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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. 

 

15/2019. 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 5. napján, 

az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében 900 órától megtartott munkaterv 

szerinti nyílt üléséről 

Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos, Kurucz Attiláné, dr. 

Majoros Géza, Ráki István, Szilágyi Tamás, Vargáné Bán Ilona Margit és Zsiros Sándor Józsefné 

képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 9 fő), Marcsikné Orosz Emese jegyző  

 

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, Ojtozi Attila az Alsózsolcai Városüzemeltetési Csoport vezetője, 

Vadász József RNÖ elnök 

 

Meghívottként jelen van: 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, Ojtozi Attila az Alsózsolcai Városüzemeltetési Csoport vezetője 

 

A lakosság részéről érdeklődő nem volt jelen. 

 

A jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 

 

Szilágyi László polgármester 

Köszöntötte a munkaterv szerinti ülésen résztvevő képviselőket, meghívottakat és a képernyő előtt 

ülő nézőket. Megállapította, hogy 9 fő képviselő jelenlétével a képviselő-testület határozatképes, 

az ülést megnyitotta.  Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok közül a „Jelentés 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” napirendi pont kerüljön törlésre, mivel nem volt 

olyan döntés, melyről beszámolhatna. Indítványozta, hogy a „Javaslat a polgármester 

jutalmazására” című napirendi pont után tárgyalja a képviselő-testület a pótelőterjesztésként 

megküldött „Javaslat az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról, a vagyonkezelés 

szabályairól szóló 4/2018. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása”, ezt követően pedig a 

„Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről” című napirendi 

pontokat. Javasolta továbbá, hogy vegye fel a napirendi pontok közé a képviselő-testület a 

„Rózsavölgyi Attila rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmét elutasító 

határozat elleni fellebbezés elbírálása” és „Az Alsózsolca 965/A/6., 965/A/13. és 965/A/17. 

helyrajzi számú magántulajdonú lakások tulajdonjogának kisajátítással történő megszerzése” 

napirendi pontokat, melyek megtárgyalására zárt ülésen kerüljön sor. 

 

A képviselő-testület – a polgármester által javasoltak alapján – 9 igen szavazattal elfogadta az 

ülés módosított napirendi pontjait az alábbiak szerint: 

N a p i r e n d: 

 

1.  A 2020. évi bérleti- és szolgáltatási díjak és díjkedvezmények megállapítása 

     Előadó: polgármester 

 

2. A 2020. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
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     Előadó: jegyző 

 

3. A képviselő-testület 2020. évi munkatervének megtárgyalása 

    Előadó: polgármester 

 

4. Az önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzatainak módosítása és  

    átcsoportosítása 

    Előadó: polgármester 

 

5. Alsózsolca Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása 

    Előadó: polgármester 

 

6. Javaslat a Közbeszerzési Szabályzat módosítására 

    Előadó: polgármester 

 

7. Az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelése 2020. évre 

    Előadó: jegyző 

 

8. A közszolgálati tisztviselők juttatásainak és közszolgálati jogviszonyának egyes  

    kérdéseiről szóló 16/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosítása 

    Előadó: jegyző 

 

9. Javaslat a közszolgálati tisztviselők illetményalapjának törvényben meghatározottnál    

    magasabb összegben történő megállapításáról 

    Előadó: jegyző 

 

10. Tájékoztatás a Szervezeti és Működési Szabályzat törzskönyvi nyilvántartásba  

      történő befogadásáról 

      Előadó: polgármester 

 

11. Javaslat a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására 

      Előadó: jegyző 

 

12. Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételei kötelezettségről 

      Előadó: Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

13. Javaslat a polgármester jutalmazására 

      Előadó: alpolgármester 

 

14. Javaslat az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról, a vagyonkezelés   

      szabályairól szóló 4/2018. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására 

       Előadó: jegyző 

 

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

       Előadó: polgármester 

 

Zárt ülés: 

 

16. Rózsavölgyi Attila rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmét  

      elutasító határozat elleni fellebbezés elbírálása 

      Előadó: polgármester 

 

17. Az Alsózsolca 965/A/6., 965/A/13. és 965/A/17. helyrajzi számú magántulajdonú   
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      lakások tulajdonjogának kisajátítással történő megszerzése 

      Előadó: polgármester 

 

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

1. Napirendi pont tárgyalása 

 

A 2020. évi bérleti -és szolgáltatási díjak és díjkedvezmények megállapítása 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szilágyi László polgármester 

Elmondta, hogy a napirendi pontot minden év végén megtárgyalja a képviselő-testület. A bérleti 

és szolgáltatási díjak mértékének megállapítása előtt a pénzügyi csoport – a belső szabályzatokban 

foglaltak szerint – elvégzi az önköltségszámítást, melyet a díjak javasolt mértéke táblázat 

„számított díj” oszlopa tartalmaz. A kedvezmények vonatkozásában változást nem tartalmaz az 

előterjesztés. 

Felkérte a napirendi pontot előzetesen tárgyaló Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 

bizottság véleményét. 

 

Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi Bizottság elnöke 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és megállapította, hogy az elmúlt két évben nem 

emelkedtek a bérleti díjak. A bérleti és szolgáltatási díjak 2020. évre javasolt mértékével a 

bizottság egyetértett. 

 

Szilágyi László polgármester 

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ellenvélemény 

nem volt, elfogadásra javasolta a 2020. évi bérleti-és szolgáltatási díjak és díjkedvezvények 

megállapítását tartalmazó határozat-tervezet szerinti döntést. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

137/2019. (XII.5.) határozata 

a 2020. évi bérleti- és szolgáltatási díjak és díjkedvezmények megállapításáról 

1. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi bérleti- és szolgáltatási 

díjakat az alábbiak szerint állapítja meg: 

Bérlakás 

helyiség megnevezése 
díj 

2020. évre (Ft) 

Széchenyi út 46. 27.000  

   
Alsózsolcai Gondozási Központ 

helyiség megnevezése 
díj 

2020. évre  
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Felnőtt foglalkoztató 2.000 Ft /óra 

Konferencia terem 2.500 Ft/óra 

   
Alsózsolca, Ilona út 17-19. szám alatti telephely helyiségei 

helyiség megnevezése 
díj 

2020. évre  

Tanterem 1.900 Ft/óra 

Tanterem (20 m2 alatt) 1.200 Ft/óra 

Iroda 1.200 Ft/óra 

Ebédlő 1.900 Ft/óra 

Aula 1.900 Ft/óra 

   

Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár 

helyiség megnevezése 
díj 

2020. évre 

Színházterem  15.000 Ft/óra 

Klubszoba 3.500 Ft/óra   

Előtér 5.000 Ft/óra 

Előtér – készenléti díj 2.500 Ft/óra 

Alagsor 6.000 Ft/óra 

Alagsori tároló 3.000 Ft/óra 

Számítógépterem használati díja 300 Ft/óra 

Könyvtári beiratkozási díj 400 Ft/alkalom 

Könyvtári beiratkozási díj nyugdíjasok, 

diákok, pedagógusok számára 
200 Ft/alkalom 

Scannelés 200 Ft/oldal 

Laminálás 200 Ft/oldal   

Fax használat 200 Ft/oldal 

Színes nyomtatás/önéletrajz színes 

képpel 
200 Ft/oldal 

Színes nyomtatás - kép 300 Ft/oldal 

Másolás, nyomtatás A/4 méret 25 Ft/oldal 

Másolás, nyomtatás A/3 méret 35 Ft/oldal 
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Székszoknya kölcsönzése helybeli 

használat esetén 
300 Ft/db/alkalom 

Székszoknya kölcsönzése külső 

helyszínen történő felhasználás esetén 
400 Ft/db/alkalom 

Asztalszoknya kölcsönzése – kizárólag 

helyben történő használatra 
3.000 Ft/db/alkalom 

Színházterem - zumba 300 Ft/fő/óra 

 

Sportcsarnok 

helyiség megnevezése 
díj 

2020. évre 

Küzdőtér - tenisz 4 fő felnőtt 6.000 Ft/óra 

Küzdőtér - tenisz 4 fő felnőtt (szombat, 

vasárnap, munkaszüneti- és ünnepnap) 
7.500 Ft/óra 

Küzdőtér – tenisz 4 fő felnőtt – 

készenléti díj 
3.000 Ft/alkalom 

Küzdőtér – tenisz 4 fő felnőtt –  

kijelző használati díj  
3.000 Ft/alkalom 

Küzdőtér – tenisz 4 fő felnőtt – 

készenléti díj (szombat, vasárnap, 

munkaszüneti-és ünnepnap) 

3.750 Ft/alkalom 

Küzdőtér – tenisz 4 fő felnőtt – kijelző 

használati díj (szombat, vasárnap, 

munkaszüneti-és ünnepnap) 

3.750 Ft/alkalom 

 

Küzdőtér - tenisz 4 fő diák 4.400 Ft/óra 

Küzdőtér – tenisz 4 fő diák (szombat, 

vasárnap, munkaszüneti- és ünnepnap) 
   5.500 Ft/óra 

Küzdőtér – tenisz 4 fő diák –  

készenléti díj 
2.500 Ft/alkalom 

Küzdőtér – tenisz 4 fő diák –  

kijelző használati díj  
2.500 Ft/alkalom 

Küzdőtér – tenisz 4 fő diák –  

készenléti díj (szombat, vasárnap, 

munkaszüneti-és ünnepnap) 

3.000 Ft/alkalom 

Küzdőtér – tenisz 4 fő diák –  

kijelző használati díj (szombat, 

vasárnap, munkaszüneti-és ünnepnap) 

3.000 Ft/alkalom 
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Küzdőtér - kézilabda felnőtt 6.000 Ft/óra 

Küzdőtér – kézilabda felnőtt  

(szombat, vasárnap, munkaszüneti- és 

ünnepnap) 

7.500 Ft/óra 

Küzdőtér – kézilabda felnőtt – 

készenléti díj  
3.000 Ft/alkalom 

Küzdőtér – kézilabda felnőtt –  

kijelző díj 
3.000 Ft/alkalom 

Küzdőtér – kézilabda felnőtt – 

készenléti díj (szombat, vasárnap, 

munkaszüneti- és ünnepnap)  

3.750 Ft/alkalom 

Küzdőtér – kézilabda felnőtt –  

kijelző díj (szombat, vasárnap, 

munkaszüneti- és ünnepnap) 

3.750 Ft/alkalom 

 

Küzdőtér - kézilabda diák 14 fő  5.000 Ft/óra 

Küzdőtér - kézilabda diák 14 fő 

(szombat, vasárnap, munkaszüneti- és 

ünnepnap) 

6.000 Ft/óra 

Küzdőtér - kézilabda diák 14 fő -

készenléti díj 
2.500 Ft/alkalom 

Küzdőtér - kézilabda diák 14 fő - 

kijelző díj 
2.500 Ft/alkalom 

Küzdőtér - kézilabda diák 14 fő 

készenléti díj (szombat, vasárnap, 

munkaszüneti- és ünnepnap) 

3.000 Ft/alkalom 

Küzdőtér - kézilabda diák 14 fő - 

kijelző díj (szombat, vasárnap, 

munkaszüneti- és ünnepnap) 

3.000 Ft/alkalom 

 

Küzdőtér – futball felnőtt 12 fő  6.000 Ft/óra 

Küzdőtér – futball felnőtt 12 fő 

(szombat, vasárnap, munkaszüneti- és 

ünnepnap) 

7.500 Ft/óra 

Küzdőtér – futball felnőtt 12 fő - 

készenléti díj  
3.000 Ft/alkalom 

Küzdőtér – futball felnőtt 12 fő - 

kijelző díja  
3.000 Ft/alkalom 

Küzdőtér – futball felnőtt 12 fő - 

készenléti díj (szombat, vasárnap, 

munkaszüneti nap) 

3.750 Ft/alkalom 
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Küzdőtér – futball felnőtt 12 fő - 

kijelző díj (szombat, vasárnap, 

munkaszüneti- és ünnepnap) 

3.750 Ft/alkalom 

 

Küzdőtér – futball diák 12 fő 5.000 Ft/óra 

Küzdőtér – futball diák 12 fő (szombat, 

vasárnap, munkaszüneti- és ünnepnap) 
6.000 Ft/óra 

Küzdőtér – futball diák 12 fő - 

készenléti díj  
2.500 Ft/alkalom 

Küzdőtér – futball diák 12 fő –  

kijelző díj 
2.500 Ft/alkalom 

Küzdőtér – futball diák 12 fő -

készenléti díj (szombat, vasárnap, 

munkaszüneti- és ünnepnap) 

3.000 Ft/alkalom 

Küzdőtér – futball diák 12 fő –  

kijelző díj (szombat, vasárnap, 

munkaszüneti- és ünnepnap) 

3.000 Ft/alkalom 

  

Tükrös terem 300 Ft/fő/óra 

Konditerem alkalmi 700 Ft/fő/óra 

Konditerem 30 napos 6.500 Ft/fő 

Konditerem negyedéves 13.000 Ft/fő 

Konditerem féléves 20.000 Ft/fő 

Büfé 4.000 Ft/alkalom 

 

Kompház 

helyiség megnevezése 
díj 

2020. évre 

Esküvői szertartás 20.000 Ft/alkalom 

Fényképezés 15.000 Ft/alkalom  

 

2. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közösségi Ház és Könyvtár 

vonatkozásában az alábbi kedvezményeket biztosítja: 

2.1. A színházterem bérleti díjából 30%-os kedvezmény alsózsolcai lakos esküvő céljából történő 

igénybevétele esetén. 

