3/2012. sz. jegyzőkönyv
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről,
mely 2012. február 9-én 8 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, Marcsikné Orosz Emese aljegyző (a jelenlévő
képviselők száma 8 fő)

Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester
Meghívottként jelen van: Parádi Julianna városüzemeltetés vezető, Antal Lászlóné igazgató,
Fazekasné Baksi Piroska óvodavezető, Takácsné Szabó Zsuzsanna óvodavezető, Szaláncziné Somos
Zsuzsanna Közösségi Ház vezető, Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető, Flaskó
Endréné gazdaságvezető

Zsiros Sándorné polgármester: köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat.
Megállapította, hogy 8 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta. A szervezeti és
működési szabályzat alapján a költségvetés tárgyalásakor a testület más napirendi pontokat
nem tárgyal, ezért kérte, szavazzanak arról, hogy a kiadott napirendi pontokat megtárgyalják
és napirendre felveszik azt. Indítványozta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon
túl kerüljenek megtárgyalásra a pótanyagként kiosztott Polgármesteri Hivatal alapító
okiratának módosítása és az önkormányzat Képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása az 5./ napirendi ponthoz kapcsolódóan, valamint a B-A-Z. Megyei
Kézilabda Szövetség által benyújtott kérelmet is vegyék fel napirendre és tárgyalják meg.
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: javasolta, hogy a pénzügyi bizottság javaslata
alapján a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet-tervezetet is tárgyalják meg,
mely kiosztásra került az ülés előtt.
Zsiros Sándorné polgármester: a 2012. évi költségvetés megtárgyalása napirendi ponthoz
kapcsolódóan megtárgyalja a testület. Kérte, szavazzanak a napirendi pontok kiegészítéséről.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2012.(I.05.) Kt. határozata napirendi pontok kiegészítéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
kiegészíti és megtárgyalja a meghívóban szereplő napirendi
pontokat az alábbiak szerint:
3./ Intézményátszervezési javaslat megtárgyalása
Előadó: polgármester
4./ „Miskolc és térsége települési szilárdhulladék-kezelési
rendszerének továbbfejlesztése” című KEOP-1.1.1/B/1011-2011-0001 jelű pályázat Támogatási Szerződésének
megkötéséhez joglemondást tartalmazó határozat meghozatala és módosított üzemeltetési koncepció elfogadása
Előadó: polgármester
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5./ A Képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Előadó: jegyző
6./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: jegyző
7./ A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: jegyző
8./ B-A-Z. Megyei Kézilabda Szövetség kérelme a Sportcsarnok kedvezményes bérbeadására vonatkozóan
Előadó: polgármester
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok
kerüljenek megtárgyalásra a kiegészítésekkel együtt.
A testület 8 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
N a p i r e n d:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
2./ A 2012. évi költségvetés megtárgyalása
Előadó: polgármester
3./ Intézményátszervezési javaslat megtárgyalása
Előadó: polgármester
4./ „Miskolc és térsége települési szilárdhulladék-kezelési rendszerének továbbfejlesztése”
című KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 jelű pályázat Támogatási Szerződésének megkötéséhez joglemondást tartalmazó határozat meghozatala és módosított üzemeltetési koncepció elfogadása
Előadó: polgármester
5./ A Képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: jegyző
6./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: jegyző
7./ A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: jegyző
8./ B-A-Z. Megyei Kézilabda Szövetség kérelme a Sportcsarnok kedvezményes bérbeadására
vonatkozóan
Előadó: polgármester

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Zsiros Sándorné polgármester: a lejárt határidejű határozatok mikénti végrehajtását
terjesztette a testület elé, mely írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A jelentést a testület 8 igen szavazattal jóváhagyólag tudomásul vette.
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2./ A 2012. évi költségvetés megtárgyalása
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az írásos anyag részletesen tartalmazza a költségvetés
tervezet készítésével kapcsolatosakat. A 2012. évi költségvetés az új jogszabályi előírás
alapján, Magyarország központi költségvetéséről, az államháztartásról szóló törvény, illetve a
végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján készült. A szabályozás sokrétű, de vélhetően
még nem teljes körű, további szabályozás várható az államháztartási törvény végrehajtására
vonatkozóan. Az idén az önkormányzat intézményei és a polgármesteri hivatal költségvetése
nem különült el, egy költségvetési anyag készült önkormányzati szinten. Az új jogszabályi
előírás szerint most külön költségvetést kell készíteni. Minden költségvetésbe szerepeltetni
kell az adott intézmény bevételét és kiadásait, a különbözet pedig önkormányzati
támogatásként jelenik meg. Minden intézménynek külön adószámot és számlaszámot kellett
kérni, illetve saját házipénztárt kell vezetni. Az előírás szabályozza azokat a bevételeket és
kiadásokat, amelyeket önkormányzati szinten és amelyeket a polgármesteri hivatalnál, vagy
egy-egy intézménynél kell meghatározni. Az önkormányzat költségvetésében azok a
feladatok maradtak, amelyeket az önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatai, az
önkormányzati törvény és az egyes ágazati jogszabályok előírásai alapján, pl. közvilágítás,
köztemető, segélyek, közutak, stb. A polgármesteri hivatal kiadásai között jelen szabályozás
szerint szerepel pl. a testület működésével kapcsolatos feladatok, nemzetiségi önkormányzat
gazdálkodási feladatainak ellátása, államigazgatási feladatok, stb. Várható, hogy a testület
működésével összefüggő képviselői tiszteletdíj és polgármester juttatásai nem a hivatalnál,
hanem az önkormányzat költségvetésében kell hogy megjelenjen, erre tekintettel is várható,
hogy módosítani fogják a kormányrendeletet, így nem készítettek rendelet-tervezetet, csak
megtárgyalásra ajánlják a költségvetés tervezetét. A 2012. évi költségvetést március 12-ig kell
benyújtani a MÁK-hoz. A költségvetés kiadási és bevételi oldala egyensúlyba került azzal,
hogy a bevételi oldalon több bevétel várható, ami elegendő arra, hogy a hosszú lejáratú
kötelezettségként a hitelt is tudják a működési bevétel terhére teljesíteni. Előre láthatóan 69 M
Ft a tartalék összege. Az intézmények üzemeltetését biztosítani tudják, de felújítást és
felhalmozást nem terveztek. A városüzemeltetésnél 300 e Ft került beépítésre.
Zsiros Sándorné polgármester: a kiadásokat úgy tervezték, hogy jelentősebb felújítás nem
került beépítésre, csak a működési kiadások. A működési bevételekből finanszírozni tudják a
kötvény törlesztő részletét. A zárszámadáskor dönthetnek felújításokról. A 2. óvoda
bővítésével kapcsolatosan nem pályázhatnak, mert a születendő gyermekek számának
csökkenése meghaladja a pályázati kiírásban meghatározott 25 %-os csökkenést, a településen
28 % mértékben csökkent a születendő gyermekek száma, így ezt önerőből kell
megvalósítani, mert nem felelnek meg a kritériumoknak. Dönthetnek majd a kastélyban lévő
lakás tetőfelújításáról, a kompháznál járdaépítésről. Jelen költségvetés tervezet szerint a 2012.
