14/2017. sz. jegyzőkönyv
Készült: az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban megtartott munkaterv szerinti képviselőtestületi ülésről, mely 2017. május 18-án, csütörtök 9 óra 00 perckor kezdődött.
Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Dr. Mádai Ákos és Demkó Dóra társadalmi
megbízatású alpolgármesterek, Brünner István, Dr. Majoros Géza, Fodor Ákos, Ráki
István, Kurucz Attiláné, Szabó László és Zsiros Sándor Józsefné képviselő-testületi tagok (a
jelenlévő képviselők száma 9 fő), Marcsikné Orosz Emese jegyző
Az ülésre meghívót kapott: Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, Fazekasné Baksi
Piroska Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezető, Oroszné Verba Julianna Alsózsolcai
Gondozási Központ vezető, Lengyel-Béres Klára Közösségi Ház és Könyvtár vezető,
Takácsné Szabó Zsuzsanna Alsózsolcai 2. sz. Óvoda vezető, Fenyő Márk Alsózsolcai
Városüzemeltetés vezető, Horváth Henrik Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, ÉszakMagyarország Szerkesztősége, Blende Info, Felsőzsolcai Rendőrőrs vezetője, a képviselőtestület bizottságainak külsős tagjai
Meghívottként jelen vannak: Oroszné Verba Julianna Alsózsolcai Gondozási Központ
vezető, Lengyel-Béres Klára Közösségi Ház és Könyvtár vezető, Takácsné Szabó Zsuzsanna
Alsózsolcai 2. sz. Óvoda vezető,
Érdeklődőként jelen van: A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: tisztelettel köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és jegyző
asszonyt. Megállapította, hogy az ülés 9 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta.
Kérte, hogy a képviselő-testület ülésének tervezett 2. napirendi pontját a „Beszámoló
Alsózsolca Város Önkormányzata 2016. évi költségvetés végrehajtásáról” napirendi pontot
ezen az ülésen ne tárgyalja a testület. A zárszámadás alapja a Magyar Államkincstár által
jóváhagyott éves költségvetési beszámoló. A konszolidált beszámolót, melyet a Magyar
Államkincstár állít elő, még nem tették közzé, így a zárszámadást nem tudták elkészíteni.
Mivel a zárszámadási rendelet tervezetet jogszabály szerint 2017. május 31-ig kell elfogadni,
ezért Győrffi Dezső könyvvizsgáló úrral történt egyeztetést követően javasolta, hogy a
zárszámadás tárgyalásának napirendi pontját vegyék le a mai ülés napirendi pontjai közül és
azt egy későbbi időpontban tárgyalják meg. Kérte a testület, hogy a napirend levételéről
szavazzanak.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 91/2017. (V.18.) Kt. határozata
napirendi pont levételéről
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy nem tárgyalja a
„Beszámoló Alsózsolca Város Önkormányzata 2016. évi költségvetés végrehajtásáról” szóló
napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztést, a 2. napirendi pont a képviselő-testületi ülés
napirendijei közül levéltelre kerül.
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Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: indítványozta továbbá, hogy a kiküldött pótelőterjesztéseket
tárgyalják meg a mai testületi ülésen. Kérte, hogy a Tájékoztató a képviselő-testület két ülése
között eltelt időszak főbb eseményeiről szóló napirendi pont előtt tárgyaljanak 10. napirendi
pontként Az önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek
közbeszerzéseire vonatkozó új szabályzat megalkotásáról, előadó: polgármester, 11. napirendi
pontként Óvodai létszám átlépésének engedélyezése az Alsózsolcai 2. számú Óvodában,
előadó: polgármester, 12. napirendi pontként Hevesi Zsolt Csabáné 2017. pénzügyi támogatás
iránti kérelméről, előadó: polgármester; 13. napirendi pontként Nagyné Tóth Zita
iskolaigazgató kérelméről, előadó: polgármester. A pótelőterjesztéseket a bizottságok
véleményezték, tárgyaltak róla. Kérte, hogy szavazzanak a napirendi pontok felvételéről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 92/2017. (V.18.) Kt. határozata
napirendi pont felvételéről
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az alábbi napirendi
pontokat tárgyalja a megküldött pótelőterjesztések szerint a Tájékoztató a képviselő-testület két
ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről szóló napirendi pont előtt

10./ Az önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek közbeszerzéseire
vonatkozó új szabályzat megalkotása
előadó: polgármester
11./ Óvodai létszám átlépésének engedélyezése az Alsózsolcai 2. számú Óvodában
előadó: polgármester
12./ Hevesi Zsolt Csabáné 2017. pénzügyi támogatás iránti kérelme
előadó: polgármester
13./ Nagyné Tóth Zita iskolaigazgató kérelme
előadó: polgármester
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy az elhangzott módosításokkal szavazzanak az ülés
napirendjéről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
Napirend:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
2./ Szociális és gyermekjóléti ellátások alakulása településünkön, egyben beszámoló a 2016.
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évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Gondozási Központ vezetője, jegyző
3./ Az Alsózsolcai Gondozási Központ magasabb vezetői beosztás pályázat útján történő
meghirdetése
Előadó: polgármester
4./ A helyi munkanélküliség helyzetének értékelése, beszámoló a közfoglalkoztatottak 2016. évi
tevékenységéről
Előadó: jegyző, Alsózsolcai Városüzemeltetés vezetője
5./ Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusának kérelme
Előadó: polgármester
6./ Herman Ottó út felújítása tárgyában önerő biztosítása
Előadó: polgármester
7./ Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására pályázat benyújtása
Előadó: polgármester

8./ Szünidei gyermekétkeztetés a 2016/2017. tanév (nevelési év) nyári szünetében
Előadó: polgármester

9./ Bűnmegelőzési Pályázat támogatása
Előadó: Gondozási Központ vezetője

10./ Az önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek közbeszerzéseire
vonatkozó új szabályzat megalkotása
előadó: polgármester
11./ Óvodai létszám átlépésének engedélyezése az Alsózsolcai 2. számú Óvodában
előadó: polgármester
12./ Hevesi Zsolt Csabáné 2017. pénzügyi támogatás iránti kérelme
előadó: polgármester
13./ Nagyné Tóth Zita iskolaigazgató kérelme
előadó: polgármester
14./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Előadó: polgármester
Zárt ülés
15./ A nem képviselő-testület tagjai közül választott társadalmi megbízatású alpolgármester
összeférhetetlenségi ügye
Előadó: polgármester

