4/2012. sz. jegyzőkönyv
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről,
mely 2012. február 28-án 8 órakor kezdődött
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Brünner István, 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
7 fő)

Távolmaradását jelezte: Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag
Távolmaradását nem jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester
Meghívottként jelen van: Győrfi György könyvvizsgáló, Parádi Julianna városüzemeltetés vezető,
Fazekasné Baksi Piroska óvodavezető, Takácsné Szabó Zsuzsanna óvodavezető, Oroszné Verba
Julianna Gondozási Központ vezető, Flaskó Endréné gazdaságvezető

Zsiros Sándorné polgármester: köszöntötte Győrfi György könyvvizsgáló urat és a
megjelent képviselő-testületi tagokat. Megállapította, hogy 7 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.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2012.(II.28.) Kt. határozata napirendi pontok kiegészítéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
kiegészíti és megtárgyalja a meghívóban szereplő napirendi
pontokat az alábbiak szerint:
2./ Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati
rendelet megtárgyalása
Előadó: jegyző
3./ Előirányzat átcsoportosítási javaslat megtárgyalása
Előadó: polgármester
4./ Városüzemeltetés alapító okiratának módosítása
Előadó: aljegyző
5./ Fekete István Óvoda és Bölcsőde, valamint a 2. Sz. Óvoda intézményvezetői pályázatának
kiírása
Előadó: aljegyző
6./ Rendezési terv módosításának megtárgyalása
Előadó: polgármester
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok
kerüljenek megtárgyalásra a kiegészítésekkel együtt.
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A testület 7 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
N a p i r e n d:
1./ A 2012. évi költségvetés megtárgyalása
Előadó: polgármester
2./ Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati
rendelet megtárgyalása
Előadó: jegyző
3./ Előirányzat átcsoportosítási javaslat megtárgyalása
Előadó: polgármester
4./ Városüzemeltetés alapító okiratának módosítása
Előadó: aljegyző
5./ Fekete István Óvoda és Bölcsőde, valamint a 2. Sz. Óvoda intézményvezetői pályázatának
kiírása
Előadó: aljegyző
6./ Rendezési terv módosításának megtárgyalása
Előadó: polgármester

