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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. 

 

11/2019. 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 26. 

napján, a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében 7 óra 40 perctől megtartott soron 

kívüli NYÍLT üléséről 

 

Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Ráki István társadalmi megbízatású 

alpolgármester, Fáklya Tiborné, Kurucz Attiláné, dr. Majoros Géza és Zsiros Sándor Józsefné 

képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 8 fő), Marcsikné Orosz Emese jegyző  

 

Távolmaradását nem jelezte: Brünner István, Fodor Ákos és Szabó László képviselők 

 

Az ülésre meghívót kapott: Fazekasné Baksi Piroska a Fekete István Óvoda és Bölcsőde 

vezetője, Oroszné Verba Julianna az Alsózsolcai Gondozási Központ vezetője, Lengyel-Béres 

Klára az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár vezetője, Takácsné Szabó Zsuzsanna az 

Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha vezetője, Horváth-Anka Mária az Alsózsolcai 

Városüzemeltetési Csoport vezetője, Vadász József RNÖ elnök 

 

Meghívottként jelen van: Fazekasné Baksi Piroska a Fekete István Óvoda és Bölcsőde 

vezetője 

 

A lakosság részéről érdeklődő nem volt jelen. 

 

A jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 

 

Szilágyi László polgármester 

Köszöntötte a soron kívüli ülésen résztvevő képviselőket. Megállapította, hogy 6 fő képviselő 

jelenlétével az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta. Javasolta, hogy a meghívóban 

foglaltak szerinti napirendi pontokat tárgyalja a képviselő-testület azzal, hogy az 1. napirendi 

pontot a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság véleményezése nélkül tárgyalja a képviselő-testület, 

mivel a bizottsági ülés határozatképtelenség miatt elmaradt. 

 

A képviselő-testület – fentiek figyelembevételével – 6 igen szavazattal elfogadta az ülés 

napirendjét az alábbiak szerint: 

 

N a p i r e n d: 

 

1. Óvodai csoportlétszám átlépésének engedélyezése a 2019/20-as nevelési évben  

     Előadó: polgármester 

 

2. 2019-2033. Gördülő Fejlesztési Terv 2019. évi végrehajtásával kapcsolatos szerződés    

    aláírása 

    Előadó: polgármester 
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3. Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása (2020-2034) 

    Előadó: polgármester 

 

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

1. Napirendi pont tárgyalása 

 

Óvodai csoportlétszám átlépésének engedélyezése a 2019/20-as nevelési évben 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. 

 

Szilágyi László polgármester 

Elmondta, hogy Alsózsolca Város Önkormányzata fenntartásában működik a Fekete István 

Óvoda és Bölcsőde. Az intézmény engedélyezett létszámkerete 125 fő. A nemzeti 

köznevelésről szóló törvény alapján az óvodai csoportra megállapított maximális létszám a 

fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető. A 2019-20-as nevelési évre 

jelentkező gyerekek száma 140 fő, ezért az intézményvezető kérelmezte az óvodai 

csoportlétszám fentiek szerinti megemelését. 

Amennyiben mindkét óvodában húsz százalékkal túllépik a maximális létszámot, úgy 150-150, 

összesen 300 gyerek elhelyezésére nyílik lehetőség. Ugyan jövőre minden 6 éves korú 

gyermeknek iskolába kell mennie, azonban számolni kell a születések számának emelkedésével 

és az év közbeni lakóhely változtatásokkal is. 

 

Fazekasné Baksi Piroska a Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezetője 

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a kormány a köznevelési törvény módosításával megszüntette 

a rugalmas iskolakezdést, és aki adott év augusztus 31-éig betölti hatodik életévét, annak 

kötelező lesz iskolába mennie. 

 

Dr. Majoros Géza képviselő 

Kérdése volt, hogy minden bölcsődés és óvodás gyermek alsózsolcai lakos? 

 

Fazekasné Baksi Piroska a Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezetője 

Válaszul elmondta, hogy nem minden gyermek alsózsolcai lakos. Mivel a bölcsőde felvételi 

körzete több települést is érint, kb. 4-5 fő azoknak a gyerekeknek a száma, akik nem 

alsózsolcaiak. Ezek a bölcsődés gyerekek általában maradnak az óvodában is. Az óvodai 

létszámnövekedést a településre visszaköltözött fiatalok gyermekei jelentik, ami örvendetes 

dolog. A csoportlétszám bővítés inkább a nagyobb (középső és nagycsoportos) gyermekeket 

érinti. A növekvő gyermeklétszám előrevetíti a bölcsődei és óvodai férőhelyek bővítését. 

 

Szilágyi László polgármester  

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel nem volt, arra kérte a 

képviselőket, hogy hozzanak döntést a Fekete István Óvoda és Bölcsőde óvodai létszámának 

20 %-kal történő túllépése tárgyában. 

 

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

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

113/2019. (IX. 26.) határozata 
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a Fekete István Óvoda és Bölcsőde óvodai létszáma 20 %-kal történő átlépésének 

engedélyezéséről a 2019/20-as nevelési évben  

       

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a Fekete István Óvoda és 

Bölcsőde óvodai létszámának 20 %-kal történő átlépését a 2019/20-as nevelési évben. 

 

Felelős: polgármester, intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

Fazekasné Baksi Piroska intézményvezető a döntéshozatalt követően a tárgyaló termet 

elhagyta. 

 

2. Napirendi pont tárgyalása 

 

2019-2033. Gördülő Fejlesztési Terv 2019. évi végrehajtásával kapcsolatos szerződés 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi. 