2.2. A Közösségi Házban a színházterem bevételes rendezvényre, bálra évente egy alkalommal 

kedvezményesen, 1 óra terembérleti díj befizetése ellenében adható bérbe Alsózsolcáért 
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tevékenykedő, a képviselő-testület 13/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-ában 

meghatározott civil szervezetek, egyházak, társadalmi szerveződések és a településen működő 

köznevelési és közoktatási intézmények részére. 

2.3. A Közösségi Ház használata az egyesülési jogról szóló törvény szerinti civil szervezetek (civil 

társaságok, egyesületek, alapítványok), pártok részére az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 

• Alsózsolcán bejegyzett civil szervezetek havi 1 alkalommal térítésmentesen kapják 

meg a klubszobát, illetve az alagsori helyiséget taggyűlés céljára. 

• Az önkormányzati választások idején a Helyi Választási Bizottság által 

polgármester-jelöltnek elfogadott személyek 1 alkalommal kapják meg 

térítésmentesen a színháztermet. 

• Az országgyűlési választások idején a jelöltet állító pártok részére és az 1. sz. 

választókerület jelöltjei részére 1-1 alkalommal ingyenesen biztosított a 

színházterem vagy pincehelyiség vagy klubszoba. 

2.4. Az önkormányzat és intézményei, valamint a településen működő közoktatási intézmények 

ingyenesen vehetik igénybe a Sajó-parti Pihenőházat, illetve a Helytörténeti Gyűjteményt. 

2.5. Eseti kedvezmény kérelemre az intézményvezető döntése alapján biztosítható (a polgármester 

előzetes tájékoztatása mellett). 

3. A Közösségi Ház és Könyvtár irodatechnikai szolgálatatásait a határozat 1. pontjában 

meghatározott díj ellenében veheti igénybe a lakosság azzal, hogy a szerzői jogi védelem alá 

tartozó alkotások nem sokszorosíthatók. 

4. Az Alsózsolcai KSC alsózsolcai sportolói a sportcsarnokot ingyenes használhatják.  A más 

településekről érkező sportolók a heti rend szerint megállapított órák után a mindenkori óradíj 

létszám utáni százalékát fizetik havi rendszerességgel az intézményvezető által a KSC részére 

kiállított számla alapján.  

 

Felelős: intézményvezetők, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. Napirendi pont tárgyalása 

 

A 2020. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szilágyi László polgármester 

A napirendi pont ismertetésére felkérte Marcsikné Orosz Emese jegyzőt. 

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző 

Elmondta, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

kormányrendelet szerint az önkormányzatok belső ellenőrzési tervét a képviselő-testület a 

tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá. A belső ellenőrzési feladatokat – megbízási 

szerződés alapján – erre jogosítvánnyal rendelkező szakember végzi el. Az előterjesztés táblázatai 

intézményenként tartalmazzák a végrehajtani kívánt ellenőrzéseket. 

 

Szilágyi László polgármester 

Felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét a bizottság – napirendi ponttal kapcsolatos – 

állásfoglalásának ismertetésére. 
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Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi Bizottság elnöke 

A Pénzügyi Bizottság a belső ellenőrzési tervet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. 

 

Szilágyi László polgármester 

Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolta Alsózsolca Város 

Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadását. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

138/2019. (XII.5.) határozata 

Alsózsolca Város Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervéről 

 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 

önkormányzat és költségvetési szervei tervezett ellenőrzésére összeállított 2020. évi belső 

ellenőrzési tervet az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.  

 

Felelős: jegyző 

Határidő: ellenőrzési tervben foglaltak szerint 
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ALSÓZSOLCAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 138/2019. (XII.5.) határozat   

Alsózsolca, Kossuth u. 5. 1. sz. melléklete 

 

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV 

2020. év 

1. számú ellenőrzés 

Az ellenőrzött szervezeti egység Polgármesteri Hivatal, intézkedési tervekben megjelölt ügyintézők 

Az ellenőrzés tárgya: A 2019. évi belső ellenőrzések alapján tett intézkedések végrehajtásának ellenőrzése. 

Az ellenőrzés célja: Ellenőrzési javaslatok alapján kiadott vezetői intézkedések megvalósulásának vizsgálata 

Az ellenőrizendő időszak: 2019. év 

Az ellenőrzés típusa, és módszerei Utóellenőrzés, dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése 

Az ellenőrzés tervezett ütemezése: 2020. január  

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő belső ellenőr/külső szakértő 

Az ellenőrzésre tervezett napok száma: 3 szakértői nap 

Azonosított kockázati tényezők: Intézkedések végrehajtása, utóellenőrzés 

 

2. számú ellenőrzés 
Az ellenőrzött szervezeti egység Fekete István Óvoda és Bölcsőde  

Az ellenőrzés tárgya:    Fekete István Óvoda és Bölcsőde a közalkalmazotti törvény és a munka törvénykönyve    

   alkalmazása 

Az ellenőrzés célja:   A közalkalmazotti törvény és a Munka törvénykönyve betartásának vizsgálata. A 2019. évi bölcsődei   
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  normatív támogatások vizsgálata 

Az ellenőrizendő időszak: 2020. év, bölcsődei normatíva vizsgálatánál 2019.  