évi költségvetés egyensúlyban van. A képviselők tiszteletdíjával kapcsolatban javaslat
érkezett arra vonatkozóan, hogy a korábban hozott döntést bírálják felül. Megállapította, hogy
a képviselők indokoltan hiányoznak az ülésekről. Javasolta, hogy a rendeletből töröljék a
szabályozást, a késésre és távozásra vonatkozóan. Felvetődött, hogy állítsák vissza az eredeti
mértéket, amelyet a pénzügyi bizottság támogatatott. A képviselői tiszteletdíj eredeti
mértékben történő visszaállítása és a költségátalány összege plusz 3,6 M Ft. Ha támogatják a
bizottság javaslatát, a zárszámadáskor térjenek vissza a plusz kiadás forrásának
meghatározására. A költségvetésről szóló tájékoztatás része a bölcsődei térítési díjak
meghatározása, ezért kérte, hogy tárgyalják meg az előterjesztést. A módosított és végleges
költségvetés esetében elkészítik a rendelet-tervezetet és a könyvvizsgálói jelentéssel együtt
újratárgyalja a testület.
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Brünner István képviselő-testületi tag: két javaslattal élne. A szociális bizottság elmúlt évi
munkája során a segélynemek tekintetében 900 e Ft pénzmaradvány keletkezett. Ezt a
pénzmaradványt, akár egyszeri juttatásként osszák szét a közalkalmazottak között.
A közalkalmazottak 4.000 Ft/hó/fő cafetéria juttatásban részesülnek. Az Erzsébet Kártya max.
5.000 Ft/hó/fő hideg étkezési utalványt biztosít. Javasolta, hogy a közalkalmazottak részére
biztosítsák az Erzsébet Kártya által igényelhető havi 5.000 Ft-ot.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a 900 e Ft fel nem használt pénzmaradványt egyes
szociális segély előirányzat átcsoportosításra használták fel, ahol hiány mutatkozott a 2011.
évi költségvetésbe.
Zsiros Sándorné polgármester: a képviselői tiszteletdíj plusz 3,6 M Ft költségére is
fedezetet kell biztosítani. Ha lesz rá lehetőség állítsák vissza a közalkalmazottak részére a
cafetéria összegét. Akár májustól a tartalék keret terhére.
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a költségvetést és
egyetértett abban, hogy két fordulóban kerül elfogadásra a jogszabályi követelmények
tekintetében. A bizottság javasolta a tiszteletdíj eredeti mértékben történő vissza állítását és a
polgármester költségátalányának visszaállítását, mert önként mondott le annak egy részéről.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Brünner István képviselő úr javaslatát támogatta,
előrelépést jelentene a közalkalmazottak részére. Elmúlt évben a felnőtt átmeneti segélyre 1
M Ft-ot biztosítottak, amelyből 561 e Ft került felhasználásra, pénzmaradvány 439 e Ft. A
gyermekvédelmi támogatásra 366 e Ft-ot osztottak ki, pénzmaradvány 134 e Ft. A bizottság
törekedett arra, hogy azoknak, akik már valamilyen támogatásban részesülnek, nem adtak
újabb támogatást. A 2012. évi költségvetés tervezetben a felnőtt és gyermek átmeneti segélyre
400-400 e Ft került beépítésre, igyekeznek jól gazdálkodni ebből az összegből. Kérte, segítsék
azzal a humánpolitikai és jóléti bizottság munkáját, hogy jelezzék feléjük, ki részesül egyes
önkormányzati segélyben, lakhatási támogatásban. Az intézmények költségvetésében nem
tapasztalható nagy eltérés, kivéve a Herman Ottó iskola tekintetében, ami 31 M Ft. A
pénzügyi bizottság ülésén rákérdezett a nagyobb összegű különbség okára, amelyet a
gyermeklétszám csökkenéséből adódó 4 fő foglalkoztatásának megszűnése eredményez. Az
intézmény ez évi költségvetése 285 M Ft, bízik abban, hogy elég az üzemeltetés költségeire.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: jelentős csökkenés tapasztalható egyes szociális
ellátások tekintetében. Jelezte, hogy elírás történt a szöveges tájékoztatóban, ahol a
kiadásoknál a közfoglalkoztatást helyettesítő támogatásnál nem 7.700,- Ft/hó/fő, hanem
5.700,- Ft/hó/fő a csökkenés összege. Ez az oka a jelentős mértékű kiadás csökkenésének.
Brünner István képviselő-testületi tag: jól értelmezte, hogy a polgárőrséget támogatni
fogják?
Zsiros Sándorné polgármester: igen, a pályázatot be kell nyújtani, így kapnak támogatást. A
polgárőrőrség működik, sok segítséget nyújtanak a rendőrségnek. A jövőben kötelező feladata
lesz az önkormányzatnak a közrend, közbiztonság támogatása. Jelen formájában elfogadható
a költségvetés, de a végleges költségvetést a következő rendkívüli ülésre terjesztik elő. Kérte,
szavazzanak arról, hogy jelen adatok ismeretében készüljön el a jogszabályi
követelményeknek megfelelően a végleges 2012. évi költségvetés.
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A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2012.(II.09.) Kt. határozata a 2012. évi költségvetésről
Alsózsolca Város Képviselő-testülete testülete elfogadta a
2012. évi költségvetés tervezetéről szóló előterjesztést azzal,
hogy a következő ülésre a táblázatokat véglegesítve és a
könyvvizsgálói jelentéssel együtt kerül a testület elé jóváhagyásra.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a képviselői tiszteletdíjról szóló rendelet-tervezet
utolsó §-a helyesen, ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Dr. Majoros Géza ügyrendi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet
és elfogadásra javasolja a testületnek.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, támogassák a rendelet módosítását.
A testület 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az 5/2012.(II.10.) önkormányzati
rendeletét, mely a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 10/1996.(IV.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról szól.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy Csöbör Katalin alpolgármester részére az
eredeti mértéknek megfelelő összegű tiszteletdíjat állapítsanak meg.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2012.(II.09.) Kt. határozata alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
Alsózsolca Város Képviselő-testülete testülete Csöbör
Katalin alpolgármester részére 150.000,- Ft/hó összegű
tiszteletdíjat állapít meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, hogy a polgármester költségátalányát az eredeti
mértéknek megfelelő összegű a mindenkori illetményének 30 %-ában állapítsák meg.
Zsiros Sándorné polgármester személyes érintettségét bejelentette.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2012.(II.09.) Kt. határozata a polgármester költség-
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átalányának megállapításáról
Alsózsolca Város Képviselő-testülete testülete Zsiros
Sándorné polgármester költségátalányát a mindenkori
illetményének 30 %-ában állapítja meg.