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
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Szilágyi László polgármester: ismertette a jelentést a lejárt határidejű határozatokról az
alábbiak szerint: A testület a 47/2017. (III.23.) Kt. határozatában döntött a bölcsődei,
óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról. Az Alsózsolcai 2. sz. Óvodában és a
Fekete István Óvoda és Bölcsődében a 2017/2018. nevelési évre a beiratkozás a
meghatározott időpontokban,
2017. április 24-25-26-27-28.
napokon megtörténtek.
Határidő 2017. április 28 volt. Kérte, hogy fogadják el a jelentést a lejárt határidejű
határozatokról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést a képviselő-testület 9 igen szavazattal
jóváhagyólag tudomásul vette.
2./ Szociális és gyermekjóléti ellátások alakulása településünkön, egyben beszámoló a
2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.
Oroszné Verba Julianna az Alsózsolcai Gondozási Központ vezetője: a beszámolóját az
alábbiakkal egészítette ki: A tavalyi év nehéz volt, a sok változás miatt. Ismertette a 2016.
január 1-től bekövetkezett változásokat. A családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással
integráltan működhet; új intézményi forma: a család-és gyermekjóléti szolgálat, valamint
család-és gyermekjóléti központ. Új feladatmegosztásról adott ismertetetést, mely szerint a
települési önkormányzatok: lakóhely szintű minimumszolgáltatásokat, általános segítő
feladatokat látnak el. A járásszékhelyek önkormányzatai: hatósági feladatokhoz kapcsolódó
tevékenységek, speciális szolgáltatások, családi esetkezelés, az esetmenedzser koordinál, a
tényleges gondozási feladatokat a szolgáltatók látják el. Az Alsózsolcai Gondozási Központ
szolgáltatásairól beszélt: Család-és Gyermekjóléti szolgálat, szociális étkeztetés nappali
ellátás, ezen belül idős és demens betegek ellátása. Röviden összefoglalta a Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat feladatait:
tájékoztatás nyújtása, szociális segítő munka,
szolgáltatások, ellátások közvetítése és adminisztrációs tevékenységi kör bővülése. Szigorú
szabályok vannak az észlelő és jelzőrendszer működtetésére. A család-és gyermekjóléti
szolgálatnál a forgalom 3820 volt, a klienesek száma 659. Ebből együttműködési
megállapodás: 254 esetben, tanácsadás 112 esetben és egyszeri alkalmak esetében 293 volt.
Legtöbb esetben szakmai tevékenységük: a segítő beszélgetés, ügyintézéshez segítségnyújtás,
közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez, családlátogatások és tanácsadás. Ismertette, hogy
milyen problémák fordulnak elő leggyakrabban: anyagi jellegű, elhanyagolással kapcsolatos
feladatok megoldása,
ügyintézéssel kapcsolatos segítségkérés, magatartás és
teljesítményzavarral küzdők segítése és információ kérés. Veszélyeztetett kiskorúak száma
2016. december 31-én: 278 fő volt, legnagyobb számban: fizikai elhanyagolás,
tankötelezettség elmulasztása, elégtelen lakáskörülmények, zsúfoltság és magatartás vagy
tanulási zavar. Tájékoztatást adott arról, hogy 153 azon családok száma, amelyben a
veszélyeztetett kiskorúak élnek. 2016. évben két fő családsegítő látta el a feladatokat. Egyéb
tevékenységeik: szünidei gyermekétkeztetésben való közreműködés, melegedő a rendkívüli
hideg időjárás miatt, adomány osztás: ruha, élelmiszer, játék; szegények karácsonya,
gondnokoltakkal kapcsolatos esetkezelés, civil szervezetekkel való kapcsolattartás és
cselekvési tervek, szolgáltatástervezési koncepció, esélyegyenlőségi program elkészítésében
való közreműködés.
Beszélt arról, hogy a szociálisan rászorultak étkeztetését az
önkormányzat a Gondozási Központ útján szervezi meg. Szociális rászorultak részére
legalább napi egyszeri meleg ételt biztosítanak koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk,
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szenvedélybetegség és hajléktalanság miatt. A meleg étel biztosítása történhet helyben
fogyasztással, elvitellel és az étel lakásra szállításával. 2016. évben az ételt helyben
fogyasztotta 23 fő, lakására szállították 36 főnek. A nappal ellátásról tartott rövid ismertetőt,
mely szerint az ellátás iránti igény történhet a hozzátartozó részéről és az igénybevevő
részéről. Vannak olyan esetek, amikor a háziorvos javaslatára keresik fel őket. Ezek után a
szolgáltatások köréről adott tájékoztatást. Ismertette a Gondozási központ személyi feltételeit:
1 fő intézményvezető, 2 fő szociális gondozó, 1 fő mentálhigiénés szakember, 1 fő takarítókisegítő. Intézményük igénybevételének jellemzőit ismertette: főként egyedül élő időskorú
személyek veszik igénybe, intézménybe való be-és hazajutást szállító jármű segíti, csak az
étkezésért kell személyi térítési díjat fizetni, a csoportos és az egyéni foglalkozásokat
mentálhigiénés szakember vezeti Fontos elveikről szólt: közösségépítés, hagyományápolás,
generációk közötti kapcsolattartás, gondozó családtagok segítése.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: ismertette a gyámhatósági jegyzői hatáskörökbe utalt
feladatokat: mely a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása, a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezménnyel egy időben halmozottan hátrányos helyzet megállapítása,
környezettanulmány lefolytatása, és születendő és már megszületett gyermekre teljes hatályú
apai elismerő nyilatkozattétel, mely anyakönyvvezetői hatáskörben végezhető. A jogszabályi
változások miatt alapító okiratok és szakmai programok felülvizsgálata megtörtént. Fontos
feladatuk, hogy azon családoknál, ahol problémák vannak, ott segítenek. A gyámügyi
feladatok ellátása érdekében a településen működő jelzőrendszer tagjaival folyamatosan
kapcsolatot tartanak. 2016. évtől az önkormányzat kötelező feladata a szünidei
gyermekétkeztetés biztosítása, melynek keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a
déli meleg főétkezetést a nyári szünetben a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére
43 napig kötelesek ingyen biztosítani. A feladat megoldása sok munkával jár, a Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársai, a Konyha dolgozói és a Polgármesteri Hivatal munkatársai sokat
dolgoznak azon, hogy a jogosultak igénybe vehessék ezt a szolgáltatást. Tájékoztatást adott a
teljes hatályú apai előismerő nyilatkozatokról, melyet abban az esetben tesznek amikor a
gyermek születésekor az anya nem házas állapotú. A nyilatkozat tehető a gyermek születése
előtt, illetve a gyermek születését követően. Az apai elismerő nyilatkozat bármely
anyakönyvvezetőnél kezdeményezhető. Hivatalunknál 2016. évben 26 esetben került sor
születendő, 23 esetben pedig megszületett gyermekre tett apai elismerő nyilatkozat
felvételére. A település ösztöndíj jellegű támogatásáról is szólt, a BURSA Hungarica
ösztöndíjjal 10 főt támogatnak, az önkormányzat 10 hónapon át 5.000,- Ft/h támogatást ad a
rászoruló hallgatók részére.
Szilágyi László polgármester: a Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság
tárgyalt a beszámolókról.
Ráki István a Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalt a Gondozási Központ vezetője és a Polgármesteri Hivatal jegyzője által elkészített
beszámolókról és elfogadásra javasolta a testület felé.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak az Alsózsolcai Gondozási Központ
vezetője által elkészített szociális és gyermekjóléti ellátások alakulásáról szóló 2016. évi
beszámolóról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2017. (V.18.) Kt. határozata
az Alsózsolcai Gondozási Központ szociális és gyermekjóléti ellátások alakulásáról szóló
2016. évi beszámolójáról
elfogadja az Alsózsolcai
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Gondozási Központ szociális és gyermekjóléti ellátások alakulásáról szóló 2016. évi
beszámolóját az előterjesztésben foglalt tartalommal.
Felelős:
Határidő

