17/2010. sz. jegyzőkönyv
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi
ülésről, mely 2010. november 2-án 17 órakor kezdődött
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Brünner István, Dr. Majoros Géza, Fáklya Tiborné,
Fodor Ákos, Ráki István, Szilágyi László, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tagok,
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző /a jelenlévő képviselők száma 8 fő/
Távolmaradását bejelentette: Csöbör Katalin alpolgármester
Tanácskozási joggal, szakértőként jelen van: Marcsikné Orosz Emese aljegyző, Flaskó Endréné
Városgondnokság vezető-helyettes
Meghívottként jelen van: Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető
Érdeklődőként 1 fő vett részt az ülésen.

Zsiros Sándorné polgármester: köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat,
intézményvezetőket, érdeklődőt. Megállapította, hogy 8 fő jelenlétével az ülés határozatképes,
azt megnyitotta. Indítványozta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pont kerüljön
megtárgyalásra azzal a kiegészítéssel, hogy 2./ napirendi pontként Egyebekben tárgyaljanak a
Polgármesteri Hivatalban tűzjelző rendszer kiépítéséről, a Miskolc Kistérség Többcélú
Társulás 2011. évi belső ellenőrzéséről és a 2010. évi közbeszerzési tervről.
A testület 8 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
N a p i r e n d:
1./ Szervezetkorszerűsítés
Előadó: polgármester
2./ Egyebek
1./ Szervezetkorszerűsítés
Zsiros Sándorné polgármester: minden képviselő megkapta az előterjesztést. Szerették
volna, ha több képviselő részt vesz a Pénzügyi Bizottság ülésén az ügy fontossága és
terjedelme miatt.
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést,
amelyet javasolnak megtárgyalásra a képviselő-testületnek. Két vélemény fogalmazódott
meg, mely szerint a korszerűsítéssel valóban racionális, könnyebben áttekinthető lesz a
pénzügyi gazdálkodás, gyorsabb kontroll, gyorsabb döntések egy helyen koncentrálódott
pénzügyi szervezettel. Vannak bizottsági tagok, akik tanácstalanok, így a tartalmai és lényegi
döntéseket későbbre kellene halasztaniuk. A Városgondnokság jelenlegi felállásával nem
lenne célszerű elindítani a jövő évet, amelyet indokolt.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: érthetőbb, átláthatóbb lesz a költségvetés.
Korábban problémái voltak az értelmezésével. Nem érti, hogy miért kell megszűntetni a
Városgondnokságot, ha utána újra alakítják? Az előterjesztésben az átszervezés technikai
feltételeit felsorolták, de a pénzügyi vonzatait nem. Mennyibe fog kerülni a korszerűsítés?
Lesznek végkielégítések, a közalkalmazottak köztisztviselők lesznek és új munkakörbe
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történő alkalmazások lesznek. Az ügyintéző köztisztviselő lesz, vagy marad közalkalmazott?
Az előterjesztés harmadik oldalán szerepel, hogy indokolt a közfoglalkoztatás irányító státusz
létrehozása, viszont a 2. sz. táblázatban nem szerepel.
Zsiros Sándorné polgármester: tartalmazza, csak más néven, ők is észlelték.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: a korszerűsítés megvalósításával plusz két fő
alkalmazott felvétele szükséges?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a közfoglalkoztatás irányító felvétele indokolt a
nagyszámú közfoglalkoztatás miatt. Olyan műszaki végzettséggel rendelkező dolgozót
szeretnének alkalmazni, aki egy-egy beruházásnál a műszaki ellenőrzést is ellátja, így nem
kellene plusz költséget fizetni a beruházások előkészítéséhez, végrehajtásához. A
Városgondnokság dolgozói köztisztviselők lesznek, de bérük nem csökkenhet. A jelenlegi
Városgondnokság vezető elláthatja az újonnan szerveződő Városüzemeltetés vezető feladatait,
ebben az esetben áthelyezés, ha nem vállalja a feladatot, akkor végkielégítést kell fizetni
részére.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: ha önmagától megy el a vezető, akkor is kell
végkielégítést fizetni részére?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: megszűnik az átszervezéssel a munkaviszonya.
Korábban az állam támogatta, de jelenleg nincs erről tudomása, hogy lenne pályázat a
létszámcsökkentésre. A műhelyvezetői státusz megszűnik, a dolgozó részére végkielégítés jár.
Közvetlenül a Városüzemeltetés vezető fogja irányítani a műhelyt. Jelenleg a
Városgondnokság önállóan működő és gazdálkodó szerv, külön adószáma van, a
korszerűsítéssel megszűnne a külön adószám és egy önállóan működő költségvetési szervként
működne a Polgármesteri Hivatal, végezné a pénzügyi elszámolását más intézménynek.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: a hierarchia hogyan fog felépülni?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: 2010. augusztustól mind a Városgondnokságon, mind
a Polgármesteri Hivatalban gazdasági vezetőt kellene alkalmazni. Ismertette az ehhez
szükséges végzettség feltételeit. Jelenleg egyik intézményben sincs. Ha mindkét szervezet
megmarad a Városgondnokságon lehetne Flaskó Endrénét alkalmazni, viszont a Hivatalba
gazdasági vezetőt kellene felvenni. A korszerűsítéssel egy gazdasági vezetőre lenne szükség,
így egy fő vezető bérét megtakarítanák. Az átszervezés mellett szól, hogy pl. a védőnők a
Gondozási Központ vezetőjének irányítása alá kerülnének, a megfelelő helyre. A
Városgondnokság létszáma jelenleg 47 fő, plusz a közel 60 fő közfoglalkoztatás. A
szervezetkorszerűsítéssel a Sportcsarnok dolgozói átkerülnének a Közösségi Házhoz, az
egészségügyben dolgozók a Gondozási Központhoz, a Városgondnokság dolgozói a
Hivatalhoz. Így a Városgondnokság a továbbiakban 31 fővel működne a korábbi 47 fő helyett,
ami egyenletes tehermegosztást eredményezne.
Zsiros Sándorné polgármester: még nem tudják, hogy januártól hogyan alakul a
közmunkaprogram, mert elakarják venni az önkormányzattól. Az önkormányzat
gazdálkodásáért a polgármester a felelős. Sokkal átláthatóbb, érthetőbb és követhetőbb lesz a
költségvetés tervezés, amelyet indokolt. Egyre több településen így működnek, hogy a
gazdálkodási rész egy kézben van.