1./ A 2012. évi költségvetés megtárgyalása
Zsiros Sándorné polgármester: a február 9-i képviselő-testületi ülésen már tárgyalták a
2012. évi költségvetés tervezetet, az eltelt időszakban a várt jogszabályi változás nem történt
meg, így ugyanazokkal az adatokkal került előterjesztésre.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: megváltozott az államháztartási törvény, mely szerint
minden intézménynek külön adószámot és számlaszámot kellett kérni, illetve saját
házipénztárt kell vezetni, ami a költségek jelentős növekedését jelenti, pl. a bér átutalása,
korábban két utalással történt, most 19 utalásra van szükség. Ennek költsége több százezer
forint lesz, de pontosan még nem tudják. A plusz kiadásokra fedezetet kell biztosítani.
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a 2012. évi
költségvetést és elfogadásra javasolja a testületnek.
Győrfi György könyvvizsgáló: 2012. évben komoly jogszabályi változások voltak az előbbi
évekhez képest. A módosítások nagy része az év végén következett be az önkormányzat
szabályozásában, ami nehezítette az költségvetés tervezetének elkészítését. Az új változás
teljesen új alapokra helyezte a költségvetés és zárszámadás készítésének szabályait, ami a
jelenlegi táblázatokból is látható. A költségvetés készítésekor az alaptörvényt, Magyarország
központi költségvetését, az államháztartásról szóló törvényt és a stabilitási törvényt is
figyelembe kellett venni. A rendelet 1-2. mellékletében a kiadások és bevételek szerepelnek,
ami 10 M Ft-os hiányt és 300 e Ft-os felhalmozási célú hiányt mutat. A táblázat adataiból
megállapítható, hogy az előző évi eredeti előirányzathoz képest a költségvetési bevétel 0,9 %kal, míg a költségvetési kiadás 7,6 %-kal csökken. Megállapítható, hogy a működési,
felhalmozási kiadásokra összességében 959.481 e Ft költségvetési kiadást terveztek. A
költségvetésben 69 M Ft tartalék szerepel. A sajátos működési bevételek 16 %-al csökkentek
az elmúlt évihez képest. A működési kiadásoknál az intézmények ellátásához szükséges
fedezetet biztosították, aminek nagy részét a személyi juttatások és járulékai tesznek ki. Ezek
közel 550 M Ft, valamint a dologi kiadások, működési célú kiadások és a tartalék
összességében 959 M Ft. Ez a rendelet a jelenlegi jogszabályi előírásoknak megfelel,
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elfogadásra javasolja azzal, hogy az év közbeni változásokat figyelemmel kísérve szükségessé
válhat a költségvetés módosítása.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: milyen logika mentén alakult ki, hogy a kiadási
oldalon az előző évi pénzmaradvány összegét tervezték be?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: jogszabályi előírás, hogy az előző év várható
költségvetési pénzmaradványát szerepeltetni kell mind a bevételi, mind a kiadási oldalon.
2012. évben az önkormányzat költségvetési bevétele 949.162 e Ft, 2012. évi működési
kiadása 889.255 e Ft, felhalmozási kiadása 300 e Ft, összesen 889.555 e Ft, a hosszú lejáratú
hitel 59.607 e Ft, ez együtt 949.162 e Ft. Ezzel a költségvetési bevétel és kiadás egyensúlya
teljesült. Így a működési kiadás, felhalmozási kiadás és a hiteltörlesztés fedezete biztosított. A
2011. évi várható pénzmaradvány 69.926 e Ft, ezt az összeget bevételi, mind kiadási oldalon
tervezni kell.
Győrfi György könyvvizsgáló: a 2.1. sz. melléklet a működési célú bevételeket tartalmazza.
A hatályos államháztartási törvény szerint a pénzmaradvány nem az adott évi költségvetési
bevételt növeli, hanem mint előző évi pénzmaradvány kerül feltűntetésre a bevételi oldalon.
Kiadási oldalon viszont, mint tárgyévi kiadás van feltűntetve. Ez az oka, hogy az előzőekben
leírt költségvetési egyensúly helyett, a pénzmaradvány beépítését követően költségvetési
hiányként jelentkezik a 10.319 e Ft összegben.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: ha a bevételek összesen összegét veszi figyelembe,
akkor 10 M Ft-al meghaladja a kiadás összegét. Érti, a kiadások és bevételek még nem
tartalmazzák az összeget, tartalékként terveznek vele.
Győrfi György könyvvizsgáló: a 69 M Ft nem a 2012. évi költségvetési bevétel, ezért nem
tervezték bevételként, de az összeggel számolni kell a bevételi oldalon. A kiadási oldalon, ha
esetlegesen váratlan kiadás merül fel az év során, akkor erre lehet fordítani fedezetként. A
2012. évi költségvetési bevétel 949 M Ft, a kiadás 959 M Ft és 10 M Ft költségvetési hiányt
tartalmaz. A pénzmaradvány összege a korábbi években képződött, ezért szerepel külön
sorban.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: akkor a bevételi oldalon nem veszik figyelembe a
pénzmaradvány összegét, de a kiadásokba már szerepel.
Flaskó Endréné gazdasági vezető: a kiadások összesen összegébe szerepel a
pénzmaradvány, így van egyensúlyban a költségvetés.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a pénzmaradvány összegével, ha számolni kell,
megtévesztő. Valójában 10 M Ft-ot használnak fel működésre a pénzmaradvány összegéből.
Véleménye szerint a pénzmaradványt tartalékba kellene helyezni.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a 69 M Ft pénzmaradványhoz nincs kiadási forgalom
tervezve, tartalék.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: az a baj, hogy más van elmondva és más van leírva.
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: jogszabályi előírás, hogy így kell szerepeltetni a
pénzmaradvány összegét. Kiadási oldalon nincs forgalom tervezve, más kiadási összegekhez
van tevékenység kötve.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: nehéz eligazodni a jogszabályi változások miatt.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: az a probléma, ha van pénzmaradvány és azt
szerepeltetik, akkor hiányként jelentkezik 10 M Ft.