Az ellenőrzés típusa, és módszerei Munkaügyi ellenőrzés, dokumentumok, nyilvántartások vizsgálata 

Az ellenőrzés tervezett ütemezése: 2020. II. negyedév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő belső ellenőr/külső szakértő 

Az ellenőrzésre tervezett napok száma: 5 szakértői nap 

Azonosított kockázati tényezők: Szabályozás összetettsége, jogszabályok betartása 

 

3. számú ellenőrzés 
Az ellenőrzött szervezeti egység  Alsózsolca Város Önkormányzat Gondozási Központ  

Az ellenőrzés tárgya: A költségvetési gazdálkodás, elemi költségvetés tervezés és végrehajtás vizsgálata, a 

bankszámlaforgalomhoz tartozó pénzügyi bizonylatok és a pénztár ellenőrzés a Gondozási 

Központ költségvetési szervnél 

Az ellenőrzés célja: A pénzkezelési szabályzat érvényesülésének ellenőrzése a költségvetési bankszámla és pénztár 

forgalom bizonylatainál 

Az ellenőrizendő időszak: 2020. I. félév  

Az ellenőrzés típusa, és módszerei Szabályszerűségi ellenőrzés, dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése 

Az ellenőrzés tervezett ütemezése: 2020. III. negyedév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő belső ellenőr/külső szakértő 

Az ellenőrzésre tervezett napok száma: 5 szakértői nap 

Azonosított kockázati tényezők: Szabályozás összetettsége, szabályzatban előírtak alkalmazása 
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4. számú ellenőrzés 

Az ellenőrzött szervezeti egység Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoport, Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Az ellenőrzés tárgya: A Roma nemzetiségi önkormányzat és a helyi önkormányzat által, a gazdálkodást segítő tevékenységben 

megvalósuló együttműködésre kötött megállapodás teljesülésének vizsgálata  

Az ellenőrzés célja: Együttműködésre kötött megállapodás teljesülésének vizsgálata 

Az ellenőrizendő időszak: 2020. I. félév 

Az ellenőrzés típusa, és módszerei: Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés, dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése 

Az ellenőrzés tervezett ütemezése: 2020. IV. negyedév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő belső ellenőr/külső szakértő 

Az ellenőrzésre tervezett napok száma: 5 szakértői nap 

Azonosított kockázati tényezők: Munkatársak képzettsége és tapasztalata, gazdálkodási jogkörök gyakorlása 

 

5. Belső ellenőri egyéb tevékenység: 

 

 ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ 

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2019. évről 

2020. január hónap, 2 szakértői nap 
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3. Napirendi pont tárgyalása 

 

A képviselő-testület 2020. évi munkatervének megtárgyalása 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szilágyi László polgármester 

Elmondta, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint a képviselő-

testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott számú, de 

legalább évente hat ülést tart. Az előterjesztés 2020. évben 7 munkaterv szerinti ülést tartalmaz, 

részletezve az ülések helyét, idejét és napirendjét, a tervezett napirendi pontok előterjesztőinek 

nevét, valamint annak a bizottságnak a megnevezését, amelyik előzetesen tárgyalja majd az 

előterjesztést. A munkaterv tartalmazza továbbá a közmeghallgatás helyét és időpontját. 

Felkérte Kurucz Attiláné elnököt, hogy a Ügyrendi Bizottság véleményét ismertesse. 

 

Kurucz Attiláné az Ügyrendi Bizottság elnöke 

Az Ügyrendi Bizottság a 2020. évi munkatervet a képviselő-testületnek az előterjesztés 

melléklete szerinti tartalommal elfogadásra javasolta. 

 

Szilágyi László polgármester 

Kérte a képviselőket, hogy a bizottság véleményének figyelembevételével döntsenek a 2020. 

évi munkaterv elfogadásáról. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 

139/2019. (XII. 5.) határozata 

a képviselő-testület 2020. évi munkatervéről 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-a és az önkormányzat szervei szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 9/2019. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdése alapján 

elkészített 2020. évi munkatervet az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 

 

Melléklet a 139/2019. (XII.5.) határozathoz 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 

2020. évi munkaterve 

 

A képviselő-testületi ülések helye:  

az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme 

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. 

 

2020. február 13. (csütörtök) 9 óra 



 

14 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: polgármester 

2. A 2020. évi költségvetési javaslat megtárgyalása (szükség esetén a költségvetési tervezetet 2 

fordulóban tárgyalja a képviselő-testület) 

Előadó: polgármester 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2020. február 7. 

A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság, melynek időpontjáról 

valamennyi képviselő és nem képviselő bizottsági tag értesítést kap 

3. Alsózsolca Város Önkormányzata és Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

Előadó: polgármester 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2020. február 7. 

A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja az Ügyrendi Bizottság, melynek időpontjáról 

valamennyi képviselő értesítést kap 

4. A polgármester 2020. évi cafetéria-juttatása 

Előadó: jegyző 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2020. február 7. 

A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság, melynek időpontjáról 

valamennyi képviselő és nem képviselő bizottsági tag értesítést kap 

5. A polgármester 2020. évi szabadságterve 

Előadó: polgármester 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2020. február 7. 

6. Az óvodai beiratkozás és az óvodai, bölcsődei zárva tartás idejének megállapítása 

Előadó: jegyző 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2020. február 7. 

A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság, melynek 

időpontjáról valamennyi képviselő és nem képviselő bizottsági tag értesítést kap 

7. Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről 

Előadó: Ügyrendi Bizottság elnöke 

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

Előadó: polgármester 

 

2020. március 26. (csütörtök) 9 óra 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: polgármester 

2. Az önkormányzat gazdasági programjának elfogadása 

Előadó: polgármester 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2020. március 20. 

A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottság, melynek időpontjáról valamennyi képviselő és nem képviselő 

bizottsági tag értesítést kap 

3. A 2020. évi intézményi térítési díjak megállapítása 

Előadó: jegyző 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2020. március 20. 

A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság, melynek időpontjáról 

valamennyi és nem képviselő bizottsági tag értesítést kap 

4. Tájékoztató a helyi önszerveződő közösségek és magánszemélyek részére nyújtott 2019. évi 

pénzügyi támogatások felhasználásáról 

Előadó: polgármester 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2020. március 20. 
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A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság, melynek időpontjáról 

valamennyi képviselő és nem képviselő bizottsági tag értesítést kap 

5. A 2020. évi közbeszerzési terv megtárgyalása 

Előadó: polgármester 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2020. március 20. 

A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság, melynek időpontjáról 

valamennyi képviselő és nem képviselő bizottsági tag értesítést kap 

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

Előadó: polgármester 

Zárt ülés 

7. Kitüntetések adományozása  

Előadó: polgármester 

A kitüntetések adományozására vonatkozó javaslattétel határideje: 2020. február 15. 

A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja az Ügyrendi Bizottság, melynek időpontjáról 

valamennyi képviselő értesítést kap 

 

2020. április 23. (csütörtök) 9 óra 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: polgármester 

2. Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár vezetőjének beszámolója az intézmény 2019. évi 

működéséről 

Előadó: az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár vezetője 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2020. április 17. 

A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság, melynek 

időpontjáról valamennyi képviselő és nem képviselő bizottsági tag értesítést kap 

3. Az óvodák működéséről és szakmai munkájáról szóló beszámoló 

Előadó: az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konya vezetője, Fekete István Óvoda és Bölcsőde 

vezetője 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2020. április 17. 