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Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: a kabinet kialakításáról érdeklődött.
Zsiros Sándorné polgármester: a kabinetben a rendszergazda, ügyintéző és titkárságiszervezési előadó szerepel.
Brünner István képviselő-testületi tag: szerteágazó feladatok lesznek, amelyet ismertetett.
A rendszergazda katasztrófa elhárítási feladatokat fog végezni?
Zsiros Sándorné polgármester: a katasztrófa elhárítási feladatok a polgármester hatáskörébe
van, ő irányítja. Jelenleg két dolgozó van a hivatalban, akik már eddig is elvégezték és
elvégzik ezt a feladatot, mert rajtuk keresztül működik a katasztrófavédelem elhárítás.
Brünner István képviselő-testületi tag: a gépjármű üzemeltetés és géppark mit takar?
Zsiros Sándorné polgármester: a gépparkban négy autó van. Minden autóra kellene sofőr,
de akkor nem lenne kihasználva a munkaidejük, ezért van olyan alkalmazott, aki festő, de
elvégezte a szükséges tanfolyamot, így lett gépjárművezető. Ez egy technikai lépés, ha kell
sofőr, ha szükséges festő. Ebben véleménye szerint semmi rendkívüli nincs.
Brünner István képviselő-testületi tag: a jelenlegi műhelyvezetőnek nincs megfelelő
végzettsége?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: műszaki ellenőrzéshez nincs. Műszaki ellenőrzésért
több millió forintot fizetnek ki a beruházások alkalmával, ha megfelelő szakembert tudnának
alkalmazni, ezt a költséget is megtakaríthatnák.
Brünner István képviselő-testületi tag: ő lesz a Városgondnokság vezető?
Zsiros Sándorné polgármester: nem. Ha a jelenlegi Városgondnokság vezető nem vállalja,
pályáztatni fogják az állást.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: ha a jelenlegi vezető pályázna, akkor is megkapja
a végkielégítést?
Zsiros Sándorné polgármester: nem, akkor áthelyezéssel kerül az új munkahelyre, de nem
ez a célja a jelenlegi vezetőnek.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: a korszerűsítéssel a bérköltségek hogyan fognak
alakulni?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a belső ellenőr alkalmazása plusz költség lesz, a
Városgondnokság dolgozói változatlan bérrel kerülnének át a Hivatalhoz, a Gondozási
Központhoz és a Közösségi Házhoz, csökkenteni nem lehet bérüket.
Zsiros Sándorné polgármester: a köztisztviselők kevesebb bért kapnak, mint a
közalkalmazottak.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: mindig azt hitte, hogy a köztisztviselők bére
magasabb, mint a közalkalmazottaké.
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a Városgondnokság vezetői és a műszaki előkészítői
állás nem jelent plusz költséget. Kiemelte a rehabilitációs foglalkoztatást, mely szerint minden
intézményben 20 fő után plusz 1 főt kell alkalmazni, ami nagy gondot jelent. A Hivatalban
próbáltak rehabilitációs dolgozót alkalmazni rendszergazdának, de nem találtak megfelelő
személyt. A Munkaügyi Központon keresztül sem tudtak segítséget nyújtani. Ha a
korszerűsítés nem jön létre, a Városgondnokságnál két főt kellene alkalmazni, különben
bírságot kell fizetni. A legjobb megoldás az lenne, ha a rendszergazdát és a belső ellenőrt
rehabilitációs foglalkoztatásban tudnák alkalmazni.
Zsiros Sándorné polgármester: a rehabilitációs foglalkoztatást jogszabály írja elő, ismertette
a bírság összegét.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: a korszerűsítés plusz két fő alkalmazott bérét
foglalja magába?
Zsiros Sándorné polgármester: a rendszergazda bére nem kerül plusz költségbe, mert a
költségvetésbe már korábban betervezték. A korszerűsítés kapcsán a lényeg a feladatellátás,
szervezettebb és átláthatóbb lesz a rendszer.
Ráki István képviselő-testületi tag: belátja, hogy a változtatás szükséges, de csak a
későbbiek folyamán, mert a kormány a költségvetés szempontjából komoly leépítéseket és
feladatátszervezéseket fog végrehajtani. Ha igaz, januártól megszűnik az önkormányzatoknál
a közfoglalkoztatás. A leépítési tervhez biztosan fognak adni támogatást és a korszerűsítéshez
is. Ha most megkezdik, nem kapnak hozzá támogatást. Véleménye szerint a hatékonyság nem
attól növekszik, hogy ki melyik irodában dolgozik. A fő probléma, hogy korábban nem volt
igény a modern eszközökre, nem használták ki a modern technikát. Nyugdíjazása előtt, mint
iskolaigazgató, nem kapta meg a kellő segítséget, nem álltak mellé és nem támogatták, pedig
ő megtanulta a szükséges programok kezelését. Jó az elképzelés, a program, amit kidolgoztak,
de várjanak a döntéssel, mert jelentős feladatelvonás lesz az önkormányzatoktól. Az
előterjesztés kiindulási pontnak jó, bár véleménye szerint belső ellenőr alkalmazására nincs
szükség. Ha minden alkalmazott jól végzi munkáját, nincs szükség ellenőrre. Műszaki ellenőrt
alkalmazhatnak, de olyan dolgozót, aki megfelel a feladatok elvégzésének. A település
működéséért nem csak a polgármester a felelős, hanem a képviselő-testület tagjai is.
Engedélyt kért arra, hogy az intézményekbe betekintést nyerhessen a számítógépekbe.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: sok olyan számítógépes programmal dolgoznak, amit
előírnak az önkormányzatok részére, ezek használata kötelező. Az iskolában is használják az
előírt programokat.
Ráki István képviselő-testületi tag: tudomása van arról, hogy az iskolában nem használják a
Magiszter programot.
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: a program működik és használják, e mellett már a
hivatalos KIR programot is használják, amelyet ismertetett. Ezek a programok működnek, e
nélkül nem tudnának működni. Pályázaton nyertek 3 M forintot különböző programokra,
melynek felhasználását jogszabály írja elő.
Ráki István képviselő-testületi tag: ne keverjék össze az alaprendszert, mert a többi program
később érkezett. Utána nézett és tudja, hogy milyen programokat használnak.
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Zsiros Sándorné polgármester: minden adatszolgáltatás
programokat, a jelentéseket ezen keresztül küldik tovább.