A testület felhívja a jegyző figyelmét arra, hogy a döntésnek megfelelően számfejtsék a polgármester költségátalány díját.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: a bölcsődei ellátás keretében biztosított ellátás
tekintetében április 1-ig kell megállapítani a szülők által fizetendő térítési díjat. A testület
javaslatát kérik arra vonatkozóan, hogyan határozzák meg ennek összegét. A kormányrendelet
szerint,
mely a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és
az igénylésükre felhasználható
bizonyítékokról szól az alábbiak szerint rendelkezik: bölcsőde esetén a gondozásra számított
intézményi térítési díj az élelmezés nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség
és a normatív állami hozzájárulás összegének különbözete. A gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló törvény értelmében a bölcsődei ellátás keretében biztosított
gyermekétkeztetésre vonatkozó személyi térítési díj mellett a bölcsődei ellátás keretében
nyújtott gondozásra is személyi térítési díj állapítható meg 2012. január 1. napjától. A törvény
értelmében „A bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a
gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra,
valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. A bölcsődei személyi térítési díj
megállapításánál figyelembe kell venni a család rendszeres havi jövedelmét. A gyermekek
napközbeni ellátása esetén, ha annak keretében étkezést is biztosítanak a személyi térítési díj
összege a család jövedelemének 25%-át nem haladhatja meg. A 2011. évi adatok alapján
számoltak. 2011. évben a bölcsődei étkezési térítési díj 291 Ft + Áfa= 370 Ft összegben volt
meghatározva, mely összeg az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi
összege volt. Ezen összegből az 1-2-gyermekes családok még önkormányzati támogatást
kaptak 25 Ft összegben naponta. A szülő által fizetett térítési díj 2011. évben: 345 Ft. Külön
számoltak gondozásra 194,- Ft-ot, az étkezési díjon felül. Átlagban 10 fővel kell számolni,
mert 12 férőhelyes az óvoda, de hiányzás, betegség miatt 10 fő részére kapnak normatívát. Az
önkormányzatnak lehetősége van arra, hogy nem állapít meg gondozási díjat, illetve 0 Ft-ban
állapítja meg. Nem az a cél, hogy olyan magas összegben állapítsák meg a díjat, hogy ne
legyen gyermek a bölcsődében. Egy gyermek térítési díja 564,- Ft. A 2011. évi adatokat
figyelembe véve 364,- Ft étkezési térítési díj + 194,- Ft gondozási térítési díj a maximálisan
elkérhető díj összege. A kérdés az, hogy vezessenek be külön gondozási díjat, vagy összegét 0
Ft-ban állapítsák meg.
Fazekasné Baksi Piroska óvodavezető: mindenki előtt ismeretes, hogy a bölcsőde egy éve
működik teljes mértékben. Egy gyermek után 494 e Ft normatívát kapnak. Kiemelte, hogy a
bölcsőde az óvoda épületében működik, nem külön álló intézmény és a gondozónőket
átképezték, így csak a bérkülönbözet terheli a bérüket. Nem javasolta, hogy a gondozásért
térítési díjat vezessenek be. A bölcsődés gyermekek alig használnak vizet, áramot, hiszen
pelenkások és a szülők viszik a babavizet is. Kérte, 0 Ft-ban állapítsák meg a gondozási
térítési díjat, mert az alacsony jövedelemmel rendelkező szülőknek gondot okozna ennek a
díjnak a kifizetése.
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Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
javasolja a testületnek, hogy ne vezessenek be gondozási térítési díjat. Az étkezési térítési díj
tekintetében javasolják, hogy az önkormányzat által adott 25,- Ft-os támogatást vonják meg.
Fazekasné Baksi Piroska óvodavezető: korrekt és viselhető az 1/nap/gyerek étkezési térítési
díjra tett javaslat.
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: ez a számítás a 2011. évi tényadatok alapján történt,
mivel ez ismert.
Zsiros Sándorné polgármester: 564,- Ft-ba kerül egy gyermek napi ellátása. Ha minden
bevételről lemondanak, nem fognak tudni bizonyos feladatokat megvalósítani. Felvetődött az
ülésen a közalkalmazottak cafetéria összegének visszaállítása, akkor miből fogják biztosítani
erre a fedezetet. Az önkormányzat nem lehet jótékonysági intézmény. Nem hiszi, hogy hosszú
távon tartani tudják, hogy nem kérnek gondozási térítési díjat. Javasolja a gondozási térítési
díj bevezetését.
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: az 564,- Ft a max. díj, ettől kevesebb összegű díjat
megállapíthatnak. A költségvetésben jelenleg a bevételek és kiadások egyensúlyban vannak
azzal, hogy a tervezett iparűzési adóbevételek teljesülni fognak, azzal is számolni kell, mi
lesz, ha nem teljesül.
Fazekasné Baksi Piroska óvodavezető: egy óvodás gyermek után 270 e Ft normatívát, egy
bölcsődés gyermek után 494 e Ft normatívát kapnak.
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: egy bölcsődés gyermek esetében a 494 e Ft/évvel
szemben 543 e Ft/év a kiadás. Érdeklődött a környéken, van, ahol bevezetik a gondozási díjat,
van, ahol nem. Személyi gondozási díjat is meg lehetne állapítani. Más lenne a helyzet, ha
különálló intézményként működne a bölcsőde és nem 10 fővel, hanem 100 fővel, itt a
gyermekre eső költség nagyobb.
Zsiros Sándorné polgármester: nem ért egyet a differenciált személyi térítési díj
bevezetésével.
Fazekasné Baksi Piroska óvodavezető: áprilisig minden szülőtől kérjenek kereseti
igazolást?
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: milyen összetételű a bölcsődébe járó gyermekek
nemzetisége?
Fazekasné Baksi Piroska óvodavezető: nincs kisebbségi származású gyermek a
bölcsődében.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: egyre kevesebb gyermek születik, támogassák a
szülőket.
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: akkor, ha bevezetnék a gondozási díjat 194,- Ftban meghatározva, akkor lenne nullszaldós a bölcsődei ellátás?
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: igen.
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Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: az emelés mennyit jelent összegben?
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: 4.380,- Ft/hó gyermekenként.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: azok a szülők, akik a bölcsődébe viszik a
gyermeküket, nem tudják ezt az összeget kifizetni.
Brünner István képviselő-testületi tag: egyetért azzal, hogy kérjenek kereseti igazolást, ez
alapján könnyebben tudnak dönteni.
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: a személyi térítési díj bevezetésénél minden személyre
külön kell megállapítani a díj összegét, ez esetben a képviselő-testületnek jövedelmi sávokat
kell meghatározni, nem az egyénenkénti személyi térítési díjat. Lehet olyan nyilatkozatot
tenni, hogy elfogadja az önkormányzat által megállapított díjat, ilyen esetben nem kell
kereseti igazolás.