A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság, melynek 

időpontjáról valamennyi képviselő és nem képviselő bizottsági tag értesítést kap 

4. A település sportkoncepciójának elfogadása 

Előadó: polgármester 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2020. március 20. 

A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság és a 

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, melynek időpontjáról valamennyi 

képviselő és nem képviselő bizottsági tag értesítést kap 

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

Előadó: polgármester 

 

2020. május 21. (csütörtök) 9 óra 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: polgármester 

2. Alsózsolca Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása (zárszámadás) 

Előadó: polgármester 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2020. május 15. 

A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság, melynek időpontjáról 

valamennyi képviselő és nem képviselő bizottsági tag értesítést kap 

3. A 2019. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámoló 

Előadó: belső ellenőr 
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Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2020. május 15. 

A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság, melynek időpontjáról 

valamennyi képviselő és nem képviselő bizottsági tag értesítést kap 

4. A gyermekjóléti ellátások alakulása településünkön - a 2019. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése (szakmai munka eredményességének, 

szakmai program végrehajtásának, a gazdálkodás szabályszerűségének és hatékonyságának 

értékelése) 

Előadó: az Alsózsolcai Gondozási Központ vezetője, a Fekete István Óvoda és Bölcsőde 

vezetője 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2020. május 15. 

A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság, melynek 

időpontjáról valamennyi képviselő és nem képviselő bizottsági tag értesítést kap 

5. A település egészségügyi ellátásának helyzete - tájékoztató a gyermek és felnőtt háziorvosi 

és fogorvosi alapellátásról, a védőnői tevékenységről 

Előadók: gyermekorvos, háziorvosok, fogorvosok, védőnők 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2020. május 15. 

A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság, melynek 

időpontjáról valamennyi képviselő és nem képviselő bizottsági tag értesítést kap 

6. Szünidei gyermekétkeztetés a 2019/2020. tanév (nevelési év) nyári szünetében 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2020. május 15. 

A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság, melynek időpontjáról 

valamennyi képviselő és nem képviselő bizottsági tag értesítést kap 

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

Előadó: polgármester 

 

2020. szeptember 10. (csütörtök) 9 óra - Közmeghallgatás 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: polgármester 

2. A település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és 

az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló 

Előadó: illetékes rendőrkapitány, Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület elnöke 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2020. szeptember 4. 

A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja az Ügyrendi Bizottság, melynek időpontjáról 

valamennyi képviselő értesítést kap 

3. A 2020. költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló beszámoló 

Előadó: polgármester 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2020. szeptember 4. 

A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság, melynek időpontjáról 

valamennyi képviselő és nem képviselő bizottsági tag értesítést kap 

4. Beszámoló az önkormányzat városüzemeltetési csoportjának 2019. évi munkájáról 

Előadó: polgármester, a városüzemeltetési csoport vezetője 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2020. szeptember 4. 

A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság és a Településfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottság, melynek időpontjáról valamennyi képviselő és nem képviselő 

bizottsági tag értesítést kap 

5. A temetőüzemeltetésről szóló beszámoló és a temetői díjak felülvizsgálata 

Előadó: polgármester, temetőüzemeltető 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2020. szeptember 4. 

A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság, melynek időpontjáról 

valamennyi képviselő és nem képviselő bizottsági tag értesítést kap 
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6. A Településképi Arculati Kézikönyv és a településkép védelméről szóló önkormányzati 

rendelet monitorozása 

Előadó: polgármester 

A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság melynek időpontjáról valamennyi képviselő és nem képviselő bizottsági tag értesítést 

kap 

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

Előadó: polgármester 

 

2020. november 12. (csütörtök) 9 óra 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: polgármester 

2. A település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal 

kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló 

Előadó: Miskolci Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság tűzoltó parancsnoka 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2020. november 6. 

A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság, melynek időpontjáról valamennyi képviselő és nem képviselő bizottsági tag értesítést 

kap 

3. A helyi adók mértékének megállapítása 2021. évre 

Előadó: polgármester 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2020. november 6. 

A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság, melynek időpontjáról 

valamennyi képviselő és nem képviselő bizottsági tag értesítést kap 

4. Az adóztatásról szóló beszámoló 

Előadó: jegyző 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2020. november 6. 

A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság, melynek időpontjáról 

valamennyi képviselő és nem képviselő bizottsági tag értesítést kap 

5. Az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal működéséről szóló beszámoló 

Előadó: jegyző 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2020. november 6. 

A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság, melynek 

időpontjáról valamennyi képviselő és nem képviselő bizottsági tag értesítést kap 

6. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szakmai munkájának ellenőrzése és 

értékelése 

Előadó: az Alsózsolcai Gondozási Központ vezetője 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2020. november 6. 

A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság, melynek 

időpontjáról valamennyi képviselő és nem képviselő bizottsági tag értesítést kap 

7. A település környezeti állapotáról szóló tájékoztató 

Előadó: polgármester 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2020. november 6. 

A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság, melynek időpontjáról valamennyi képviselő és nem képviselő bizottsági tag értesítést 

kap 

8. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról szóló beszámoló 

Előadó: polgármester 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2020. november 6. 
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A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság, melynek időpontjáról valamennyi képviselő és nem képviselő bizottsági tag értesítést 

kap 

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

Előadó: polgármester 

 

2020. december 17. (csütörtök) 9 óra 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: polgármester 

2. A 2021. évi bérleti- és szolgáltatási díjak és díjkedvezmények megállapítása 

Előadó: polgármester 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2020. december 11. 

A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság, melynek időpontjáról 

valamennyi képviselő és nem képviselő bizottsági tag értesítést kap 

3. A 2021. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

Előadó: jegyző 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2020. december 11. 

A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság, melynek időpontjáról 

valamennyi képviselő és nem képviselő bizottsági tag értesítést kap 

4. A képviselő-testület 2021. évi munkatervének megtárgyalása 

Előadó: polgármester 

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2020. december 11. 

A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja az Ügyrendi Bizottság, melynek időpontjáról 

valamennyi képviselő értesítést kap 

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

Előadó: polgármester 

 

4. Napirendi pont tárgyalása 

 

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzatainak módosítása és 

átcsoportosítása 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szilágyi László polgármester 

Az államháztartásról szóló törvény, valamint a vonatkozó kormányrendelet szabályozza a 

gazdálkodással kapcsolatos előírásokat, mely szerint az önkormányzat bevételi és kiadási 

előirányzatait növelheti, illetve csökkentheti. Az előterjesztés részletesen tartalmazza az 

előirányzat módosításokat és átcsoportosításokat. 

Felkérte Zsiros Sándor Józsefné elnököt, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását. 