működik,

használják

a

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: részletesen ismertette a közel 30 féle programokat,
amelyeket használnak.
Zsiros Sándorné polgármester: bármilyen leépítés lesz ez a feladatátcsoportosítás
mindenképpen előrelépés, amelyet indokolt. A leépítéseknél mindig a december 31-i állapotot
veszik figyelembe. A korszerűsítés csak január 1-től lépne életbe. A korszerűsítéssel
ésszerűbb feladatelosztást szeretnének kialakítani.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: a létszámcsökkenést figyelembe véve tájékozódtak,
hogy milyen generáció összetétel dolgozik a Városgondnokságon. Célszerű megvárni a
döntéssel a december végét, akkorra tisztázódik, hogy mennyiben érinti az önkormányzatot a
feladatelvonás és a leépítés. Nem tudják előre, hogy a Járások kialakítása mivel fog járni.
Szólt a Kistérségek működéséről, ami nehezen megszűntethető rendszer. Nem látja előre a
Városgondnokság szakmai működtetését, milyen feladatok ellátását fogják biztosítani.
Véleménye szerint a rendszergazdára szükség van, amelyet indokolt. Jelentős minőségi
javulást vár a korszerűsítéstől.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: kifogásolta, hogy az alakuló ülésen Alsózsolca
zászlója hiányzott. A címer védett, csak a polgármester engedélyével lehet használni. Nem
érti, hogy a testületi ülésen miért nem használható?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a zászló nem fért bele a tartóba, ezért nem tették ki.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: tény, hogy nincs zászló. Több problémát vetett fel,
amelyet írásban a képviselők részére átadott és felolvasott. Brünner István, Fodor Ákos
képviselők is egyetértenek a problémák felvetésével. Nem támogatta a korszerűsítés
elfogadását és kifogásolta, hogy nincsenek jelen az érintett intézményvezetők, akik
véleményüket elmondhatnák. Kérte, hogy a korszerűsítésről név szerinti szavazást tartsanak.
Zsiros Sándorné polgármester: új képviselők, még sokat kell tanulniuk. Az alapvető
feladatokkal nincsenek tisztában. A költségvetés jóváhagyása után az intézmények bizonyos
keretek között maguk döntik el, mire költik a pénzt, nem szabja meg senki. A Fekete István
Óvoda nem használta fel az összes bérköltségét, így átcsoportosítással a tűzjelző rendszer
kialakításának beruházása megoldható lenne. A bérelőirányzat másra nem használható fel,
ezért lesz megtakarítás, ha az intézmény nem használja fel teljes egészében. A
korszerűsítéssel csak átláthatóbbá szeretnék tenni az önkormányzat gazdálkodását. Nem érti,
ez miért baj. Minden intézmény vezetőjével egyeztettek, az intézmények felvállalják a
módosításokat.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: minden intézményvezető részére küldenek meghívót a
képviselő-testület ülésére. Kárpáti Árpád a Városgondnokság vezetője nem jött el az ülésre,
de helyettesét Flaskó Endrénét megbízta, aki jelen van. A Közösségi Ház vezető, iskolák és
óvodák vezetői nem tudják miért nem jöttek el az ülésre, de senkit nem kényszeríthetnek. Az
egyeztetés megtörtént minden intézmény vezetőjével. A Gondozási Központban jelenleg 9 fő
van, a Társulás keretén belül különböző feladatokat ellátnak. Kihangsúlyozta, hogy a
gazdasági vezető és az intézményvezető két teljesen más feladatkör. Az, hogy többször leírtak
egy elképzelést a korszerűsítésre vonatkozóan azért történt, mert a testület nem mondta ki,
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hogy nem támogatják. Ha kimondták volna, nem dolgoztak volna vele 1,5 hétig. A
korszerűsítéssel kapcsolatban javasolt felügyelő bizottság megalakulásának nincs akadálya.
Szólt a belső ellenőr és a Városgondnokság vezetői státuszról és ezzel kapcsolatos bérekről. A
belső ellenőr tevékenysége hasznos lenne az ellenőrzés területén. Nehéz az átszervezést
megvalósítani, ha nem január 1-től kezdődik.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: jó, átgondolt az előterjesztés, de véleménye szerint
még mindig fog változni. Jól át kell gondolni, hogy a Városgondnokságot milyen funkciókkal
látják el, milyen szolgáltatásokat fog adni és kik részére. Felvetette annak a lehetőségét, hogy
a Városgondnokság lehetne nonprofit kft is. Sok még a nyitott kérdés. Az előterjesztés
változott és még fog is, ez azonban nem hátránya, hanem előnye.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: nem látnak rá a Városgondnokság működésére. A
testületi ülésre van meghívott vendég és tanácskozási joggal megbízott személy, amely két
külön fogalom. Az intézmények vezetőinek tanácskozási joggal meghívott személyeknek
kellett volna lenni. Javasolta, hogy minden intézményvezető és minden képviselő vegyen
részt egy ülésen, ahol részletesen tárgyalják meg a korszerűsítést. Szeretné ismerni az érintett
intézményvezetők javaslatát, véleményét. Úgy érzi, e nélkül nincsenek olyan helyzetbe, hogy
döntést tudnának hozni. Kérte, hozzanak létre ideiglenes bizottságot e célra. Nem sürgető az