polgármester, Alsózsolcai Gondozási Központ vezetője
azonnal

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a Polgármesteri Hivatal 2016. évi
gyermekvédelmi, gyámügyi beszámolójáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 94/2017. (V. 18.) Kt. határozata
a Polgármesteri Hivatal 2016. évi gyermekvédelmi, gyámügyi beszámolójáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a Polgármesteri Hivatal
2016. évre vonatkozó gyermekvédelmi gyámügyi beszámolóját.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
3./ Az Alsózsolcai Gondozási Központ magasabb vezetői beosztás pályázat útján történő
meghirdetése

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: az előző bizottsági ülésen is tárgyaltak magasabb vezetői
pályázat kiírásáról a két óvoda esetében. A Gondozási Központ jelenlegi vezetője, Oroszné
Verba Julianna intézményvezetői megbízása 2017. november 1. napján lejár. A
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
20/A. §-a alapján
közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. A képviselő-testület által adott
Gondozási Központ vezetői megbízás magasabb vezető megbízásnak minősül és a
megbízástól számított 5 évre szólhat. Az intézményvezetői beosztás pályázati eljárásának
előkészítésével kapcsolatos feladatokat az intézményt fenntartó önkormányzat jegyzője látja
el. Az előterjesztés tartalmazza a pályázati felhívással kapcsolatos fontos tudnivalókat, az
intézményvezető megbízás feltételeit és azt, hogy a pályázati felhívásban mit kell megjelölni.
A pályázati felhívást közzé kell tenni a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán. A
pályázatok benyújtásának határideje vezetői pályázat esetén, a pályázati felhívásnak a NKI
honlapján való elsődleges közzétételtől számított 30 napnál rövidebb nem lehet. A beérkezett
pályázatokat 21 napon belül szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, kialakítja
állásfoglalását. A döntést a képviselő-testület hozza meg, nevezi ki az intézményvezetőt. Az
állás legkorábban 2017. november 2. napján tölthető be. Az előterjesztést tárgyalta az
Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság.
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Szabó László az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: a bizottság egyhangúlag
támogatta az eljárás megindítását, a pályázati felhívás alapján a pályázat meghirdetését.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak az Alsózsolcai Gondozási Központ
magasabb vezetői beosztás pályázati eljárásának megindításáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 95/2017. (V. 18.) Kt. határozata
az Alsózsolcai Gondozási Központ magasabb vezető beosztás pályázati eljárásának
megindításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján az Alsózsolcai Gondozási Központ magasabb
vezetői beosztásának betöltésére pályázatot hirdet a határozat mellékletét képező pályázati
felhívás alapján.
A pályázati felhívás a jegyzőkönyv 5/a. számú melléklete.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal, illetve jogszabály szerinti ütemezésben
4./ A helyi munkanélküliség helyzetének értékelése, beszámoló a közfoglalkoztatottak
2016. évi tevékenységéről
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: a Városüzemeltetés részéről az előterjesztést Fodor Ákos
helyettes készítette el. Fenyő Márk a Városüzemeltetés vezetője 5 hete táppénzen van, mint
munkáltató ez idáig nem kapott tájékoztatást arról, hogy előreláthatólag meddig lesz
táppénzen. Az intézményvezető az iratokat elzárta, gondot okoz a mindennapi munkában,
hogy nem lelhetőek fel a működéssel kapcsolatos iratok.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: a közfoglalkoztatási feladatokat 2016. évben a
Polgármesteri Hivatal a Városüzemeltetéssel együttműködve, összehangolva látta el. Az
igazgatás csoport 1 fővel látja el a felvétellel és alkalmazással, képzéssel kapcsolatos
teendőket, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó elszámolásokat. A hivatal végzi az
adminisztrációs feladatokat, a foglalkoztatáshoz és a képzésekhez kapcsolódó munkavállalók
felvételét, a megszüntetésekkel kapcsolatos ügyintézést, a kiközvetítések megkérést, a
felvételhez kapcsolódó iratok bekérését, az orvosi alkalmassági szakvélemények beszerzését.
Nagy a közfoglalkoztatásban dolgozók mozgása, eleinte rendszeresen eljárnak dolgozni,
később aztán a lelkesedés csökken, aztán egyre több a probléma. Sok a közfoglalkoztatási
programokhoz kapcsolódó képzés, melyek vizsgával zárulnak. 2016. év végén új képzések
indultak, melyek áthúzódtak a 2017-es évre. Háztáji zöldségtermesztő, dísznövény kertész,
kerti munkás, családellátó, élelmiszer- vegyi áru, betanított kőműves és szobafestő képzésen
vettek részt 27 fővel a közfoglalkoztatottak. Részletes tájékoztatást tartott a közfoglalkoztatás
keretén belül elvégzett feladatokról. Az önkormányzat intézményeiben is foglalkoztatásra
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kerültek dolgozók, akik segítséget nyújtanak a mindennapi munkában. Rendes, megbízható
emberek, akiket be tudnak vonni az intézményben folyó munkákba.
Fodor Ákos az Alsózsolcai Városüzemeltetés vezetőjének helyettese: az előterjesztésben
nagyvonalakban tájékoztatást adtak a szerteágazó feladatokat végző közfoglalkoztatásról. A
településen közel 400 fő közfoglalkoztatottnak adtak éves szinten mindennapi munkát,
irányítják és ellenőrzik őket. A közfoglalkoztatottakat próbálják bevonni a település