 

Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi Bizottság elnöke 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és mind az előirányzat módosítást, mind az 

előirányzat átcsoportosítását elfogadásra javasolta. 

 

Szilágyi László polgármester 

Kérte a képviselőket, hogy először a 2019. évi költségvetés előirányzatainak módosításáról 

hozzák meg döntésüket. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

140/2019. (XII.5.) határozata 

a 2019. évi költségvetés előirányzatainak módosításáról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2019. évi költségvetés 

előirányzatainak módosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szilágyi László polgármester 

Kérte a képviselőket, hogy döntsenek a 2019. évi költségvetés előirányzatainak 

átcsoportosításáról. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

141/2019. (XII.5.) határozata 

a 2019. évi költségvetés előirányzatainak átcsoportosításáról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2019. évi költségvetés 

előirányzatainak átcsoportosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5. Napirendi pont tárgyalása 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szilágyi László polgármester 

Az előző napirend keretében elfogadott költségvetési előirányzatok átcsoportosításának és 

módosításának megfelelően a 2019. évi költségvetési rendelet módosítását tartalmazza az 

előterjesztés, melyet a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalt. Felkérte Zsiros Sándor Józsefné 

elnököt, hogy ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi Bizottság elnöke 

A rendeletmódosítást a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, melyet – az előirányzatok 

átcsoportosításával és módosításával összhangban – a képviselő-testületnek elfogadásra 

javasolt. 

 

Szilágyi László polgármester 
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Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a 2019. 

évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadását. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal elfogadta Alsózsolca 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

szóló 6/2019. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2019. (XII. 10.) 

önkormányzati rendeletet. 

 

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 7.a. mellékletét képezi. 

 

6. Napirendi pont tárgyalása 

 

Javaslat a Közbeszerzési Szabályzat módosítására 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szilágyi László polgármester 

Elmondta, hogy szükségessé vált a közbeszerzési szabályzat elektronikus közbeszerzésre 

vonatkozó előírásokkal történő kiegészítése, mely a szabályzatban vastag betűvel kiemelésre 

került. 

Ismertette a szabályzatot érintő módosításokat, majd felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét a 

bizottsági állásfoglalás ismertetésére. 

 

Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi Bizottság elnöke 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a Közbeszerzési Szabályzatot 

elfogadásra javasolta. 

 

Szilágyi László polgármester 

Kérte a képviselőket, hogy döntsenek a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

142/2019. (XII.5.) határozata 

a Közbeszerzési Szabályzat 1. számú módosításáról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a Közbeszerzési Szabályzat 1. sz. 

módosítását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 8.a. mellékletét képezi. 

 

7. Napirendi pont tárgyalása 
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Az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelése 2020. évre 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szilágyi László polgármester 

Felkérte Marcsikné Orosz Emese jegyzőt a napirendi ponttal kapcsolatos tájékoztatásra. 

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző 

Elmondta, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény felhatalmazása alapján minden év 

végén döntést hoz a képviselő-testület az áthelyezett munkanapokra, valamint a karácsonyi 

ünnepek körüli munkanapokra eső igazgatási szünetről. Részletes tájékoztatást adott a tervezett 

igazgatási szünettel érintett munkanapokról, valamint hangsúlyozta, hogy ezekre a napokra 

szabadság kiírására kerül sor. Az igazgatási szünet időtartama alatt az ügyfélfogadás szünetel, 

azonban az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó és egyéb halaszthatatlan feladatok ellátása 

– ügyeleti formában – biztosított, melyről a lakosság megfelelő időben tájékoztatást kap. 

 

Szilágyi László polgármester 

Javasolta, hogy a képviselő-testület az előterjesztés részét képező rendelet-tervezet szerint 

hozzon döntést a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal elfogadta Alsózsolca 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban 2020. 

évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 13/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendeletét. 

 

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 9.a. mellékletét képezi. 

 

8. Napirendi pont tárgyalása 

 

A közszolgálati tisztviselők juttatásainak és közszolgálati jogviszonyának egyes 

kérdéseiről szóló 16/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szilágyi László polgármester 

A napirendi pont előterjesztésére felkérte Marcsikné Orosz Emese jegyzőt. 

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző 

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény szerint a helyi 

önkormányzat rendeletében a tárgyévre vonatkozóan illetménykiegészítést állapíthat meg a 

köztisztviselőknek. Élve a törvény adta lehetőséggel, a képviselő-testület 2016-tól a felső-és 

középfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértékét az 

alapilletményének 20 %-ában határozta meg, melynek 2020. évre történő megállapítását 

tartalmazza az előterjesztés a bérek szinten tartása érdekében. 

 

Szilágyi László polgármester 
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Felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság napirendi ponttal 

kapcsolatos véleményét. 

 

Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi Bizottság elnöke 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek 

elfogadásra javasolta. 

 

Szilágyi László polgármester 

Kérte a képviselő-testületet, hogy hozzon döntést a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és 

közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 16/2015. (XII.23.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal elfogadta Alsózsolca 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közszolgálati tisztviselők juttatásának és 

közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 16/2015. (XII.23.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 14/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendeletet. 

 

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 10.a. mellékletét képezi. 

 

9. Napirendi pont tárgyalása 

 

Javaslat a közszolgálati tisztviselők illetményalapjának törvényben meghatározottnál 

magasabb összegben történő megállapításáról 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szilágyi László polgármester 

Ismételten felkérte jegyző asszonyt a napirendi ponttal kapcsolatos tájékoztatásra. 

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző 

Elmondta, hogy a köztisztviselői illetményalap évek óta változatlan, 38.650 forint, mely 

összeggel számolva, a bértábla szerinti illetmény (középfokú végzettségű köztisztviselő esetén) 

több mint 30 éves munkaviszonyt figyelembevéve sem éri el a garantált bérminimumot. 

2019. évben a képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot rendeletében megemelte, 

melynek fedezetéül az illetményalap emelésének ellentételezését szolgáló pályázati forrás 

szolgált. 

Ismertette a köztisztviselői illetményalap emelésére vonatkozó szabályokat, hangsúlyozva, 

hogy a korábbi évben pályázati forrásként biztosított összeg 2020. évben beépül az 

önkormányzati hivatalok alaptámogatásába. 

Kérte a képviselő-testület támogatását ahhoz, hogy a köztisztviselői illetményalap a 2019. 

évben elfogadott összeggel egyezően, 2020. évben is 50.000 forintban kerüljön 

meghatározásra. 

 

Szilágyi László polgármester 

Felkérte Zsiros Sándor Józsefnét, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság napirendi ponttal 

kapcsolatos véleményét. 
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Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi Bizottság elnöke 

A bizottság a rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. 