Ráki István képviselő-testületi tag: ha most nem állapítanak meg díjat és a későbbiekben
mégis bevezetnék a gondozási térítési díj megállapítását rosszabb hatása lenne a szülőkre
nézve. Javasolta, hogy állapítsanak meg egy kisebb összegű díjat. Óvatosságra és
takarékosságra intette a képviselőket, mert a jövőre nézve nem tudhatják, hogy az
intézmények működését fenn tudják-e tartani. Váratlan kiadás, adóbevétel kimaradás esetén
bármikor dőlhet a költségvetés, ezért kisebb mértékű díj bevezetését javasolja.
Zsiros Sándorné polgármester: mindennek ára van, mindenért fizetni kell.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: egyetért azzal, hogy a bevételek növekedésére kell
törekedni. Ha megállapítják a 194,- Ft-os gondozási térítési díjat, akkor 387 e Ft
többletbevétele lesz az önkormányzatnak. Nem hiszi, hogy ez az összeg nagy mértékben
javítaná az önkormányzat helyzetét. Javasolta, hogy az étkezési térítési díj összegéből vegyék
el a 25,- Ft-os önkormányzati támogatást és a gondozási térítési díj megállapítására térjenek
vissza fél év múlva.
Brünner István képviselő-testületi tag: ha bevezetik a 194,- Ft-os gondozási térítési díjat,
akkor a gyermekeket elvinnék a bölcsődéből?
Fazekasné Baksi Piroska óvodavezető: igen. Kérte, várjanak fél évet és térjenek vissza a díj
megállapítására. Várják meg, hogy melyik önkormányzat hogyan dönt a díj bevezetéséről. Ne
felejtsék el, hogy 7,5 M Ft-ot kaptak az amerikaiaktól a bölcsődére, nem az önkormányzat
finanszírozta teljes egészében. Még annyira új a szolgáltatási díj, várjanak a bevezetésével,
mert nincs tapasztalat. A bölcsődébe járó gyermekek szülei alacsony keresetűek, ha a díjat
megállapítják, nem biztos, hogy megéri a szülőknek minimál bérért elmenni dolgozni.
Kihangsúlyozta, hogy 12 gyermekről van szó.
Zsiros Sándorné polgármester: sajnálja az alacsonykeresetűeket, de a 387 e Ft-os
többletbevétel fedezné a bölcsődei ellátás kiadásait.
Fazekasné Baksi Piroska óvodavezető: mosóport, pelenkát, kenőcsöt, babavizet, mindent a
szülők visznek a bölcsődébe.
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Zsiros Sándorné polgármester: szolgáltatást, ellátást nyújtanak, aminek ára van. Kisebb
mértékű díjat állapítsanak meg.
Brünner István képviselő-testületi tag: javasolta, felezzék meg az összeget.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: javasolta, várják meg az április 1-jét a díjak
megállapításával, várható, hogy a nyersanyagnorma díja is emelkedni fog, de a 25,- Ft/nap
kedvezmény megszűntetése is 550,- Ft emelést jelent.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: ha már tudnák a nyersanyag norma díját, akkor
állapíthatnák meg a gondozási térítési díj mértékét.
Zsiros Sándorné polgármester: arról kell dönteni, hogy a gondozási térítési díjat bevezetike, vagy nem, számoljanak-e valamilyen összegű díjjal.
Fazekasné Baksi Piroska óvodavezető: nem külön álló intézményben működik a bölcsőde,
így üzemeltetési költsége is kedvezőbb.
Zsiros Sándorné polgármester: ezért javasolta kisebb összegű díj megállapítását.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: előfordul az is, hogy a vállalkozások nem
minimálbért fizetnek, de a kereseti igazoláson ez szerepel.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: viszont aki más helyen dolgozik, az minimálbért
kap. Javasolta, hogy az étkezési térítési díjat az önkormányzati támogatás összegével
növeljék.
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy április 1-től az étkezési térítési díj összegét
növeljék az önkormányzati támogatás összegével, azaz 25,- Ft-al.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2012.(II.09.) Kt. határozata bölcsődei étkezési térítési
díj módosításáról
Alsózsolca Város Képviselő-testülete testülete úgy döntött,
hogy április 1-től a bölcsődei étkezési térítési díj összegét
növeli az önkormányzati támogatás összegével, azaz
25,- Ft/nappal.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. április 1.
3./ Intézményátszervezési javaslat megtárgyalása
Zsiros Sándorné polgármester: a 3. sz. iskolában normál osztályt évek óta nem indítanak.
Az elmúlt öt évben kb. 100 fővel csökkent a gyermekek létszám az intézményben, ezért
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javasolta, hogy a képviselő-testület korábbi döntése alapján a Benedek Elek iskolába
integrálják a 3. iskolában tanuló gyermekeket. Mint iskola megszűnne és az épületben
létrehoznának egy más profilú intézményt. Az integrálás nem vonna maga után pedagógus
elbocsátást, illetve csoportösszevonást, csak az intézmény épületét minősítenék át arra, amire
jelenleg szüksége lehet a településnek, egy felnőtt képzést elősegítő intézményre. A
testületnek május 15-ig kell a végleges döntést meghoznia, de kérte az elvi hozzájárulást,
hogy elindítsák a szervezetkorszerűsítést az általános iskola vonatkozásában.
Fáklya Tiborné humánpolitikai és jóléti bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja a testületnek.
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta és támogatta a javaslat
elfogadását. Az épület más célú hasznosítása régóta megfogalmazódott a képviselőtestületben.
Zsiros Sándorné polgármester: a tegnapi nap folyamán részt vettek egy értekezleten, ahol
kijelentették, hogy a közétkeztetés továbbra is önkormányzati feladat marad. A 3. sz. iskola
épületében konyha is van. Az iskola teljes alsó szintjét bérli az Ámbédkar iskola, ami egy
bevétel az önkormányzat részére. Javasolta, az iskolát integrálják és az épületben létrehoznak
egy másfajta, a település érdekét szolgáló létesítményt, pl. vállalkozásfejlesztési és képzési
központot. A Herman Ottó iskola tekintetében is fennáll kettőség, mert a napköziotthonos
épületrészben is konyha működik.
Brünner István képviselő-testületi tag: előreláthatólag sok pedagógus elbocsátással jár majd
az államosítás?
Zsiros Sándorné polgármester: erről nincs információ. Az integrálással járó
szervezetkorszerűsítés nem járna pedagógus elbocsátással. A jogszabály rögzíti, hogy minden
önkormányzati vagyon, az állami vagyon része.
Antal Lászlóné igazgató: a 3. sz. iskolába 112 tanuló jár, eltérő tantervű 18 fő. A végzős
osztályok távozása után, külön osztály indítása nem indokolt. A 16. életév tankötelezettség
bevezetése szeptembertől lép hatályba, ez időponttól tovább fog csökkenni a gyermeklétszám.