átszervezés. Minden dolgozónak van feladata, azt úgy kell ellátni, hogy minden
követelménynek megfeleljen.
Zsiros Sándorné polgármester: a belső ellenőr alkalmazása nem keverendő azzal, ha egy
vállalkozó alkalmaz belső ellenőrt, akinek egy tevékenysége van. Az önkormányzat feladatai
szerteágazóak. Minden dolgozó a követelményeknek megfelelően ellátja feladatát, amit
bizonyítanak az ÁSZ vizsgálatok. Indokolta, miért lenne szükség belső ellenőr alkalmazására.
A korszerűsítéssel a gazdálkodási rész átkerülne a Hivatalhoz, ezzel megszűnik a
párhuzamosan ellátandó feladat és átláthatóbb lesz a gazdálkodás. A beszámolók készítését
ismertette, ami több hetes egyeztetést, munkát vesz igénybe. Nem érti, hogy miért nem
akarják segíteni saját munkájuk megkönnyítését.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a Hivatalban a pénzügyi csoporton 4 fő dolgozik, a
Városgondnokság gazdasági csoportja 7 fő. Eddig nem volt belső ellenőr és jól működött a
feladatok ellátása.
Flaskó Endréné Városgondnokság vezető-helyettes: véleménye szerint szükség van belső
ellenőrre és tudomása szerint jogszabály is előírja.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a gazdálkodást hiába felügyeli a jegyző és aljegyző,
kell még gazdasági vezető is. A Fekete István óvoda bérelőirányzatából való
átcsoportosítással nem csorbítják meg a költségvetésüket, mivel az óvoda egy dolgozója egész
évben táppénzen volt, ami bérmegtakarítást jelent. A dolgozó kiesését közfoglalkoztatás
keretében történő helyettesítéssel oldották meg. A bölcsöde augusztus 1-től működik, ahová
plusz 1 fő státuszt biztosított a testület, de pályázat útján biztosították a dolgozók képzését,
akik alkalmasak ellátni a feladatot, így az erre biztosított fedezet is rendelkezésre áll. A
betervezett és fel nem használt költségeket átcsoportosítják olyan költségvetési helyre, ahová
szükséges, jelen esetben a Hivatalban tűzjelző rendszer kialakítására. Indokolta, miért
szükséges a tűzjelző rendszer.
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Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: a korszerűsítés megvalósítása során csak egy
költségvetés tervezése szükséges, ami átláthatóbb és követhetőbb lesz, így folyamatos
kontrollt lehet gyakorolni a gazdálkodásban, ami szükséges.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: egy korábbi dolgozó nyugdíjazása után nagyon nehéz
volt átvenni a pénzügyi tevékenységet. A korszerűsítéssel megoldható lenne a helyettesítés is.
Belső ellenőr alkalmazása nélkül tudnak dolgozni, de szükség lenne rá. Ha nem támogatják, a
Kistérség ellátja a feladatot, de csak félévente, vagy évente 1-1 alkalommal.
Zsiros Sándorné polgármester: a pénzügyi csoporton 2 fő adóügyi ügyintéző, 1 fő
költségvetéssel, 1 fő pénztárral foglalkozó alkalmazott dolgozik. Itt már hiányzik 1 fő. Nem
érti miért probléma, ha az adott státuszok a megfelelő helyükre kerülnének.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: az egész korszerűsítéssel van problémája. Olyan
nagymértékű változást akarnak eldönteni, amit képtelenség nyugodt lelkiismerettel felvállalni.
Külön-külön lépésekben dönthetnek, de így az egész korszerűsítést egyben nem támogatja.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: jelenleg a Városgondnokság vezetőjéhez tartozik
minden. Azt szeretnék, ha megosztott feladatarányú munkavégzést alakítanának ki.
Nehezen viseli a hangnemet Szilágyi László képviselő úr részéről, pedig őket csak a jó
szándék vezérli. Nem szerencsés, ha haragszanak egymásra és indulattal próbálnak megoldást
keresni a problémára. Nem derül ki számára, hogy mit szeretnének változtatni, milyen ötletük
van, mit javasolnak, csak az ellenségeskedést érzi részükről. Az ideiglenes bizottság
létrehozásával nem jutnának előbbre a döntés szempontjából, amelyet indokolt. Az újonnan
belépő képviselők más területen dolgoznak, új a feladat, nincs rálátásuk, de nem ilyen
hangnemben kellene megnyilvánulni. Vannak olyan feladatok, amelyekben határidőre kell
dönteni. Korábban nekik is új feladat volt minden. A megfogalmazott problémákkal csak
bűntudatot akarnak ébreszteni és felelősségre vonást? Csak kritizálnak, de nem javasolnak
semmit.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: véleménye szerint azokat az embereket kellene
bevonni a tárgyalásba akik értenek hozzá, mert így döntéskényszerben vannak a korszerűsítés
határideje miatt, ami 2011.01.01.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: az élet néha hoz olyan helyzeteket, amiben dönteni
kell határidőn belül. Két hónap áll rendelkezésükre a korszerűsítés megvalósításához, ami
nem kevés idő.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: minden intézményvezetővel egyeztettek. A
korszerűsítés hosszú folyamat, igaz van határidő. Mivel új intézményt alakítanának ki a
költségvetés készítésének szempontjából ésszerű határidő a gazdasági év kezdete, ezért
célszerű a 2011.01.01. Ha úgy döntenek, nem támogatják a korszerűsítést, marad minden a