mindennapi munkájába, vannak szorgalmas és rendes emberek.
Szilágyi László polgármester: a napirendhez kapcsolódó beszámolókat tárgyalta a Szociális
és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság.
Ráki István a Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság elnöke: mindkét
beszámolót, tájékoztató elfogadásra javasolta a bizottság. A lakosság részére a
közfoglalkoztatottakat elég sok negatívum éri, de többségük igyekszik jól és becsületesen
dolgozni. Véleménye szerint elfogadható a közfoglalkoztatás a településen.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: a közfoglalkoztatásban részt vevőknek orvosi
alkalmassági vizsgálaton kell megjelenni. Vannak olyanok, akik betegségük miatt nem
állhatnak munkába. A közfoglalkoztatottaknak csak egy része az, aki vissza-vissza tér táppénz
miatt. Vannak olyan esetek, amikor másnap jelennek meg a rendelőben, hogy az előző napi
betegséget igazolja. Amennyiben nem ad igazolást, már mennek is a gyermekorvoshoz, hogy
a gyermek jogán vegyék fel táppénzre.
Szilágyi László polgármester: első alkalommal csak figyelmezetést kap a közfoglalkoztatott,
amennyiben nem jelenik meg munkahelyén, vagy probléma fordul elő. Csak a második
figyelmeztetést követően kerül sor arra, hogy megválnak a közfoglalkoztatottól. Amennyiben
problémák miatt kerültek a jogviszony megszüntetésére a munkáltató részéről, úgy nem
jogosult a munkanélküli támogatásra. Kérte, hogy fogadják el a Polgármesteri Hivatal által
elkészített közfoglalkoztatottak 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 96/2017. (V. 18.) Kt. határozata
a helyi munkanélküliség helyzetének értékeléséről és a közfoglalkoztatottak 2016. évi
tevékenységéről szóló beszámolóról
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Polgármesteri Hivatal
beszámolóját a helyi munkanélküliség helyzetének értékeléséről és a közfoglalkoztatottak
2016. évi tevékenységéről.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a Városüzemeltetés beszámolójának
elfogadásáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
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A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 97/2017. (V. 18.) Kt. határozata
a 2016. évi közfoglalkoztatásról szóló beszámolóról
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja
Városüzemeltetés beszámolóját a 2016. évi közfoglalkoztatásról

az

Alsózsolcai

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5./ Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusának kérelme

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: a Herman Ottó Általános Iskola és AMI pedagógusa azzal a
kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a 6. osztályos tanulók és szüleik részére
gyermeknapi rendezvény megtartására 2017. május 26-án 15-19 óráig a Sajó-parti pihenőház
használatát engedélyezzék. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalt a kérelemről.
Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság
támogatta a megjelölt időpontban a létesítmények térítésmentes biztosítását.
Szilágyi László polgármester: kérte támogassák, hogy az osztály a Kompházat az adott
időpontban térítésmentesen igénybevehesse.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 98/2017. (V. 18.) Kt. határozata
a Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6. osztály
osztályfőnökének Sajó-parti pihenőház 2017. május 26-i igénybevétele iránti kérelméről
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a Herman Ottó Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusának kérelmének helyt adva a 6. osztály részére 2017.
május 26. napjára, 15 órától 19 óráig a Sajó-parti pihenőház használatát térítésmentesen
engedélyezi.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

6./ Herman Ottó út felújítása tárgyában önerő biztosítása

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: a település önkormányzata a 1818/2016. (XII.22.) Korm.
határozat értelmében támogatásban részesült a Herman Ottó út felújítása tárgyában. A
beruházásra kapott támogatás összege 12 millió forint. A felújítandó út felület nagysága 315
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méter hosszan és 4 méter szélességben tervezett. A csapadékvíz elvezetését a meglévő árkok
nyomvonalában szikkasztó betonelemes hézagos burkolatú árokkal az út test egyik oldalán
tervezik. A pályázati adatlapon nyilatkozni kell az önkormányzatnak, hogy amennyiben a
beruházás értéke meghaladja a kapott támogatás mértékét az önerő rendelkezésre áll. Az
előzetes költségbecslés szerint a beruházás teljes összeg: 12.000.085,- Ft. Kérte, hogy
támogassák a határozati javaslatban foglaltak szerint az önerő biztosítását. A Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalt az előterjesztésről.
Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság
támogatta az önrész biztosítását.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a pályázattal kapcsolatos önerő
biztosításáról a határozati javaslat szerint.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 99/2017. (V.18.) Kt. határozata
a Herman Ottó út felújítása tárgyában az önerő biztosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő - testülete úgy döntött, hogy a Herman Ottó út
felújítására - amennyiben a 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat értelmében kapott támogatás nem
fedezi a felújítást - az önrészt a tartalék terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