Az elmúlt napokban részt vett az óvodai szülői értekezleten, ahol a szülők kijelentették, hogy
akkor íratják be gyermeküket az iskolába, ha nem lesz roma származású gyermek az
osztályban. Tapasztalata, hogy a Herman Ottó iskolában próbálnak beilleszkedni a roma
gyermekek. Sajnos ők kitartanak és küzdenek az ellen, ha a gyermek tudása nem éri el a
megfelelő szintet, akkor nem engedik tovább, de az Ámbédkar iskola olyan tudásért is ad
érettségi bizonyítványt, amiért nem kellene. Próbálnak tenni azért, hogy a gyermekeket
vegyék fel legalább szakmunkásképző iskolába továbbtanulás céljából, de sajnos kevés idővel
ezek a gyermekek az Ámbédkar iskolát keresik fel és ott kapnak képesítést. Mindent
megtesznek a tanulók érdekében azért, hogy a gyerekek felvételt nyerjenek gimnáziumba.
Fazekasné Baksi Piroska óvodavezető: 31 óvodás gyermek közül 13 gyermek maradna
Alsózsolcán. A szülők már készülnek arra, hogy gyermekeiket nem a településen íratják be
általános iskolába.
Zsiros Sándorné polgármester: nem tudnak beavatkozni abba, hogy a szülő, hová íratja be
gyermekét, kezelni kell a kialakult helyzetet. 2013. szeptemberétől a kormány körzethatárok
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alapján fogja megszabni az iskolába beírható gyermekeket, akkor az alsózsolcai
gyermekeknek helyben kellene járnia.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: tudomása van arról, hogy olyan szülők, akik segélyből
élnek, Miskolcra íratják be gyermeküket általános iskolába.
Zsiros Sándorné polgármester: sajnos vannak olyan pedagógusok is, akik saját
gyermeküket nem Alsózsolcára íratták be.
Antal Lászlóné igazgató: az ő két gyermeke is a Herman Ottó iskolába járt, roma
gyermekekkel együtt és egyik fia egyetemet végzett, másik főiskolára jelentkezik.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: nem a pedagógusok ellen szól, de ő is máshová íratta
be gyermekeit általános iskolába. A pénzügyi bizottsági ülésen körültekintően és hosszasan
megbeszélik a felmerült kérdéseket, azért nem szólal fel. Visszaemlékezett a 2011. évi iskolai
beszámolóra, amelyet Fagyas Gabriella készített a 3. sz. iskoláról. Az iskolában a tárgyi
feltételek romlanak, felújítás nem volt. 1989-ben adták át az épületet, azóta 22 év telt el. A
berendezés, a fűtés, a vízrendszer elavult, költséges az épület fenntartása. A tető beázik, a
csatorna felújításra szorul. Eddig az Ámbédkar iskola nem került be az egyházak körébe, de
márciusig még változhat. Ha következő évben csak ők lesznek az épületben, rájuk hárul majd
minden költség. Fogják tudni fizetni? Nem biztos, hogy maradni fog az épületben az
Ámbédkar iskola. Az iskola Ózdon 75 M Ft+ÁFA összegű támogatást, Edelényben 30-40 M
Ft+ÁFA összegű támogatást kap iskola beruházásra. Vegyék figyelembe, ha az önkormányzat
nem üzemelteti az épületet, akkor is lesznek költségei.
Antal Lászlóné igazgató: a nyár folyamán az épület teljes felső szintjét rendbe tették,
kifestették.
Zsiros Sándorné polgármester: a korábban leírtak, nem fedik a valóságot. Ha bármi hibát
jeleznek az iskolából, azt kijavítják. Igen, fenntartási költsége van az épületnek, ezért kell
ésszerűen hasznosítani.
Ráki István képviselő-testületi tag: véleménye szerint, kicsi az esély arra, hogy az
önkormányzat tulajdonában maradjon az épület. Jelenleg 8-9 osztály van az épületben.
Részükre minden feltételt biztosítani kell, ha integrálják őket. Meglátása az, hogy a kormány
semmit nem tud elvinni a településről. Ez egy átmeneti időszak lesz, volt már államosítás
korábban is. Az iskolák üzemeltetése akkor lesz biztosított, ha központilag az állam kézbe
veszi.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testület elvi hozzájárulását a 3. sz. Tagiskola és a
Benedek Elek Tagiskola összevonásához és a 3. sz. Tagiskola megszűntetéséhez.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2012.(II.09.) Kt. határozata intézmények integrálásáról
Alsózsolca Város Képviselő-testülete hozzájárult ahhoz,
hogy igazgatásilag integrálja a Benedek Elek Tagiskolá-
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hoz a 3. sz. Tagiskolát (Alsózsolca, Ilona út. 17-19.)
Az intézmény székhelyéül a Herman Ottó Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Alsózsolca,
Kassai út 23.) jelölte ki.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy
a döntésről az érintetteket értesítse és a szükséges intézkedéseket tegyék meg.
Felelős: polgármester, jegyző, igazgató
Határidő: azonnal

4./ „Miskolc és térsége települési szilárdhulladék-kezelési rendszerének
továbbfejlesztése” című KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 jelű pályázat Támogatási
Szerződésének megkötéséhez joglemondást tartalmazó határozat meghozatala és
módosított üzemeltetési koncepció elfogadása
Zsiros Sándorné polgármester: a hulladékgazdálkodási törvényből eredő változások miatt
kell dönteni joglemondásról és az üzemeltetési koncepcióról. El kell fogadni a működtetésről
szóló koncepciót. Közbeszerzési eljárásról a testület nemrégiben döntött, így az önkormányzat
csak 10 évre szóló szerződést kötött az AVE szolgáltatóval.
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztéseket és
elfogadásra javasolja a testületnek.
Zsiros Sándorné polgármester: mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény
nem merült fel a képviselők részéről, ezért kérte a testületet, hogy fogadják el a
hulladékgazdálkodási rendszer-üzemeltetési koncepció módosítását.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2012.(II.09.) Kt. határozata a Miskolc Kistérség
Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszer-üzemeltetési koncepció módosításáról
Alsózsolca Város Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv-ben megállapított hulladékkezelési közszolgáltatás biztosítása, és jövőbeni fenntartása,
valamint a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Program megvalósítására irányuló Konzorciumi Szerződés IV.
pontjában meghatározott feladatok végrehajtása érdekében,
a Konzorcium tagjaként az alábbi határozatot hozza.
A Képviselő-testület elfogadta a Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszer-üzemeltetési koncepció
módosítását.
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselőtestület döntését a Konzorciummal közölje, és azt a Konzorciumi ülésen képviselje.