Győrfi György könyvvizsgáló: a 69 M Ft pénzmaradványt tartalékba helyezik, amikor
bármilyen váratlan kiadás adódik, ezt felhasználhatják, mert nincs hozzá forgalom tervezve. A
törvény írja elő, hogy így kell szerkeszteni a táblázatokat. A tényleges hiányt azért kell
kimutatni, mert amikor egy település pályázatot nyújt be önhikire, ha a költségvetésben nem
mutatják ki a hiányt, nem lehet igényelni a támogatást.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: volt idő, amikor a jogszabályi előírás alapján a
pénzmaradvány összegét nem lehetett beépíteni a költségvetésbe, csak a zárszámadáskor
lehetett ezzel számolni. Mivel a jogszabály ezt írja elő, el kell fogadni.
Győrfi György könyvvizsgáló: két település példáját ismertette, mely szerint az egyik
település igyekezett megtakarításokat eszközölni, a másik település ugyanúgy folytatta a
működést, mint korábban. Az a település, aki spórolt soha nem kapott támogatást, a másik
település igen, ennek kiküszöbölése miatt kell így szerepeltetni.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: nem érti a könyvvizsgálói jelentést. Nehéz elképzelni
számára, hogy a hitelfelvételhez képest a szükséges összeget a település ki tudja gazdálkodni.
Véleménye szerint felesleges volt akkora hitelt felvenni, ezt mutatja a költségvetés. Valahol a
rendszer figyelembe veszi, hogy ki hogyan gazdálkodik, mert ha kimutatható a hiány, akkor
kaphatnak támogatást.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a tavalyi év során próbálnak megtakarításokat
eszközölni, pl. 139 db közvilágítási lámpát kötöttek ki és díjakat vezettek be.
Brünner István képviselő-testületi tag: ezzel akkor kimondhatják, hogy Alsózsolca
gazdálkodása rendben van. Az elmúlt évben több megszorító intézkedést is tettek. Az eltelt
időszakban a képviselői tiszteletdíj összegét visszaállították. Van-e arra lehetőség, hogy a
fizikoterápia és labor térítésmentességét újra átgondolják.
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy térjenek vissza a zárszámadás tárgyalásakor
hogy milyen lehetőségek vannak, mert a tiszteletdíj fedezetének biztosítását is akkor
tárgyalják.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: azért tudtak ilyen költségvetést összeállítani, mert
korábban döntöttek a megtakarításokról. Az ésszerűsítési eljárások miatt a bevételek teljes
egészében fedezik a kiadásokat. Ezen kívül minden más kiadást a pénzmaradvány terhére
lehet biztosítani, de legyenek óvatosak, mert jövőre a feladatalapú finanszírozástól nem lehet
tudni mi várható, jobb lesz-e, mint eddig volt.
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Zsiros Sándorné polgármester: az intézményeknél egyes tételeken szereplő megtakarítások
miatt tudtak ilyen költségvetést készíteni. A bevételek sajnos ennyi kiadást engedtek, hogy
egyensúlyba legyen a költségvetés.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az adóbevételek nem teljesülése boríthatja a
költségvetést, május-június, majd szeptember-október hónapban realizálódnak az
adóbevételek. Hiába az előírt adóbevétel, ha nem teljesül. Az adó nagy mértékben
befolyásolja a működést.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: mi az oka annak, hogy a kamatkiadások sora eltűnt
és beépült a dologi kiadások közé?
Győrfi György könyvvizsgáló: szerkezeti változás. A korábbi táblázatokhoz képest teljesen
más táblázatokat kell készíteni. Sajnos vannak ellentmondások a rendszerben az új
jogszabályi változások miatt.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: az önkormányzatnak van-e lehetősége arra, hogy
kapcsolatot tartson az adózókkal. Javasolta, hogy vegyék fel előre velük a kapcsolatot, még a
tervezés időszakában, így pontosabban tudnának bevételt tervezni. Észrevételezte, hogy a
település egy rendezvényén sem vesznek részt a vállalkozók. Ezért gondolja, hogy nincs
kapcsolattartás közöttük.
Zsiros Sándorné polgármester: Miskolc tartja képviselő úrral a kapcsolatot, mint
vállalkozás?
Szilágyi László képviselő-testületi tag: nem.
Zsiros Sándorné polgármester: élő kapcsolatban vannak a vállalkozókkal. Akinek
problémája van jelentkezik, de az említett példa nem életszerű, hogy előre megkérdezzék az
adózókat, hogy mennyi adót fognak fizetni.
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: az adózók, ha fizetési problémájuk van, halasztást, vagy
részletfizetési kérelmet nyújtanak be az önkormányzathoz, amit a lehetőségekhez képest
teljesítenek.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: de a lehetőséget biztosítani lehetne részükre.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az önkormányzatnak április 30-ig kell elkészülni a
zárszámadással. A vállalkozók még februárban nem tudják megmondani, hogy mennyi
adóbevételt fognak tudni fizetni, erről május 30-ig készítenek bevallást.
Zsiros Sándorné polgármester: megérti képviselő urat, minden éven több pénz kellene és jó
lenne, ha nem terhelnének mindent feladattal és tartalékolni tudnának.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: megérti, hogy nincs ilyen kapcsolat, vagy nem is
lehet a vállalkozókkal, de ha egy adózó előre közli, hogy nem tud annyit fizetni, mint
korábban, csak kevesebb, akkor a tervezést segítené.
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: egy adózó éves bevallása alapján 28-29 M Ft-ot kellett
visszautalni részére, ez okozta a 2011. évi költségvetésben a megtakarításokra való
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kezdeményezést. Ugyanezen adózó ezt követően feltöltött 29 M Ft-ot. Valószínű ő sem látta
előre, hogy hogyan alakul a termelés, lesz-e kötelezettsége. Több céggel rendszeres
kapcsolatban vannak, mert vagy fizetési halasztást, vagy részletfizetési kérelmet kérnek. A
jelenleg rendelkezésre álló információk alapján tervezték a bevételeket.