7./ Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására pályázat benyújtása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: a nemzetgazdasági miniszter- a belügyminiszterrel és az
emberi erőforrások miniszterével egyetértésben- pályázatot hirdetett önkormányzati
étkeztetési fejlesztések
támogatására. A pályázat benyújtásához szükséges tervezői
költségbecslés 2017. május 9. napjára elkészült, a pályázat benyújtásra került az
önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújítására, fejlesztésére,
akadálymentesítésére. A pályázatot úgy nyújtották be, hogy a képviselő-testület nem döntött a
benyújtásról és az önerő biztosításáról, valamint a megvalósítás és a finanszírozás időbeni
ütemezéséről. Amennyiben a testület nem támogatja a benyújtást és az önerő biztosítását a
pályázat visszavonásra kerül. A Központi Konyha felújítás tervezett beruházásának teljes
összege: 47.058.119,- Ft, az igényelt támogatás összege: 39.999.401,- Ft és a vállalt önerő
7.058.718,- Ft. A pályázat egy lehetőség, kérte a pályázat megvalósítás és a finanszírozás
időbeni ütemezésének támogatását. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalt az
előterjesztésről.
Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság
egyetértett a pályázat benyújtásával. A 7 millió forint körüli önerő biztosítását támogatta a
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bizottság, hiszen ennek fejében egy 39.999.401,- Ft-os támogatást kaphat az önkormányzat,
mellyel a Központi Konyha felújításra kerülhetne.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak az önkormányzati étkeztetési
fejlesztések támogatásával kapcsolatos pályázat benyújtásáról és az önerő biztosításáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
100/2017. (V.18.) Kt.
határozata az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására című pályázatban az
önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével,
akadálymentesítésével tárgyban pályázat benyújtásáról és az önerő biztosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő - testülete úgy döntött, hogy a Magyarország
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 6. pont c)
alpont szerinti önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása című pályázat keretében
megvalósítandó, az önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújításával,
fejlesztésével, akadálymentesítésével tárgyban a központi konyha felújítására pályázatot nyújt be
és a pályázat megvalósításához szükséges 7.058.718,- Ft önrészt a tartalék terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak az önkormányzati étkeztetési
fejlesztések támogatásával kapcsolatos pályázat megvalósításának és finanszírozásának
tervezett ütemezéséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2017. (V.18.) Kt. határozata
az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására című pályázatban az
önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével,
akadálymentesítésével tárgyban a pályázat megvalósításának és finanszírozásának
tervezett ütemezéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő - testülete úgy döntött, hogy a Magyarország
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 6. pont c)
alpont szerinti önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása című pályázat keretében
megvalósítandó, az önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújításával,
fejlesztésével, akadálymentesítésével tárgyban a pályázat megvalósításának és
finanszírozásának tervezett ütemezését az alábbiak szerint határozza meg:
Tervezett kezdő időpontja:

2017. november 30.

Tervezett befejező időpontja:

2018. augusztus 31.

A program időbeli ütemezése:

2018. május 30-ig elkészülnek a kivitelezéshez
szükséges tervek, dokumentációk. A kivitelezés
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A finanszírozás időbeni ütemezése:

Felelős:
Határidő:

2018. júliusában kezdődhet meg. A műszaki
átadásra 2018. augusztus 31.-ig kerülhet sor.
A támogatási összeget egy összegben kívánja az
Önkormányzat 2017. november 30-ig kiutaltatni.
Az Önerőt a támogatási összeg kiutalásától
számított 5 napon belül az Önkormányzat a
pályázat alszámlájára átutalja.

polgármester
folyamatos

8./ Szünidei gyermekétkeztetés a 2016/2017. tanév (nevelési év) nyári szünetében
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: a szünidei gyermekétkeztetés keretében a déli meleg
főétkezést az önkormányzat ingyenesen biztosítja a törvényben meghatározott gyermekek
részére. A nyári szünet idején az étkezést legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet
időtartamára eső valamennyi munkanapon, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei
ellátást nyújtó intézmény, és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi
munkanapon biztosítani kell. A 2016/17. tanév rendjéről szóló rendelet értelmében a 2016/17.
tanév utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda 2017.
július 3-tól 2017. július 28-ig lesz zárva. A Fekete István Óvoda és Bölcsőde 2017. július 31től 2017. augusztus 25-ig lesz zárva. Az egyeztetések szerint javasolta, hogy a képviselőtestület támogassa, hogy a szünidei nyári étkezést az önkormányzat 2017. június 28. és 2017.
augusztus 25. napja között, 43 munkanapon biztosítsa. A Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalt az előterjesztésről.
Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság
támogatta a szünidei gyermekétkezetés nyári szünetében a határozati javaslatban foglaltak
szerinti jóváhagyását.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 102/2017. (V. 18.) Kt. határozata
a 2017. évi nyári szünidei gyermekétkeztetésről
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyja, hogy 2017. évben a nyári
szünidei gyermekétkeztetést az önkormányzat az iskolai tanítási szünetben 43 munkanapon
2017. június 28-tól - 2017. augusztus 25-ig terjedő időszakban szervezze meg,
figyelembevéve a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárvatartásának
időtartamát.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
9./ Bűnmegelőzési Pályázat támogatása
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Az előterjesztést a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: felkérte Oroszné Verba Juliannát, a Gondozási Központ
vezetőjét, az előterjesztés előkészítőjét a pályázat benyújtásával kapcsolatos ismertetésre.
Oroszné Verba Julianna az Alsózsolcai Gondozási Központ vezetője: a belügyminisztérium által meghirdetett pályázathoz plusz információt szolgáltatott. A pályázati
támogatás 100%-os intenzitású, a pályázati díj mértéke 20.000 Ft. Pályázó az önkormányzat,
a szakmai rész kidolgozásáért és a program megvalósításáért a Gondozási Központ felelős. Az
előterjesztésben leírtakhoz képest az alábbi kiegészítést tette: a pályázati tájékoztató szerint
minimum 2 komponensre kell pályázni és komponenseként legalább 2 projektre. Az egyik
komponens az előterjesztésnek megfelelően a Gyermek-és ifjúságvédelem komponens, a
másiknak pedig javasolta a Településbiztonság komponenst. A Településbiztonsági
komponensen belül vagyonvédelemre fókuszáló programok, településőrök felkészítése,
bűnmegelőzési alternatív programok, félelem nélküli gyermekkor konferencia, félelem nélküli
időskor,
szépkorúak
konzultációs
programja,
közlekedésbiztonsági
ismeretek,
konfliktuskezelés alsó és felső tagozatosok számára programok szerepelhetnek. Két okból is
nagyon fontos lenne ezt a pályázatot benyújtani: egyik, ahogy a beszámolóban is utalt rá,
sajnos településünkön jelen van a bűnözés. Speciális helyzetben van az önkormányzat azáltal,
hogy településünkön van Nevelőotthon és lakásotthonok. A másik ok, hogy minden évben
beszámolási kötelezettségük van a Szociális-és Gyámhivatal felé a bűnmegelőzési
tevékenységükről. Az önkormányzatnak legalább 3 másik partnerrel kell együttműködési
megállapodást kötni, amely lehetne a Gondozási Központon túl az iskola és a rendőrség. A
megvalósítás ideje 2017.09.01 és 2018.08.31. közötti időszak. A pályázatot az önkormányzat
nyújtaná be, az Alsózsolcai Gondozási Központon keresztül valósítanák meg a pályázati
célokat. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalt a pályázat benyújtásáról.
Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság
egyhangúlag támogatta a pályázat benyújtását az ismertetett két komponensre.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a Bűnmegelőzési pályázat
benyújtásáról az ismertetés és az előterjesztés szerint.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
103/2017.
(V.18. )
határozata Bűnmegelőzési pályázat benyújtásához (pályázat kiírási kódja: BM-17)