Felelős: polgármester, jegyző, igazgató
Határidő: azonnal
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Zsiros Sándorné polgármester: mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény
nem merült fel a képviselők részéről, ezért kérte a testületet, hogy fogadják el a települési
szilárd kommunális hulladékkezelői közszolgáltató üzemeltetési koncepcióját.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2012.(II.09.) Kt. határozata a települési szilárd
kommunális hulladékkezelői közszolgáltató személyének
kiválasztásáról
Alsózsolca Város képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényben megállapított
hulladékkezelési közszolgáltatás biztosítása és jövőbeni
fenntartása, valamint a 31/2002.(XII.28.) önkormányzati
rendelet végrehajtása érdekében az alábbi határozatot hozza.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Miskolci Regionális
Hulladékgazdálkodási Program megvalósítására létrejött
Miskolc Térségi Konzorcium képviseletét ellátni jogosult
gesztor Önkormányzatot a Hgt. 21. § (3)-(5) bekezdéseiben
foglalt – következő teljesítési időszakra vonatkozó –
közszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, végzésére
jogosult személy (Hgt. 27. § (4) bekezdésben előírt)
közbeszerzési eljárással való kiválasztására és a
közszolgáltatóval való szerződés megkötésére.
A felhatalmazás a Hgt. 21. § (3)-(5) bekezdéseiben felsorolt
körben kiterjed a települési szilárd hulladékkezelési
közszolgáltatást végző hulladékkezelő kiválasztására
irányuló közbeszerzési eljárás előkészítésére, lefolytatására,
és a közszolgáltatási szerződés Alsózsolca Város
Önkormányzat képviseletében, az Önkormányzat nevében
történő aláírásra.
A Képviselő-testület a jelen határozat értelmében a helyi
közszolgáltató kiválasztásának jogáról lemond, e jog
érvényesítésére vonatkozó felhatalmazást határozatlan időre,
de legfeljebb a Miskolci Térségi Konzorciumban való
tagsága fennállási időtartamáig adja meg.
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselőtestület döntését a Konzorciummal közölje, és azt a Konzorciumi ülésen képviselje.
Felelős: polgármester, jegyző, igazgató
Határidő: azonnal

5./ A Képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az SZMSZ-ben át kell vezetni az alaptörvény, az egyes
jogszabályokból eredő változásokat, az újabb testvérkapcsolat létrejöttével, valamint a
polgármesterre átruházott hatáskörökből kikerült a lakásfenntartási támogatás iránti kérelem
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elbírálását. Az időskorúak járadéka iránti kérelem elbírálása tévesen maradt a humánpolitikai
és jóléti bizottság átruházott határkörei között, ezért törlésre kerül. Az SZMSZ 5. sz.
függelékében, mely a testület 2012. évi munkatervét tartalmazza, módosítani kell a
megnevezést, így a 2012. november 29-i ülés 5./ napirendi pontja helyesen: Beszámoló
Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséről. Mivel az önkormányzat
nem rendelkezik alapító okirattal, de a helyi önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó
alapfeladatok rögzítése nagy mértékben érinti az SZMSZ-t, így az függelékkel kerülne
kiegészítésre.
Jogszabályi változás a könyvelés, az intézményeknek külön házipénztár vezetése szükséges és
külön-külön elemi költségvetést kell készíteni. A jogszabályi változások szükségessé teszik a
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását.
Dr. Majoros Géza ügyrendi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztéseket
és elfogadásra javasolja a testületnek.
Zsiros Sándorné polgármester: mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény
nem merült fel a képviselők részéről, ezért kérte a testületet, hogy fogadják el az SZMSZ
módosításáról szóló előterjesztést.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2012.(II.09.) Kt. határozata az SZMSZ módosításáról
Alsózsolca Város képviselő-testülete támogatta a Képviselőtestület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: mivel a rendelet-tervezettel kapcsolatosan kérdés, vélemény
nem merült fel a képviselők részéről, ezért kérte a testületet, hogy fogadják el az SZMSZ
módosításáról szóló rendelet-tervezetet.
A testület 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 6/2012.(II.10.) önkormányzati
rendeletét, mely a Képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szól.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény
nem merült fel a képviselők részéről, ezért kérte a testületet, hogy fogadják el az SZMSZ 5.
sz. függelékének módosítását.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2012.(II.09.) Kt. határozata az SZMSZ módosításáról
Alsózsolca Város képviselő-testülete támogatta a Képviselőtestület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szó-
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ló önkormányzati rendelet 5. sz. függelékének, a 2012. évi
munkatervnek a módosítását az alábbiak szerint:
2012. november 29. /csütörtök/ 8 óra
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. november 19.
2./ A 2012. I-III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról tájékoztató
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. november 19.
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő
értesítést kap
3./ A 2013. évi költségvetési koncepció megtárgyalása és elfogadása
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. november 19.
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő
értesítést kap
4./ Szemétszállítási szerződés megtárgyalása
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. november 19.
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő
értesítést kap
5./ Beszámoló Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséről
Előadó: Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2012. november 19.
Előzetesen megtárgyalja a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: mivel a rendelet kiegészítéséről szóló előterjesztéssel
kapcsolatosan kérdés, vélemény nem merült fel a képviselők részéről, ezért kérte a testületet,
hogy támogassák az SZMSZ kiegészítését 7. sz. függelékkel.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2012.(II.09.) Kt. határozata az SZMSZ kiegészítéséről
Alsózsolca Város képviselő-testülete támogatta a Képviselőtestület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 7. sz. függelékkel való kiegészísét az alábbiak szerint:
SZMSZ. 7. számú függelék
Az önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó alapfeladatok
841403
város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901
önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841902
központi költségvetési befizetések
889967
mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása
842541
ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
843032
egészségbiztosítási szolg. területi igazgatása
931903
máshová nem sorolható egyéb sport támogatás
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910501
910502
890301
841326
562912
562913
680001
882111
882112
882113
882115
882116
882117
882118
882119
882121
882122
882123
882124
882129
882202
890441
890442
890443
843044
851011
851012
851013
852011
852012
852013
852021
852022
852023
852031
852032
855911
855912
855913
855914
855915
855916
869042
881011
889201
889921
910121
931102
889101
889109

közművelődési tevékenységek és támogatásuk
közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
civil szervezetek működési támogatása
közlekedés területi igazgatása
óvodai intézményi étkeztetés
iskolai intézményi étkeztetés
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
aktívkorúak ellátása
időskorúak járadéka
lakásfenntartási támogatás norm. alapon
ápolási díj alanyi jogon
ápolási díj méltányosságai alapon
rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
kieg. gyermekvéd. támogatás
óvodáztatási támogatás
helyi eseti lakásfennt. támogatás
átmeneti segély
temetési segély
rendkivüli gyermekvéd. támogatás
egyéb önk. eseti pénzbeli ellátás
közgyógyellátás
rövid időtartamú közfoglalkoztatás
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jog.hossz.időtart.közfogl.