 

Szilágyi László polgármester 

Kérte a képviselőket, hogy hozzanak döntést a közszolgálati tisztviselők illetményalapjának 

törvényben meghatározottnál magasabb összegben történő megállapításáról. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal elfogadta Alsózsolca 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának törvényben meghatározottnál magasabb 

összegben történő megállapításáról szóló 15/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendeletét. 

 

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 11.a. mellékletét képezi. 

 

10. Napirendi pont tárgyalása 

 

Tájékoztatás a Szervezeti és Működési szabályzat törzskönyvi nyilvántartásba történő 

befogadásáról 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szilágyi László polgármester 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a törzskönyvi nyilvántartásban technikai módosításra került 

sor, mely szerint a „104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások” elnevezésű 

kormányzati funkció törlésre került. 

Felkérte az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság napirendi ponttal 

kapcsolatos állásfoglalását. 

 

Kurucz Attiláné az Ügyrendi Bizottság elnöke 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a határozat-tervezetet a képviselő-testületnek 

elfogadásra javasolta. 

 

Szilágyi László polgármester 

Kérte a képviselőket, hogy döntsenek az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásban szereplő 

adatainak jóváhagyásáról. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

143/2019. (XII.5.) határozata 

az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adatai módosításának 

jóváhagyásáról 
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1. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a „Tájékoztatás a Szervezeti és 

Működési Szabályzat törzskönyvi nyilvántartásba történő befogadásáról” tárgyú előterjesztést 

megismerte, az abban foglaltakat tudomásulvétel mellett jóváhagyja. 

 

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a módosítás közzétételéhez kapcsolódó további 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

11. Napirendi pont tárgyalása 

 

Javaslat a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 13. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szilágyi László polgármester 

Felkérte Marcsikné Orosz Emese jegyzőt a napirendi pont ismertetésére. 

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző 

Tájékoztatásul elmondta, hogy a szociális rendeletet 2016-ban alkotta újjá a képviselő-testület, 

melyben a szociális ellátások körét bővítette, valamint egyes önkormányzati támogatások 

mértékét megemelte az önkormányzat. 

Két képviselő asszony javaslata alapján került sor a rendelet módosításának előkészítésére, 

mely arra irányult, hogy a gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz támogatásnál az egy főre 

eső jövedelemhatár magasabb összegben (családosoknál az öregeségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 500 %-ában, egyedül állók esetében a nyugdíjminimum 550 %-ában) 

kerüljön meghatározásra. 

Továbbá indítványozták a gyógyászati segédeszköz támogatás magasabb összegben történő 

megállapítását. 

Fáklya Tiborné és Kurucz Attiláné képviselők javaslatait figyelembe véve készült el a szociális 

ellátásokról szóló rendelet módosítását tartalmazó rendelet-tervezet, mely szerint – 

gyógyszertámogatást és gyógyászati segédeszköz támogatást érintően – a jövedelemhatár 

családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 300 %-a helyett 500 %-ban, 

egyedül élő esetén 400 % helyett 550 %-ban került szabályozásra. A tervezet tartalmazza 

továbbá a gyógyszertámogatás évente két alkalommal történő megállapításának lehetőségét, 

alkalmanként legfeljebb 10.000 forint összegben, illetve a gyógyászati segédeszköz támogatás 

évente egyszeri megállapítását legfeljebb 40.000 forint összegben. 

 

Szilágyi László polgármester 

Felkérte a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság elnökét, hogy a szociális ellátásokról szóló 

rendelet módosításával kapcsolatban ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Fáklya Tiborné a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság elnöke 

A rendelet módosítására tett indítvány indokolásaként előadta, hogy megítélésük szerint több 

érintett juthatna támogatáshoz, ha a hatályos rendeletben meghatározott jövedelemhatár 

megemelésre kerülne, hiszen sok esetben csak néhány forinttal haladja meg az egy főre eső 

jövedelem a rendeletben meghatározott mértéket. 
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Mielőtt sor került volna a javaslat benyújtására, polgármester úrral és jegyző asszonnyal 

egyeztettek a módosítással érintett támogatások fedezetének biztosításáról, melyre pozitív 

választ kaptak. 

Részletezte az elfogadásra javasolt jövedelemhatárokat és támogatási összegeket. 

A Humánpolitikai és Jóléti Bizottság támogatta a szociális ellátásokról szóló rendelet – 

előterjesztésben foglaltak szerinti – módosítását, a rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek 

elfogadásra javasolta. 

Kurucz  Attiláné képviselő 

Megköszönte, hogy javaslatukat kedvezően fogadta mind a város vezetése, mind a bizottság. 

Amikor korábban a gyógyászati segédeszköz támogatásra vonatkozó kezdeményezését 

benyújtotta, akkor is arra törekedett, hogy a rászorultak minél szélesebb köre jusson a 

támogatáshoz. Mostani kezdeményezésénél szintén ez a cél vezérelte.  

Képviselő társával együtt indítványozták továbbá a gyógyászati segédeszköz támogatás 

összegének megemelését is, mellyel kapcsolatban örömmel tapasztalták, hogy polgármester úr 

és jegyző asszony javaslatára évi egyszeri alkalommal legfeljebb 40.000 forint támogatást 

tartalmaz a tervezet. 

 

Fáklya Tiborné a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság elnöke 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy 2019. évben lehetősége nyílt a bizottságnak 15 fő 

fogyatékossággal élő felnőtt és gyermek pénzbeli támogatására, amit mindannyian örömmel 

fogadtak. 

 

Zsiros Sándor Józsefné képviselő 

Megítélése szerint a tervezett szociális támogatások összegének, illetve a jogosultságra 

vonatkozó jövedelemhatárnak a megemelése nagy segítség azoknak a rendszeresen gyógyszert 

fogyasztó lakosoknak, – különösen a nyugdíjasoknak – akik éves szinten jelentős összeget 

költenek orvosságra. Szintén nagy segítség az évi egyszeri 40.000 forint összegű gyógyászati 

segédeszköz támogatás, melyből megvásárolható akár egy szemüveg vagy más eszköz. 

 

Dr. Majoros Géza képviselő 

Kérdése volt, hogy gyógyszertámogatás csak az orvos által felírt gyógyszerekre vehető igénybe, 

vagy más, nem vényköteles gyógyszerek vásárlására is fordítható? 

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző 

Válaszul elmondta, hogy a rendelet és a mellékletét képező nyomtatvány részletes tájékoztatást 

nyújt a kérelemhez csatolandó igazolásokról. Gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz 

támogatást közgyógy-ellátásban részesülő személy nem vehet igénybe, és további feltétel, hogy 

a gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz költségének mértéke a 7.000,- Ft-ot meghaladja. 