Zsiros Sándorné polgármester: a lehető legbiztonságosabb működést szeretnék biztosítani,
így terveztek. A bevételeket figyelembe véve állították össze a költségvetési kiadásokat. Év
közben ha változás lesz, azt átcsoportosítással módosíthatják. Kérte a testületet, hogy
fogadják el a 2012. évi költségvetésről szóló előterjesztést.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2012.(II.28.) Kt. határozata a 2012. évi költségvetés
elfogadásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta a 2012. évi módosított költségvetésről szóló
előterjesztést.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2012. december 31.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, támogassák a költségvetésről szóló rendelet-tervezet
elfogadását.
A testület 7 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 9/2012.(II.29.) önkormányzati
rendeletét, mely az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szól.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2./ Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló
önkormányzati rendelet megtárgyalása
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: 2012. a változásokról szól, megváltozott az
önkormányzat vagyonának besorolása, mely alapján üzleti vagyon és törzsvagyon
elnevezéssel kell a vagyontárgyakat nyilvántartani, ez utóbbi lehet forgalomképes és
forgalomképtelen. A forgalomképtelen törzsvagyonnal szabadon nem rendelkezhetnek, pl.
utak, ide az 1. sz. mellékletben felsoroltak tartoznak. A korlátozott forgalomképes
vagyontárgyak azok, amelyek a kötelező feladat ellátásához tartoznak. Az üzleti vagyon
bevonható az üzleti életbe, akár értékesíthető is. Az eredeti rendeletben javítás történt, ezért
kérte, hogy a kiosztott rendeletet támogassák, mert az előző tervezetben két helyen is
rendelkeztek ugyanarról, ezt javították. A rendelet elfogadásával egyidejűleg hatályon kívül
helyezik a 4/1994.(II.25.) önkormányzati rendeletet. Új eleme a tervezetnek, hogy az
önkormányzati vagyon értékesítése csak nyilvános pályázat útján történhet. A vagyonrendelet
nem tartalmazza az ingatlanok értékét, arról a zárszámadás megtárgyalásakor tájékoztatják a
képviselő-testületet, határozat formájában fogják elfogadni, nem rendelettel. Jogszabályi
változás következtében értékesítés esetén az államot elővásárlási jog illeti meg. Az erre
vonatkozó kormányrendelet még nem született meg.
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Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja
a testületnek.
Győrfi György könyvvizsgáló: víziközmű vagyonnal rendelkezik az önkormányzat?
Zsiros Sándorné polgármester: igen, a Borsodvíznél. Ez a vagyon, részvényként van
nyilvántartva. Az önkormányzatnak a hulladéklerakóban is van 2 % részesedése.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az előterjesztés a hosszú és rövid távú
vagyongazdálkodási terv elveit tartalmazza, még várható, hogy a végrehajtására vonatkozóan
meg fog jelenni további szabályozás.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a tervezet alapján a törzsvagyonba tartozó temetőt
értékesítheti az önkormányzat?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: igen.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a sportcsarnokot is? Korábban is így volt?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: korábban nem így volt.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a köztemető működtetése önkormányzati feladat?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: igen, de átadhatják akár az egyház részére is a
működtetést.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: ez által lehetővé válik, hogy az önkormányzati
tulajdonból bármi értékesíthető. Ha nehéz helyzetbe kerül az önkormányzat, akkor mindent el
tudnak adni.
Zsiros Sándorné polgármester: csak részben igaz ez a felvetés. Kérte a testületet, hogy
fogadják el az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló
előterjesztést.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2012.(II.28.) Kt. határozata az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló előterjesztésről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló előterjesztést.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, támogassák az önkormányzat vagyonáról és
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet-tervezet elfogadását.
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A testület 7 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 10/2012.(II.29.) önkormányzati
rendeletét, mely az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szól.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy a közép és hosszú távú vagyongazdálkodási
terv megalkotásával a későbbiekben foglalkozzon a testület, jelenleg csak a
vagyongazdálkodási terv elkészítéséhez szükséges alapelvek elfogadásáról döntsön. A testület
felkéri a polgármestert, hogy a vagyonpolitikai irányelvek felülvizsgálatáról szükség szerint,
illetve min. 3 évenként gondoskodjon és a jogszabályi előírásoknak megfelelően készítse el és
terjessze elő a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2012.(II.28.) Kt. határozata a vagyongazdálkodási
terv elveiről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatta, hogy a közép és hosszú távú vagyongazdálkodási
terv megalkotásával a későbbiekben foglalkozzanak.
A testület elfogadta a vagyongazdálkodási terv elkészítéséhez szükséges alapelveket és a tárgyévre szóló vagyongazdálkodási feladatokat, mely előterjesztés a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vagyonpolitikai irányelvek felülvizsgálatáról szükség szerint, illetve
min. 3 évenként gondoskodjon és a jogszabályi előírásoknak
megfelelően készítse el és terjessze elő a közép- és hosszú
távú vagyongazdálkodási tervet.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