egyéb közfoglalkoztatás
gyógyító, megelőző eljárások finanszírozása
óvodai nevelés, ellátás
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev. ellátása
nemzetiségi óvodai nev. ellátás
ált. iskolai tanulók nap. rendsz. nev. okt. /1-4 évf./
sajátos nev. igényű ált. isk. tanulók nap. rendsz. okt. /1-4. évf./
nemzetiségi tanulók nap. rendsz. ált. isk. nev. okt. /1-4. évf./
ált. isk. tanulók nappali rend. nevel. okt. 5-8 évf.
sajátos nev. ig. ált. isk. tanulók nap. rendsz. nev. okt. 5-8. évf.
nemzetiségi tan. nap. rendsz. ált. isk. nev. okt. 5-8. évf.
alapfokú művészetoktatás zeneművészet ágban
alapfokú műv. okt. képz. és iparm. táncm. színm. és báb ágban
ált isk. napköziotthoni nevelés
sajt. nev. igényű tanulók napköziotthoni nevelése
nemzetiségi tanulók napköziotthoni nevelése
ált. isk. tanulószobai nevelés
sajt. nev. igénű tanuló ált. isk. tanulószobai nev.
nemzetiségi tanulók ált. isk. tanulószobai nevelése
ifjúságeü. gondozás
idősek nappali ellátása
gyermekjóléti szolgáltatás
szociális étkeztetés
könyvtári állomány gyarapítása nyilvántartása
sportlét. működtetés és fejlesztése
bölcsődei ellátás
gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások
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412000
680002
841402
855937
856000
852000
522001
562917
813000
841908
882203
910203
960302
421100
869037
869039
869041
821000
841127

lakó és nem lakóépület építése
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
közvilágítás
máshová nem sorolható egyéb felnőttoktatás
oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.
munkahelyi étkeztetés
zöldterület kezelés
fejezeti és ált.tartalék elszámolása
köztemetés
múzeumi, kiállítási tevékenység
köztemető fenntartás és működtetés
út, autópálya építés
fizikoterápiás szolgáltatás
egyéb mns. kiegészítő eü.tev.
család és nővédelmi eü.gondozás
adminisztratív kiegészítő szolgáltatás
helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

Zsiros Sándorné polgármester: mivel a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának
módosításával kapcsolatosan kérdés, vélemény nem merült fel a képviselők részéről, ezért
kérte a testületet, hogy támogassák az alapító okirat módosítását.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2012.(II.09.) Kt. határozata a Polgármesteri Hivatal
alapító okiratának módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete Alsózsolca Város Polgármesteri
Hivatalának alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1./ Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbi szöveg lép:
Alsózsolca Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 38. §. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki.
2./ „Az intézmény gazdálkodási jogköre” helyett: Az intézmény gazdálkodási besorolása.
3./ Az alaptevékenysége pont az alábbiakkal egészül ki:
Alaptevékenysége: a közfeladatként meghatározottak ellátása.
Az alaptevékenységek közül az alábbiak törlésre kerülnek:
841401
önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő
szolgáltatások
841403
város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901
önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841902
központi költségvetési befizetések
882125
mozgáskorl. közl. támogatása

18
842541
843032
931903
910501
910502
890301
841326
841163
562912
562913
682001
882111
882112
882113
882115
882116
882117
882118
882119
882121
882122
882123
882124
882129
882202
890441
890442
890443
843044
851011
851012
851013
852011
852012
852013
852021
852022
852023
852031
852032
855911
855912
855913
855914
855915
855916
869042
881011
889201
889921

ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
egészségbiztosítási szolg. területi igazgatása
máshová nem sorolható egyéb sport támogatás
közművelődési tevékenységek és támogatásuk
közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
civil szervezetek működési támogatása
közlekedés területi igazgatása
pályázat és támogatáskezelés ellenőrzés
óvodai intézményi étkeztetés
iskolai intézményi étkeztetés
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
rendszeres szociális segély
időskorúak járadéka
lakásfenntartási támogatás norm. alapon
ápolási díj alanyi jogon
ápolási díj méltányosságai alapon
rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
kieg. gyermekvéd. támogatás
óvodáztatási támogatás
helyi eseti lakásfennt. támogatás
átmeneti segély
temetési segély
rendkivüli gyermekvéd. támogatás
egyéb önk. eseti pénzbeli ellátás
közgyógyellátás
közcélú foglalkoztatás
közhasznú foglalkoztatás
közmunka
gyógyító, megelőző eljárások finanszírozása
óvodai nevelés, ellátás
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nev. ellátása
nemzeti és etnikai kisebbség óvodai nev. ellátás
ált. iskolai tanulók nap. rendsz. nev. okt. /1-4 évf./
sajátos nev. igényű ált. isk. tanulók nap. rendsz. okt. /1-4. évf./
nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nap. rendsz. ált. isk. nev. okt. /1-4. évf./
ált. isk. tanulók nappali rend. nevel. okt. 5-8 évf.
sajátos nev. ig. ált. isk. tanulók nap. rendsz. nev. okt. 5-8. évf.
nemzeti és etnikai kisebbségi tan. nap. rendsz. ált. isk. nev. okt. 5-8. évf.
alapfokú művészetoktatás zeneművészet ágban
alapfokú műv. okt. képz. és iparm. táncm. színm. és báb ágban
ált isk. napköziotthoni nevelés
sajt. nev. igényű tanulók napköziotthoni nevelése
nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napköziotthoni nevelése
ált. isk. tanulószobai nevelés
sajt. nev. igényű tanuló ált. isk. tanulószobai nev.
nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók ált. isk. tanulószobai nevelése
ifjúságeü. gondozás
idősek nappali ellátása
gyermekjóléti szolgáltatás
szociális étkeztetés
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910121
931102
889101
889109
412000
681000
682002
841402
855937
856000
852000

könyvtári állomány gyarapítása nyilvántartása
sportlét. működtetés és fejlesztése
bölcsődei ellátás
gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások
lakó és nem lakóépület építése
saját tulajdonú ingatlan adás-vétele
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
közvilágítás
máshová nem sorolható egyéb felnőttoktatás
oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása
alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása

Az alaptevékenységek közül az alábbi módosul illetve kiegészül:
841116
országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
841126
önkormányzatok és társulások ált. végrehajtó igazgatási tevékenysége
680002
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
821000
adminisztratív kiegészítő szolgáltatás
841173
statisztikai tevékenység
841907
önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
890441
rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jog.hossz.időtart.közfogl.
890443
egyéb közfoglalkoztatás
A képviselő-testület az egységes szerkezetű alapító okiratot
elfogadta.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

6./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján 2012.
január 1-től a törvény hatálybalépése előtt létrejött kisebbségi önkormányzat elnevezése
nemzetiségi önkormányzat. Az Alaptörvénnyel összhangban 2012. január 1-jétől az új,
nemzetiségi önkormányzat megnevezést kell használniuk. Alsózsolca Város Cigány
Kisebbségi Önkormányzat törvényi változásnak és a nemzetiségi önkormányzatnak
megfelelően Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatra változott. Szükséges a
névváltozás átvezetése a szociális rendelet azon pontjaiban, amelyet érint. Ez alapján a
szociális ellátásokról szóló rendeletet is módosították.