jelenlegi formában. Közmunkásokat foglalkoztatni nem könnyű, éppen ezért szeretnék az
átszervezést, mert ezzel egyszerűbb szervezet jönne létre. Kihangsúlyozta, hogy a
korszerűsítéssel az intézmények vezetői nincsenek korlátozva. A költségvetés készítésének
folyamatát ismertette.
Zsiros Sándorné polgármester: képviselő úr felvetette az önkormányzat peres ügyeit.
Elmondta, hogy a sportcsarnokkal kapcsolatos döntést ő már csak megörökölte, nem tehet
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róla, de tájékoztatást adott arról, hogy az önkormányzat megnyerte a pert. Egyéb peres ügye
az önkormányzatnak nincs. Nem követtek el hibát, nem hoztak rossz döntéseket.
Brünner István képviselő-testületi tag: kifogásolta, hogy nincsenek jelen az ülésen az
érintett intézmények vezetői. Szerette volna megismerni véleményüket, javaslataikat a
korszerűsítéssel kapcsolatban. Problémája a műszaki irányító és a gazdasági vezető
alkalmazása.
Zsiros Sándorné polgármester: a jelenlegi műhelyvezetőnek nincs műszaki ellenőri
végzettsége. Az alkalmazandó műszaki irányító feladatait ismertette.
Flaskó Endréné Városgondnokság vezető-helyettes: 33 éve dolgozik a gondnokságon.
Véleménye szerint olyan vezető kellene a Városgondnokság élére, aki több időt tölt a
munkaterületeken és részt vesz a munkálatokban. A jelenlegi vezető a számviteli feladatokat
látja el. Ha a korszerűsítés megvalósul a gazdálkodási rész a Hivatalhoz kerül, így a
Városüzemeltetés vezetője több időt tölthet munkaterületen.
Ráki István képviselő-testületi tag: nem jutottak előbbre a döntés meghozatalában két óra
alatt. Még mindig nem látják, hogy mennyibe fog kerülni a korszerűsítés, érdemes-e
megvalósítani. A fő probléma, hogy vezetői szinten az egységes irányítás nem megoldott.
Mindenki tudja, hogy leépítés várható, akkor miért nem várnak a döntéssel. Nem vesz részt a
döntés meghozatalában, nem fogja támogatni az előterjesztés elfogadását, mert nem látja
elejétől a végéig a folyamatot. Kérte, hogy a Hivatalban áttanulmányozhassa az iratokat.
Sérelmezte, hogy úgy beszélnek a Városgondnokságról és a Hivatalról, mintha két külön
intézmény lenne más településen. A feladatok elvégzéséért a felelős mindig meg volt, ezután
is megmarad. Lehet valaki alkalmas a feladat elvégzésére, valaki nem. Kérte, hogy konkrét
számadatokról beszéljenek, hogy érdemes-e megvalósítani a korszerűsítést, vagy sem.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: nem szükséges most dönteni az előterjesztés
elfogadásáról. Kérte, hogy az újonnan belépő státuszokhoz számoljanak ki egy
középkategóriájú átlagbért, így látni fogják, mennyibe kerül majd a korszerűsítés
megvalósítása.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: a pénzügyi bizottság egy egész délután erről
tárgyalt, még sincs az előterjesztéshez olyan számadat, hogy mennyibe kerülne a korszerűsítés
megvalósítása. A korszerűsítés alkalmával a gazdálkodás egy helyen történne, így naprakész
információkkal rendelkeznének a költségvetés teljesítéséről.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: két nagy terület van, ami a pénzügy és a gondnokság.
Hiába alkalmaznak műszaki irányítót, ha nem tud bánni majd a közmunkásokkal.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: először dönteni kell a korszerűsítésről, csak
ezután fognak pályázatot kiírni a státuszokra. A jelentkezők közül a testület fogja eldönteni,
kit alkalmaznak.
Zsiros Sándorné polgármester: ha nem Kárpáti Árpád lesz a Városgondnokság vezető,
akkor részére ki kell fizetni a végkielégítést. Ha támogatja a testület a korszerűsítést,
szeretnének alkalmazni egy belső ellenőrt is. A végkielégítés összegébe és az alkalmazandó
belső ellenőr bérébe fog kerülni a korszerűsítés.
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Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: tudomása szerint Kárpáti Árpád jelenlegi
Városgondnokság vezető nem fogja megpályázni az új vezetői álláshelyre kiírt pályázatot.
Ráki István képviselő-testületi tag: javasolta, hogy várják meg a központi költségvetést,
akkor fognak tisztán és világosan látni.
Zsiros Sándorné polgármester: az előzetes számadatokat már tudják, semmi rendkívülit
nem tartalmaz, a költségvetést viszont december végén fogja az országgyűlés elfogadni.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: azokat a számadatokat ismertette a
költségvetéssel kapcsolatban, amelyeket már tudnak.
Ráki István képviselő-testületi tag: nem érti, hogy miért kell két költségvetést készíteni.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: mert két külön költségvetési szervezet a
Városgondnokság és a Polgármesteri Hivatal, ebből készül az önkormányzati összesítő.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: 15 éve azt szeretné, hogy egy költségvetést
készítsenek.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: két költségvetési szerv a Városgondnokság és a
Hivatal, ezért kell külön költségvetést készíteni. Reméli, hogy jövőre a kormány módosítani