Kt.

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testület támogatja, hogy a Belügyminisztérium
által meghirdetett Bűnmegelőzési célok megvalósítására (pályázati kiírás kódja: BM-17) kiírt
pályázaton az 1. komponens esetében a Településbiztonság (NBS 8.1. pontja alapján) és 2.
komponens esetében a Gyermek- és ifjúságvédelem (NBS 8.2. pontja alapján) projektre
pályázatot nyújtson be.
A pályázati díj mértéke pályázatonként 20.000,- Ft.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, a projekthez saját forrást nem kell
biztosítani.
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Alsózsolca Város Önkormányzata az Alsózsolcai Gondozási Központ bevonásával az alábbi
megvalósítandó célokat tűzte ki a pályázat keretében a két komponensen belül:
vagyonvédelemre fókuszáló programok, településőrök felkészítése, bűnmegelőzési alternatív
programok, félelem nélküli gyermekkor konferencia, félelem nélküli időskor, szépkorúak
konzultációs programja, közlekedésbiztonsági ismeretek, konfliktuskezelés alsó és felső
tagozatosok számára; iskolai programok, családi napok és táborok lebonyolítása; kortársak
képzése és bevonása; gyermek- és ifjúságvédelem területén tevékenykedő szakemberek
számára tréningek és képzések szervezése és lebonyolítása, időskorúak bevonása fiatalok
részére szervezett programokba; szakmai és szakmaközi együttműködések, valamint a
gyermekvédelmi jelzőrendszer hálózatának építése és fejlesztése, valamint korszerű
informatikai megoldások fejlesztése.
A képviselő-testület felhatalmazza az érintetteket, hogy a pályázat benyújtásával,
lebonyolításával szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester, Alsózsolcai Gondozási Központ vezetője
Határidő: 2017. május 31.
10./ Az önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek
közbeszerzéseire vonatkozó új szabályzat megalkotása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: a közbeszerzésről szóló törvény szerint az ajánlatkérő köteles
meghatározni a közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének
felelősségi rendjét, felelősségi körét és a döntésekért felelős személyeket meghatározni a
szabályzatban. A Közbeszerzési szabályzatot felülvizsgálták és
az érvényben lévő
jogszabályok szerint készítették el. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalt a
Közbeszerzési szabályzatról.
Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság
egyhangúlag támogatta a Közbeszerzési szabályzat elfogadását.