 

Szilágyi László polgármester 

Kérte a képviselőket, hogy hozzanak döntést a szociális ellátásokról szóló rendelet 

módosításáról. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal elfogadta Alsózsolca 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 12/2016. (XII.5.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendeletet. 

 

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 13.a. mellékletét képezi. 
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12. Napirendi pont tárgyalása 

 

Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 14. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szilágyi László polgármester 

Felkérte az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet a 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről. 

 

Kurucz Attiláné az Ügyrendi Bizottság elnök 

Az Ügyrendi Bizottság megállapította, hogy a 2019. október 13-án megválasztott polgármester 

és képviselők, illetve a 2019. október 29-én megtartott alakuló ülésen megválasztott nem 

képviselő bizottsági tagok valamennyien, határidőben eleget tettek vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségüknek. 

 

Szilágyi László polgármester 

Az Ügyrendi Bizottság vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló beszámolóját 

a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

144/2019. (XII.5.) határozata 

az Ügyrendi Bizottság vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló 

tájékoztatójáról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság elnökének a 

polgármester, az alpolgármester, a képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak 

megválasztását követő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatóját 

– tekintettel az önkormányzati törvény 9. §-a szerinti kölcsönös együttműködés elvére – 

tudomásul veszi. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

13. Napirendi pont tárgyalása 

 

Javaslat a polgármester jutalmazására 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 15. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szilágyi László polgármester 

Felkérte Ráki István alpolgármestert a napirendi pont előterjesztésére, valamint bejelentette 

személyes érintettségét. 
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Ráki István alpolgármester 

Elmonda, az előterjesztés részletesen tartalmazza a polgármester jutalmazására vonatkozó 

jogszabályi előírásokat, kihangsúlyozva, hogy Szilágyi László polgármester az előző ciklus 

alatt egyszer sem részesült jutalomban. Javasolta az előterjesztés szerinti jutalom 

megállapítását. 

 

Szilágyi László polgármester 

Felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét a napirendi ponttal kapcsolatos bizottsági állásfoglalás 

ismertetésére. 

 

Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi Bizottság elnöke 

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta a polgármester – előterjesztésben foglaltak 

szerinti – jutalmazását. 

 

Szilágyi László polgármester 

Kérte a képviselőket, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban hozzanak döntést. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

145/2019. (XII.5.) határozata 

a polgármester részére jutalom megállapításáról  

 

1. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 225/H. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – Szilágyi 

László polgármester részére 2014-2019. évi eredményes munkáját értékelve, annak 

elismeréseként 3 havi illetményének megfelelő összegű jutalom kifizetését rendeli el az 

önkormányzat kiadásai előirányzat terhére.  

 

2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jutalom kifizetéséről intézkedni szíveskedjen. 

 

Felelős: jegyző  

Határidő: azonnal 

 

Szilágyi László polgármester megköszönte az elismerést és bizalmat. 

 

14. Napirendi pont tárgyalása 

 

Javaslat az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról, a vagyonkezelés 

szabályairól szóló 4/2018. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 16. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szilágyi László polgármester 

A napirendi pont előterjesztésére felkérte Marcsikné Orosz Emese jegyzőt. 
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Marcsikné Orosz Emese jegyző 

A képviselő-testület 2018-ban alkotta újra vagyonrendeletét. Az eltelt időszakban 

bekövetkezett változások kerültek átvezetésre a rendelet mellékletében, amely főleg 

területmódosításokat, telekrendezéseket, valamint a leromlott városi területek rehabilitációja 

pályázat kapcsán önkormányzati tulajdonba került ingatlanokat érintette – összhangban a 

vagyonkataszteri nyilvántartással. 

Szilágyi László polgármester 

Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság, melynek elnökét felkérte a bizottsági 

állásfoglalás ismertetésére. 

 

Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi Bizottság elnöke 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a rendelet-tervezetet a képviselő-

testületnek elfogadásra javasolta. 

 

Szilágyi László polgármester 

Javasolta az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról, a vagyonkezelés 

szabályairól szóló 4/2018. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítását tartalmazó rendelet-

tervezet elfogadását. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal elfogadta Alsózsolca 

Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról és 

vagyongazdálkodásáról, a vagyonkezelés szabályairól szóló 4/2018. (III.31.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 17/2019. (XII. 10.) önkormányzati rendeletet. 

 

Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 16.a. mellékletét képezi. 

 

15. Napirendi pont tárgyalása 

 

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

 

Szilágyi László polgármester 

A képviselő-testület két ülése közötti eseményekről az alábbiak szerint adott tájékoztatást: 

- November 15-én került sor a 2. sz. Óvoda és Konyha felújított szellőzőrendszerének 

átadására. 

- December 3-án az Észak-Magyarország napilap meghívására a polgármesterek 

találkozóján vett részt, ahol jelen volt kormánymegbízott úr, valamint a megyei 

közgyűlés elnöke is. 

- December 4-én volt a BORSODVÍZ Zrt. közgyűlése, ahol döntést hoztak az 

igazgatótanács, valamint a felügyelő bizottság tagjainak személyéről. Tájékoztatta a 

képviselő-testületi tagokat, hogy a felügyelőbizottság tagjának megválasztották. 

- Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a városüzemeltetési csoport élén személyi változások 

történtek. Bemutatta Ojtozi Attilát, az új csoportvezetőt. 

- Felhívta a figyelmet a Közösségi Ház és Könyvtár decemberi programjaira, melyre 

mindenkit szeretettel hívott. 

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző 
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Előadta, hogy az időskorúak egyszeri támogatásának igénybevétele érdekében minden 

érintetthez eljuttatta a hivatal a kérelemnyomtatványokat. Kérte, hogy akik még nem vették fel 

a támogatást, vegyék igénybe a részükre járó egyszeri összeget. 

Elmondta továbbá, hogy jogszabályi előírás alapján megküldésre kerültek az ebösszeíró lapok. 

Kérte, hogy a kitöltött adatlapokat minél előbb szíveskedjenek a visszajuttatni a lakosok a 

polgármesteri hivatal részére. 

 

Szilágyi László polgármester 

Megköszönte a képviselő-testület munkáját, a televíziónézők érdeklődését. Áldott, békés 

karácsonyt és boldog új évet kívánt mindenkinek, majd a képviselő-testület ülését 9 óra 55 

perckor bezárta és zárt ülést rendelt el. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. 

 

K.m.f. 

 

 

 

Szilágyi László                                                                                 Marcsikné Orosz Emese 

  polgármester     jegyző 