fogja azt a jogszabályt, amely előírja, hogy két főépítész alkalmazása szükséges a kiemelt
építéshatósági jogkör megtartásához, de ezek csak évek óta fel-fel röppenő hírek, biztosat
senki nem mond.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: ha támogatják a korszerűsítést, napra készen
fogják tudni követni a költségvetést. Nem érti, hogy miért ragaszkodnak a jelenlegi
rendszerhez, ami bonyolultabb és követhetetlen.
Brünner István képviselő-testületi tag: a jelenlegi Városgondnokság vezető nem alkalmas a
vezetői feladatok ellátására?
Zsiros Sándorné polgármester: de a pénzügyi területet szakértelemmel átlátja, de nem akar
maradni a csak műhely és konyha irányítását magába foglaló szervezetbe.
Flaskó Endréné Városgondnokság vezető-helyettes: ez nem igaz, hogy nem alkalmas a
vezetői feladatok ellátására, mert korábban nem volt közfoglalkoztatás és ennek alapján lett
meghirdetve a vezetői álláshely, amelyet megpályázott és megnyert. Ha a korszerűsítés
megvalósul, a gazdálkodás egy helyen történik, így az ő szakmai végzettségét nem fogja
kamatoztatni. Olyan vezetőre lesz szükség, aki műszaki végzettséggel rendelkezik.
Brünner István képviselő-testületi tag: az a problémája, ha most nincs jelen Flaskó Endréné
vezető-helyettes, akkor az általa elmondottakat nem ismerik meg.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: egy települési képviselő számára nem járható, hogy
egy témában felkeressen minden érintettet, ha megszeretné ismerni véleményüket. Ilyen
esetben szükséges, hogy a képviselőkkel együtt tárgyalják meg.
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Brünner István képviselő-testületi tag: nem kötelezhetik az intézmények vezetőit, hogy
részt vegyenek az ülésen?
Zsiros Sándorné polgármester: meghívót minden intézményvezető részére küldenek, de
nem kötelezhetik őket, hogy részt vegyenek az ülésen.
Flaskó Endréné Városgondnokság vezető-helyettes: részletesen ismertette a költségvetés
készítésének menetét, mennyi egyeztetéssel és munkával jár.
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: úgy látja, hogy az újonnan belépő képviselők részéről
problémát jelent a költségvetés módosítása is. Az előirányzatokat folyamatosan változtatni
kell, pl: ha pályázaton nyernek, valamely feladat ellátását év közben módosítják. Hiába
készítik el februárban a költségvetést, azt az év folyamán módosítják.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: ez évre 145 M Ft iparűzési adót terveztek. A
vállalkozások válsága miatt kevesebb az önkormányzat bevétele. A hiányzó összeget
valahonnan pótolni kell, ami átcsoportosítást von maga után. Ez nem jelent hibát, így
működik. Próbálják januárban meghatározni azt az összeget, hogy mennyi bevétele lesz az
önkormányzatnak, de előre nem látják, hogy év végére hogyan fog alakulni egy vállalkozás
bevétele. Szólt továbbá a közfoglalkoztatottakkal való együttműködésről és munkájukról, ami
sokszor problémát okoz. Vannak rendkívüli esetek, amikor nyugdíjazás alkalmával
közmunkás beállításával látják el a feladatot. Ha megszűnne a közfoglalkoztatás, akkor
közalkalmazottakat kell felvenni. Több indítvány hangzott el az ülésen. Felvetődött, hogy az
intézményvezetők bevonásával tárgyaljanak még a korszerűsítésről és javasolták a név
szerinti szavazást is, erről célszerű lenne dönteni.
Zsiros Sándorné polgármester: fenntartják-e a képviselők azon javaslatukat, hogy hozzanak
létre ideiglenes bizottságot és név szerint szavazzanak a korszerűsítésről?
Szilágyi László képviselő-testületi tag: nem tartják fenn.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a jelenlegi képviselő-testület 9 fő képviselőből áll,
véleménye szerint újabb bizottságot létrehozni egy téma tárgyalására nem célszerű. Javasolta,
hogy egy összevont ülésen tárgyaljanak a témáról, ahol részt vesznek az intézmények vezetői
és a képviselők is.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: így kellett volna.
Flaskó Endréné Városgondnokság vezető-helyettes: kihangsúlyozta, hogy az intézmények
vezetőit nem lehet kényszeríteni arra, hogy részt vegyenek az ülésen.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: javasolta, hogy hívjanak össze vezetői értekezletet,
amely ülésen a képviselők is részt vesznek.
Brünner István képviselő-testületi tag: egyetért a vezetői értekezlet összehívásával,
nyitottak erre.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: javasolta, hogy minél hamarabb tartsák meg az
értekezletet, mert ha támogatják a korszerűsítést, a döntést 45 nappal előtte meg kell hozni,
mert a dolgozókat értesíteni kell, a MÁK-hoz és APEH-hoz is be kell jelenteni.
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Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy november 9-én, kedden 8 órától tartsák meg
a vezetői értekezletet. Most nem döntenek az előterjesztéssel kapcsolatban, a vezetői
értekezlet után rendkívüli testületi ülésen újra napirendre tűzik a téma tárgyalását.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