Marcsikné Orosz Emese jegyző: a felülvizsgálat során elkészített szabályzat-tervezet
előzetesen a közbeszerzési eljárásban jártas szakemberrel véleményeztetésre került. Kérte,
hogy a 3. oldalon, az Általános szabályok címszó alatt a (4) bekezdés módosuljon az alábbira:
a Kbt hatálya alá tartozó eljárások irányítása a közbeszerzési szolgáltató megbízása a
polgármester feladata, a döntés-előkészítés a bírálóbizottság hatásköre, az eljárás
eredményéről való döntés (eljárást lezáró döntés meghozatala) pedig az Önkormányzat
képviselő-testületének hatásköre. Az előző Közbeszerzési szabályzatban is ez a
megfogalmazás szerepelt. A korrigálást tartalmazó szabályzatot áramszünet miatt nem tudták
kiküldeni.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a Közbeszerzési szabályzatról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 104/2017.
(V.18.)
Kt.
határozata az önkormányzat és a fenntartásában működő költségvetési szervek
közbeszerzéseire vonatkozó szabályzat elfogadásáról
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 27. § (1) bekezdésére figyelemmel a határozat mellékletét képező
tartalommal a Közbeszerzési szabályzatot elfogadja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
11./ Óvodai létszám átlépésének engedélyezése az Alsózsolcai 2. számú Óvodában
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 13. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: tavaly is döntött a testület az óvoda létszám átlépésének
engedélyezéséről. Az Alsózsolcai 2. számú Óvoda vezetője a 2017/18-as nevelési év
indításához az óvodai csoportlétszám 20 %-kal történő átlépésének engedélyezését kérte. A
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésének második
mondata szerint az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a nevelési év indításánál
a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított
csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló
átvétele, felvétele miatt indokolt. A Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság
tárgyalt az óvoda kérelméről.
Ráki István a Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság elnöke: a bizottság
támogatta az óvodai létszám átlépésének engedélyezését a 2. sz. Óvodában.
Szilágyi László polgármester: kérte a testület támogatását az óvodai csoportlétszám
2017/2018-as nevelési évtől kezdődő, 20 %-kal történő átlépésének engedélyezéséhez.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 105/2017. (V. 18.) Kt. határozata
az Alsózsolcai 2. számú Óvoda létszámának 20 %-kal történő átlépésének
engedélyezéséről a 2017/18-as nevelési évben
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete engedélyezi az Alsózsolcai 2. számú
Óvoda létszámának 20 %-kal történő átlépését a 2017/18-as nevelési évben.
Felelős: polgármester, intézményvezető
Határidő: azonnal
12./ Hevesi Zsolt Csabáné 2017. pénzügyi támogatás iránti kérelme
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 14. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: a képviselő-testület ebben az évben már döntött a benyújtott
kérelmek alapján a pénzügyi támogatásban részesülőkről és a támogatások összegeiről.
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Hevesi Zsolt Csabáné kérelmet nyújtott be a Páli Szent Vince Társaság Magyarországi
Szeretetszolgálat Alsózsolcai Szent József Csoportjának képviselőjeként és kérelme
elutasításra került azzal az indoklással, hogy nem támogatható, mivel a szervezet a
cégbírósági nyilvántartási adatok szerint Alsózsolcán bejegyzett székhellyel nem rendelkezik.
A jelenleg magánszemélyként igényelt támogatás felhasználásának céljaként az alsózsolcai
szegény, beteg rászorulók megsegítését, tűzifa, gyógyszer kiváltása, élelmiszercsomagok
összeállítását jelölte meg. A támogatásról szóló helyi rendelet hatálya nem terjed ki a szociális
rászorultság alapján nyújtott támogatásokra, mert ezen támogatások a szociális ellátásokról
szóló helyi rendeletben kerültek leszabályozásra. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
tárgyalt a kérelemről.
Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság nem
támogatta Hevesi Zsolt Csabáné kérelmét. A szociálisan rászorultak támogatására a szociális
ellátásokról szóló helyi rendeletben megfogalmazottak szerint van lehetőség, az
önkormányzat a rendelet szerinti szabályozás szerint támogatja a rászorultakat. A bizottság
véleménye szerint amennyiben lehetőség van az alsózsolcai szegény, beteg rászorulók
támogatására, azt megteszi az önkormányzat lehetőségéhez mérten.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: az új szociális ellátásokról szóló rendelet értelmében a
szociális rászorultság megállapítását követően pénzbeli ellátásokban részesítik azokat, akik
megfelelnek a rendeletben előír feltételeknek. További segítséget kívántak adni azzal, hogy
rendkívüli települési támogatásban és egyszeri gyógyszertámogatásban is részesítik a
rászorulókat. A támogatási rendszer civil szervezetre nem terjed ki.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Hevesi Zsolt Csabáné által benyújtott kérelmét
már egyszer elutasították, akkor azt javasolták neki, hogy nyújtsa be más formában, hogy
megkaphassák a támogatást. Az egyik legjobban működő karitatív szervet, ezért javasolta,
hogy támogassák kérelmüket. Az önszerveződő közösségek támogatásáról szóló rendelet
szerint van lehetőség arra, hogy magánszemélyeket is támogassanak, ezért is nyújtották be
magánszemélyként kérelmüket. Tavaly és ebben az évben is támogattak magánszemélyeket.
Zsiros Sándor Józsefné képviselő-testületi tag: azért nem javasolták a kérelem támogatását,
mert mint magánszemélyként kért adományt adnák tovább a rászorulóknak, ezt az
önkormányzat saját maga is megteszi. A támogatások rendjéről szóló rendelet nem ad
lehetőséget arra, hogy ilyen célt támogassanak. Amennyiben magánember fordul rossz anyagi
helyzete, betegsége és egyéb okra hivatkozva, a szociális rendelet szerint a jogosultság
vizsgálatát követően megkaphatja a támogatást.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: a korábban benyújtott kérelemnél a támogatás célját nem is
vizsgálta a testület, kérelmük azért került elutasításra, mert nem volt Alsózsolcán bejegyzett
székhelye a szervezetnek. Ez esetben nemes cél jelöltek meg, rászorultakat kívánnak segíteni,
de ezt az önkormányzat megteszi a szociális ellátásokról szóló helyi rendelete szerint. A
hivatal munkatársától kértek nyomtatványt, hogy magánszemélyként benyújtsák a
kérelmüket. A testületnek, illetve a bizottságnak kell vizsgálni azt, hogy az önszerveződő
közösségek, illetve magánszemélyek a rendelet előírásait figyelembe véve és megfelelő célok
megjelölésével adják be a kérelmet, melyet a testület támogat, illetve elutasít.
Szabó László képviselő-testületi tag 10 óra 3 perkor távozott az ülésteremből. (A jelenlévő
testületi tagok száma: 8 fő.)
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Ráki István képviselő-testületi tag: nemzetközi, jól működő szervezetről van szó, nyomon
lehet követni tevékenységüket. Már másodszor adták be kérelmüket, megérti ha a helyi
rendelet szerint nem adható támogatás részükre, de javasolta, hogy találjanak megoldást hogy
valamilyen formában a szervezetet támogathassák.