Zsiros Sándorné polgármester: mivel a rendelet-tervezet módosításával kapcsolatosan
kérdés, vélemény nem merült fel a képviselők részéről, ezért kérte a testületet, hogy
támogassák a rendelet módosítását.
A testület 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 7/2012.(II.10.) önkormányzati
rendeletét, mely a szociális ellátásokról szóló 26/2005.(XII.22.) önkormányzati rendelet
módosításáról szól.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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7./ A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet
módosítása
Zsiros Sándorné polgármester: a református egyház kéréssel fordult a testülethez. A
korábban biztosított 16 db díszsírhelyet kiosztották és szeretnék, ha a képviselő-testület
további díszsírhelyeket biztosítana számukra úgy, hogy a jelenlegi díszsírhelyek mögött, két
sor sírhelyet adományozzanak részükre. Megvizsgálták a területet. Mivel nagy fák vannak ott
és a gyökereik útban vannak, ott van az emlékmű és a mellette lévő kolumbáriumot
szükségesnek látszik bővíteni, így egy sort tudnak részükre biztosítani. Javasolni fogja az
egyház részére, hogy a jövőben díszsírhelyet olyan személy részére adományozzon, aki
elhunyt. Helytelen döntés volt, hogy élő személyek részére kiosztották a díszsírhelyeket.
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a kérelmet és egy sor,
nyolc díszsírhely biztosítását támogatta.
Zsiros Sándorné polgármester: korábban a református egyház biztosította térítésmentesen
az önkormányzat részére a területet, ezért kérte a támogatást. Mivel a rendelet-tervezet
módosításával kapcsolatosan kérdés, vélemény nem merült fel a képviselők részéről, ezért
kérte a testületet, hogy támogassák a rendelet módosítását.
A testület 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 8/2012.(II.10.) önkormányzati
rendeletét, mely a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 27/2005.(XII.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról szól.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
8./ B-A-Z. Megyei Kézilabda Szövetség kérelme a Sportcsarnok kedvezményes
bérbeadására vonatkozóan
Zsiros Sándorné polgármester: a tegnapi nap folyamán érkezett a kérelem, amelyet a
pénzügyi bizottság megtárgyalt. Mindenképpen a település hasznára válik a rendezvény. Az
épület ez idő alatt üres, nincs bejegyezve kérelem helyfoglalásra. A rezsiköltséget fedezi a díj.
Kérte, támogassák a kérelmet.
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a kérelmet és
elfogadásra javasolja a testületnek.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: jó a kezdeményezés, igyekezzenek arra törekedni,
hogy ezentúl mindig itt kerüljön megrendezésre az NB-II-es és a Kerekes Kupa.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: az alsózsolcai kézilabda csapat megkérte, hogy
továbbítsa a testület felé támogatási kérelmüket. A csapat bajban van, a számlájukat
lenullázták. Kihangsúlyozta, hogy nem amatőr szinten űzik a sportot. Nem szeretné, ha a
futballcsapat sorsára jutnának. Találjanak megoldást, hogyan tudnának támogatást biztosítani
részükre.
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: a férfi kézilabda csapat megkereste a
női kézilabda csapat vezetőjét, hogy átvenné-e őket, így folytatni tudnák a sportot. A női
kézilabda csapat vezetője rátermett, aki vállalkozó és mindent megtesz, hogy működni
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tudjanak. Közösen kellene megbeszélni a kialakult helyzetet, mert ellentét van a két csapat
között.
Zsiros Sándorné polgármester: a probléma akkor kezdődött, amikor a női kézilabda csapat
vezetője Alsózsolcára belépett. Azóta van ellentét köztük, de ezt nekik kell rendezni egymás
között. Az önkormányzatnak nem szabad beavatkozni.
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: már az jó lenne, ha a női kézilabda
csapat vezetője biztosítaná a férfi csapat részére a bírói és nevezési költségeket.
Zsiros Sándorné polgármester: nincs egyetértés a két csapat között. Nem szabad
beavatkozni a két csapat közötti ellentétes viszonyba. Az önkormányzat mindkét csapat
részére biztosítja a térítésmentes teremhasználatot. Arról egyeztettek a pályázatíróval, hogy
igyekeznek olyan pályázatokat benyújtani, amelybe civil szervezeteket is be tudnak vonni.
Jelen pillanatban nem tudnak támogatást biztosítani, így az önkormányzat részéről csak a
későbbiekben, pályázaton való részvétel útján valósulhat meg egy-egy támogatás. Tudomása
van arra vonatkozóan, hogy egyes képviselőknek szándékukban áll lemondani a
tiszteletdíjukról. Ha ez megtörténik, átcsoportosítással tudják biztosítani a támogatást.
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: a női kézilabda csapat vezetője
kemény fegyelmet, rendet tart, ők mindig részt vesznek az edzéseken, de a férfi csapat nem
megbízható, nem mennek el az edzésre, nem értesítik őket erről.
Zsiros Sándorné polgármester: belefáradnak a támogatók is. A csapat problémáját nem
tudják megoldani. Ha tudnak működni, megpróbálnak nekik a lehetőségekhez képest segíteni.
Kérte, támogassák a B-A-Z. Megyei Kézilabda Szövetség kérelmét.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2012.(II.09.) Kt. határozata a B-A-Z. Megyei Kézilabda Szövetség kérelméről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatta a B-A-Z. Megyei Kézilabda Szövetség kérelmét,
mely szerint február 18-19-én NB-II-es, február 25-26-án
Kerekes Kupát rendeznek.
Az NB-II-es kupáért bruttó 55.000,- Ft-ot, a Kerekes
Kupáért bruttó 82.500,- Ft kedvezményes bérleti díjat
állapítanak meg.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: mivel ez az időjárás nem kedvez a tervezett TOR-TÚRA
disznótornak, ezért a rendezvényt elhalasztják. Jövő hét végén Ónodban böllértalálkozó lesz,
utána lévő hétvégén Miskolcon kocsonya fesztivál, így március 3-án, szombaton kerül
megrendezésre a TOR-TÚRA.
Kérte a képviselőket, tegyék meg közérdekű bejelentéseiket.
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Fodor Ákos képviselő-testületi tag: az Ónodban megrendezésre kerülő böllértalálkozóra
beneveztek, sok szeretettel várnak minden érdeklődőt.
Ráki István képviselő-testületi tag: felhívta a figyelmet arra, hogy a Kodály Zoltán utcában
a havat odahordta a szél az út szélére, ezáltal balesetveszélyessé vált a közlekedés. Mielőtt
még olvadni kezd, el kellene távolítani a havat.
Zsiros Sándorné polgármester: jegyezte, intézkedni fog.

Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester az ülést 10 órakor
bezárta.
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Kovács Tímea
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jegyző