159/2010.(XI.02.) sz. KT. határozat:
Alsózsolca Város képviselő-testülete úgy határozott, hogy
nem döntenek a szervezetkorszerűsítéssel kapcsolatos előterjesztésről. 2010. november 9-én 8 órától vezetői értekezletet tartanak, ahol minden intézményvezető és képviselő részt vesz, majd rendkívüli képviselő-testületi ülés
keretében újra napirendre tűzik a téma tárgyalását.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./ Egyebek
Zsiros Sándorné polgármester: minden képviselő megkapta a Hivatalban tűzjelző rendszer
kiépítéséről szóló előterjesztést. Elkészült a Polgármesteri Hivatal tetőtérbeépítésének és
földszinti átalakításának munkálatai, ezért használatbavételi engedély iránti kérelmet
nyújtottak be. Az eljárás során a miskolci tűzoltóság előírta az épület tűzjelző rendszerének
kiépítését, mert a bővítéssel az épület alapterülete meghaladja az előírt határértéket. A
tűzjelző rendszer kiépítéséig a használatbavételi engedélyezési eljárást fel kellett függeszteni.
Bekértek három árajánlatot, melyek közül a Véd-tech Védelemtechnika Kft adta a
legkedvezőbb, nettó 1.302.990,- Ft + ÁFA összegű ajánlatot. Kérte a testületet fogadják el az
ajánlatot és hatalmazzák fel a polgármestert a szerződés megkötésére. Javasolta a beruházás
költségét a Fekete István óvoda bérelőirányzatából átcsoportosítani.
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a testületnek.
Brünner István képviselő-testületi tag: a tervezés hibájából nem fért bele a pályázatba a
tűzjelző rendszer kiépítése?
Zsiros Sándorné polgármester: nem tartalmazta a pályázat, de az átalakításra pályázott
teljes összeget sem nyerték meg. Azért van szükség a tűzjelző rendszer kiépítésére, mert a
bővítéssel és az épület összenyitásával alapterülete meghaladja az előírt határértéket 30 m2rel.
Brünner István képviselő-testületi tag: komoly tervezési hiba.
Zsiros Sándorné polgármester: nem volt előírás a tűzjelző rendszer kiépítése.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az átalakítás 2008-ban kezdődött, akkor nem kellett
betervezni a pályázatba a tűzjelző rendszer kiépítését és már a kialakítás során döntöttek a
Városgondnokság és a Hivatal összenyitásáról, így 30 m2-es terület nagyobbodást jelentett.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, támogassák az előterjesztést.
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A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
160/2010.(XI.02.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Képviselő-testülete elfogadta a
Véd-tech Védelemtechnikai Kft ajánlatát a Polgármesteri
Hivatalban tűzjelző rendszer kiépítésére nettó 1.302.990,Ft összegben.
A beruházás költségét (1.700.000,- Ft) a Fekete István
Óvoda bérelőirányzatából történő átcsoportosítással biztosítják.
A testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: minden képviselő megkapta a belső ellenőrzésről szóló
előterjesztést. Minden évben be kell tervezni, jövő évre a konyha pénzügyi ellenőrzését
javasolják. Az ellenőrzést a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása végzi, ezért külön juttatást
nem kell fizetnie az önkormányzatnak.
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a testületnek.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte járuljon hozzá a testület, hogy 2011. évben a konyha
pénzügyi ellenőrzését elvégezze a Társulás, amely a pénzügyi elszámolások, valamint az ezek
alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzését jelenti.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
161/2010.(XI.02.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Képviselő-testülete a Miskolc Kistérség
Többcélú Társulásával kötött belső ellenőrzési együttműködés alapján a 2011. évi belső ellenőrzéshez hozzájárult,
melynek tárgya a konyha pénzügyi ellenőrzése, amely a
pénzügyi elszámolások, valamint az ezek alapjául szolgáló
számviteli nyilvántartások ellenőrzését jelenti.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: minden képviselő megkapta a 2010. évre vonatkozó
közbeszerzési tervet. A tervben szereplő feladatok elvégzéséről már februárban döntöttek,
majd később külön-külön is tárgyalták. Az ehhez szükséges fedezetet a 2009. évi
pénzmaradvány összegéből biztosították, amely magába foglalja a kötvénykibocsátás
egyenlegét. A feladatok elvégzése csak április végére vált nyilvánvalóvá, így korábban
nemlegesen fogadták el a közbeszerzési tervet, ezért kell most dönteni.
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Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a 2010. évi
közbeszerzési tervet és elfogadásra javasolja a testületnek.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, fogadják el a 2010. évi közbeszerzési
tervet.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
162/2010.(XI.02.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Képviselő-testülete elfogadta a 2010.
évi közbeszerzési tervet az alábbiak szerint:
Ajánlatkérő: Alsózsolca város Önkormányzata