Szabó László képviselő-testületi tag 10 óra 6 perkor elfoglalta helyét az ülésteremben. (A
jelenlévő testületi tagok száma: 9 fő.)
Szilágyi László polgármester: a kérelmező igényelt támogatás felhasználási célja, illetve
szervezet tevékenységének közérdekűsége nem vitatható, de az önkormányzat a jelenlegi
feltételrendszerének keretében már nyújt támogatást a szociálisan rászorultak részére. Az
önkormányzat helyi rendelete nem teszi lehetőség az ilyen irányú támogatást. Javasolta, hogy
a Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság a kérelmezővel közösen találjanak
megoldást a működésükhöz támogatható cél megfogalmazását.
Oroszné Verba Julianna az Alsózsolcai Gondozási Központ vezetője: az ő
intézményükben is jelen van támogatóként a Páli Szent Vince Társaság.
Demkó Dóra társadalmi megbízatású alpolgármester 10 óra 10 perckor elhagyta az
üléstermet.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
állásfoglalását figyelembe véve ne támogassák Hevesi Zsolt Csabáné pénzügyi támogatás
iránti kérelmét.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének
106/2017. (V. 18.) Kt.
határozata a helyi önszerveződő közösségek és Alsózsolcáért tevékenykedő
magánszemélyek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 13/2015. (XI. 27.)
önkormányzati rendelet alapján Hevesi Zsolt Csabáné által benyújtott 2017. évi
pénzügyi támogatási kérelemről
1. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önszerveződő közösségek és
Alsózsolcáért tevékenykedő magánszemélyek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló
13/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet alapján Hevesi Zsolt Csabáné által benyújtott
2017. évi pénzügyi támogatási kérelmét nem támogatja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
13./ Nagyné Tóth Zita iskolaigazgató kérelme
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 15. számú melléklete tartalmazza.
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Szilágyi László polgármester: Nagyné Tóth Zita a Herman Ottó Általános Iskola és AMI
intézményvezetője azzal a kéréssel fordult a testülethez, hogy 2017. június 2-án 8 óra és 14
óra között a Sportpályát, illetve rossz idő esetén a Sportcsarnokot Diákönkormányzati nap
rendezvényre biztosítsuk a részükre. Javasolta, hogy térítésmentesen, a Közösségi Ház
vezetőjének időpont egyeztetése mellett biztosítsák részükre a rendezvény lebonyolítására. A
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalt a kérelemről
Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság
javasolta, hogy az intézményvezető kérelmének megfelelően biztosítsák a kért időpontban a
létesítményeket, térítésmentesen.
Szilágyi László polgármester: javasolta, hogy támogassák Nagyné Tóth Zita
intézményvezető kérelmét és térítésmentesen vehessék igénybe a helyszínt az adott napon.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
107/2017.
(V.18.) Kt.
határozata Nagyné Tóth Zita a Herman Ottó Általános Iskola és AMI
intézményvezetőjének a Sportpálya, szabadtéri kondipark igénybevétele iránti
kérelméről
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagyné Tóth Zita a Herman Ottó
Általános Iskola és AMI intézményvezetőjének kérelmének helyt adva úgy döntött, hogy az
iskola diákjainak, pedagógusainak Diákönkormányzati nap rendezvényre 2017. június 2-án 8
óra és 14 óra közötti időpontban a Sportpályát, szabadtéri kondiparkot – rossz idő esetén a
Sportcsarnokot – térítésmentesen biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Demkó Dóra társadalmi megbízatású alpolgármester 10 óra 13 perckor elfoglalta helyét az
ülésteremben.
14./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Szilágyi László polgármester: ismertette a 2017. április 27. napján megtartott munkaterv
szerinti ülés óta eltelt időszak legfontosabb eseményeit. 2017 április 28-án a Közösségi Ház
adott otthont a B-A-Z. Megyei és Miskolc Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége által
szervezett dalos versenynek. Május 1-én önkormányzati majálist tartottak, melyet sikeresen
bonyolítottak le. Május 4-én újabb egyeztetésre került sor az érintett önkormányzatok és a
Mobil-Med Kft képviselőinek jelenlétében az orvosi ügyelet ellátás díjának emelésével
kapcsolatban. Alsózsolca, Felsőzsolca, Onga, Sajólád és Sajópetri települések részére az
orvosi ügyeletet a felsőzsolcai rendelőben a Mobil-Med Kft látja el. Az ügyeleten jelenleg
ügyeletes orvosi munkát vállaló szakorvosok óradíj emelésével kapcsolatos igényüket
továbbra is fenntartják. Május 9-én Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti
Társulási Tanács ülése volt, melyen a 2016. évi költségvetésről szóló határozat módosítására,
ezt követően a 2016. évi zárszámadás és az ellenőrzési jelentésnek elfogadására került sor.
Alsózsolca a Házi segítségnyújtás, a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a Támogató
szolgálat révén kapcsolódik a társuláshoz. 2017. évi tervezett hozzájárulás 415.250,- Ft/hó.
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Brünner István keresetet nyújtott be a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz,
amelyben kérte a foglalkoztatási jogviszony megszüntetés jogellenességének megállapítását,
illetve az elmaradt munkabérének és egyéb járandóságainak és az ezt meghaladó kárának
megtérítését. Brünner István kártérítési igénye: 5.743.600,- Ft. Május 11-én a Kormányhivatal
a polgármesterek részére tájékoztatást adott a megyei hulladékgazdálkodási integráció
megvalósításáról. Május 12-én választókerületi megbeszélést tartottak országgyűlési
képviselő asszony vezetésével, melyen részt vett Török Dezső a B-A-Z. Megyei Közgyűlés
elnöke és Puskás Péter Műépítész Kft. ügyvezetője. Tájékoztatást adott arról, hogy a
következő munkaterv szerint ülés közmeghallgatással egybekötött testületi ülés lesz, melynek
időpontja 2017. szeptember 7, 9 óra.
Zsiros Sándor Józsefné képviselő-testületi tag: az Ifjúsági Bizottsági ülés után felvetődött,
hogy az önkormányzat megvásárolta az elmúlt évben a Tanács úti ingatlan az Alsózsolcai
Közösségi Sportegyesület pályázatához. A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy egy
műfüves pálya, illetve hozzátartozó létesítmények valósuljanak meg. Az önkormányzat és a
képviselő-testületi tagok azóta semmiféle információt nem kaptak az üggyel kapcsolatosan.
Javasolta, hogy kérjék meg a KSC vezetését, hogy bocsátsa a rendelkezésükre a pályázati
anyagot. Az lett volta a tisztességes, ha a pályázat benyújtása előtt ezt megteszik, hiszen az
önkormányzat vállalta azt, hogy 10 évre az egyesületnek rendelkezésükre bocsátják. Az
önkormányzatnak 10 évre korlátozva van ennek a területnek a felhasználási lehetősége.
Szerencsés lenne, ha információt kapnának a pályázat benyújtásáról, arról hogy milyen
összegre pályáztak. Kérte polgármester urat, hogy hivatalosan kérjen tájékoztatást.
Szilágyi László polgármester: fel fogja kérni a KSC elnökét a tájékoztatásra. Megköszönte a
képviselő-társainak a munkájukat és utólagosan köszöntötte és elköszönt a televízió nézőitől.

Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester az ülést 10 óra 20
perckor bezárta.
Kmf.

Szilágyi László
polgármester

Marcsikné Orosz Emese
jegyző

Koczka Imréné
jegyzőkönyvvezető
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