 

Szilágyi László polgármester 

Elmondta, hogy a rendkívüli ülés összehívásának indoka a gördülő fejlesztési tervvel 

kapcsolatos döntések határidőben történő meghozása volt. 

A képviselő-testület 2018. szeptember 25-i ülésén fogadta el a 2019-2033. időszakot felölelő 

gördülő fejlesztési tervet, melynek alapján a Borsodvíz Zrt. elkészítette a 2019. évi 

megvalósításra vonatkozó vállalkozási szerződést, mely szerint a használati díj terhére történő 

elszámolással (víz esetében: 4.860.000 Ft + ÁFA, szennyvíz esetében: 6.820.000 Ft + ÁFA) 

elvégzik a kivitelezési munkát. 

Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek elnökét felkérte a 

bizottsági állásfoglalás ismertetésére. 

 

Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyetértett azzal, 

hogy a képviselő-testület adjon felhatalmazást a polgármester részére a 2019-2033. időszakra 

vonatkozó GFT 2019. évi végrehajtásával kapcsolatos vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Szilágyi László polgármester 

A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem merült fel, javasolta a határozat-tervezet szerinti 

döntést meghozatalát. 

 

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

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

114/2019. (IX. 26.) határozata 

a 2019-2033. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2019. évi végrehajtásával 

kapcsolatos vállalkozási szerződés aláírásáról 
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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 2019-

2033. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2019. évi végrehajtásával kapcsolatos 

vállalkozási szerződés aláírására.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester  

3. Napirendi pont tárgyalása 

 

Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása (2020-2034) 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi. 

 

Szilágyi László polgármester 

A vízközmű szolgáltatásról szóló törvény írja elő a gördülő fejlesztési terv készítését, mely 

ágazatonként tartalmazza (víz, szennyvíz) a beruházásokat és felújításokat, pótlásokat. A 

törvény szerint a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű szolgáltató, míg a beruházási 

tervrészt az ellátásért felelős önkormányzat készíti el és nyújtja be a Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatalhoz. 

A szolgáltató sem ivóvíz, sem szennyvíz vonatkozásában nem tervez beruházást, csak felújítást, 

pótlást. Vízszolgáltatást érintően 2021-2024. közötti időszakban a csomóponti aknákon a 

tolózárak cseréjét, 2025-2034. közötti időszakra az azbesztcement és KMPVC elosztóhálózat 

rekonstrukcióját, valamint 2025-2034. időszak között a településen lévő közkifolyó, tűzcsapok, 

tolózárak felújítását tervezik. A hosszú távon tervezett felújításokat – a költségekhez képest kis 

mennyiségben képződő használati díj összege miatt – más forrás (önkormányzati, magán, vagy 

pályázat) bevonásával javasolják megvalósítani. 

Szennyvíz VKR tekintetében a 2021-2024. közötti időszakban a Johanna úton betonakna 

építését, valamint 450 m vezetékszakasz rekonstrukcióját, a 2020-2034. időszakban a 

szennyvízhálózat aknáinak felújítását, 4 db közterületi szennyvízátemelő építészeti és gépészeti 

rekonstrukcióját, valamint a szennyvízelvezető rendszer elektromos és irányítástechnikai 

felújítását tervezik. 

Felkérte a napirendi pontot előzetesen tárgyaló Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökét, 

hogy ismertesse a bizottság állásfoglalását. 

 

Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a 2020-2034. időszakra vonatkozó gördülő 

fejlesztési tervet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. Egyetértett továbbá azzal, hogy 

a képviselő-testület adjon felhatalmazást a polgármester részére a beruházási, felújítási – pótlási 

terv elkészítésére, valamint a Magyar Energetikai és Közműszabályozási hivatal részére történő 

benyújtásra vonatkozó meghatalmazásra. 

 

Szilágyi László polgármester 

Kérte a képviselőket, hogy hozzák meg döntésüket a gördülő fejlesztési terv – 2020-2034. 

időszakra vonatkozó – elfogadásáról. 

 

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

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

115/2019. (IX. 26.) határozata 
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a 2020-2034. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020-2034. időszakra vonatkozó 

Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, valamint felújítási - pótlási tervrészeit megismerte, azzal 

egyetért és elfogadja, az abban foglaltak végrehajtását javasolja. 

 

A 2020-2034. évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészét az Önkormányzat 

megbízása alapján a szolgáltatást végző (üzemeltető) Borsodvíz Zrt. készítette el. 

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester  

 

Szilágyi László polgármester 

Javasolta, hogy a képviselő-testület döntsön a polgármester részére történő felhatalmazásról 

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

116/2019. (IX. 26.) határozata 

a 2020-2034. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv elkészítéséről, valamint a 

Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási Hivatal részére történő benyújtásról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

Borsodvíz Zrt részére adandó, a 2020-2034. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 

beruházási, felújítási - pótlási terv elkészítésre, valamint a Magyar Energetikai és Közmű- 

Szabályozási Hivatal részére történő benyújtásra vonatkozó meghatalmazást írja alá.   

 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester  

 

A napirendi pontokkal kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel, javaslat nem hangzott el, 

Szilágyi László polgármester a képviselő-testület soron kívüli nyílt ülését 8 óra 10 perckor 

bezárta. 

 

K.m.f. 

 

 

Szilágyi László                                                                                       Marcsikné Orosz Emese 

  polgármester       jegyző 

    