Cím: 3571
Alsózsolca
Eljárás
Közbeszerzés
tervezett
becsült értéke
kezdése:
(eFt)
Nettó Bruttó
2010.08.
4.000
5.000

Közbeszerzési eljárás tárgya:

Eljárás
fajtája:

Tárgya jellege
ill. kategória:

Buszforduló kiépítése (Ifjúság út
vége, 1326/2 hrsz)
Gépkocsi beszerzés
(Városgondnokság)
Klapka, Táncsics, Szabadság,
Fekete I. utak felújítása
Fekete István út tűzcsap kiépítése

egyszerű

építési

egyszerű

árubeszerzés

2010.02.

4.000

5.000

egyszerű

építési

2010.06.

10.400

13.000

egyszerű

építési

2010.06.

3.600

4.500

2.sz. óvoda nyílászáróinak cseréje

egyszerű

építési

2010.11.

8.800

11.000

Sportcsarnok Sportpadló cseréje

egyszerű

építési

2010.02.

4.800

6.000

A testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: a decemberi ülésen döntenek a bérlemények bérleti díjairól.
Javasolta, hogy gondolják át korábbi döntésüket, hogy az alsózsolcai szervezetek részére
rendezvényre, bálra évente egy alkalommal térítésmentesen adják bérbe a Közösségi Ház
színháztermét.
Januárban, a munkaterv készítésekor elkerülte figyelmüket, hogy a koncepció megtárgyalását
nem novemberben, hanem decemberben kell előterjeszteni, ezért kérte, hogy tegyék át a
decemberi ülésre, mert a törvény is így szabályozza.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: erről nem döntött a pénzügyi bizottság, ezért kérte,
hogy a bizottság megtárgyalása nélkül is hagyják jóvá a javaslatot.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
163/2010.(XI.02.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizott-
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ság előzetes megtárgyalása nélkül is jóváhagyta a 2010.
évi munkaterv módosítására tett javaslatot.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2010. december 8.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, szavazzanak a javaslatról.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
164/2010.(XI.02.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Képviselő-testülete a 2010. évi munkatervben szereplő 2010. november 24-i ülés napirendi
pontjai közül „A 2011. évi költségvetési koncepció megtárgyalása és elfogadása” c. pontot átteszi a 2010. december 8-i képviselő-testületi ülésre.
A testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. december 8.
Zsiros Sándorné polgármester: a települést ért árvíz következtében Berhida önkormányzata
a közöttük lévő jó kapcsolatra tekintettel elhatározta, hogy az önkormányzat részére árvízi
támogatásként 250.000,- Ft-ot adományoz egy gyermekintézmény részére. Kérte a testületet
járuljanak hozzá, hogy elfogadják a támogatást és ezt az összeget a 2. Sz. óvoda részére
udvari játékok beszerzésére fordítják.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
165/2010.(XI.02.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Berhida Önkormányzat által felajánlott árvízi támogatás
összegét, melynek értéke 250.000,- Ft elfogadja és ezt
az összeget a 2. Sz. óvoda részére udvari játékok beszerzésére fordítja.
A testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester az ülést 19 óra 58 perckor
bezárta.
Kmf
Zsiros Sándorné

Urbánné Lengyel Zsuzsanna

polgármester

jegyző
Kovács Tímea
jegyzőkönyvvezető