3./ Előirányzat átcsoportosítási javaslat megtárgyalása
Zsiros Sándorné polgármester: az év közben különböző jogcímeken kapott támogatások
előirányzat módosítások kerülnek beépítésre, az átcsoportosítással kerülnek megfelelő
helyükre a felhasználás adatai, ennek alapján a zárszámadást el kell készíteni.
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a javaslatot és
támogatta annak elfogadását.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: jogszabályi változás kapcsán önkormányzati szinten
tíz elemi költségvetést kell készíteni és kilenc zárszámadást, aminek elkészítése hosszú időt
vesz igénybe, így az előirányzat módosításról és átcsoportosításról szóló előterjesztés
elkészítése az éjszakában nyúló volt. Kérte a képviselőket fogadják el a javaslatot. Az
előirányzat módosításához és átcsoportosításához szükséges a költségvetési rendelet
módosítása. A rendelet elkészült, kiosztották.
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Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el az előirányzat
átcsoportosítási javaslatot.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2012.(II.28.) Kt. határozata az előirányzat átcsoportosítási javaslatról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta az alábbi előirányzat átcsoportosítási javaslatot:
Kiadási előirányzat (eFt-ban)
Növekedés (+) Csökkenés (-)
8510111
Óvodai ellátás - Fekete István Óvoda
511113 Közalk.alapilletménye
Részmunkaidős egyéb bérrend.alá
516116 tart.jutt.
53111 Nyugdíjbizt.jár.
55214 Gázenergia
55215 Villamosenergia
55217 Víz- és csatornadíj
5531 Vásárolt közszolgáltatás
1253 Épületek vásárlása, létesítése
8510111
Óvodai nevelés - 2.sz.Óvoda
511113 Közalk.alapilletménye
514133 Közalk.közlekedési költségtérítése
514143 Közalk.étkezési hozzájárulása
Részmunkaidős egyéb bérrend.alá
516116 tart.jutt.
53111 Nyugdíjbizt.jár.
54711 Szakmai anyag
8520111
Általános iskolai tanulók napp.rend.ell.
511113 Közalk.alapilletménye
514143 Közalk.étkezési hozzájárulása
55119 Egyéb kommunikációs szolg.
55218 Karbantartás, kisjavítás
55215 Villamosenergia
57213 Rehab.hozzájárulás
Részmunkaidős egyéb bérrend.alá
516116 tart.jutt.
53111 Nyugdíjbizt.jár.
9103021
Múzeumi tevékenység
1263 Épületek felújítása
9105021
Közművelődési intézmények
Részmunkaidős egyéb bérrend.alá
516116 tart.jutt.
53111 Nyugdíjbizt.jár.
8690411
Család és nővédelmi gondozás
512143 Készenléti, hely.díj

1590
195
102
120
70
500
110
80

646
70
134
238
95
60

206
134
1190
260
400
970
1577
79

400

100
28

735

10
53111
55219
8892011
511113
544121
55214
5611111
5431
5481
8810111
516116
53111
55215
55214
5611111
5481
549112
5431
54411
8414031
52211
53111
5221101
55219
549112
8414031
511116
516116
53111
531121
531122
531123
61
547121
549112
622
549111
8411261
513112
53111
5531
57213
57219
38114
57111
1253
592119

Nyugdíjbizt.jár.
Egyéb üzemeltetési, fenntart.szolg.

130
100

Gyermekjóléti szolgáltatás
Közalk.alapilletménye
Kisért.tárgyi eszköz
Gázenergia szolgáltatás
Vásárolt term.és szolg.ÁFA
Irodaszer, nyomtatvány
Munkaruha

146
70
74
160
100
100

Idősek nappali ellátása
Részmunkaidős egyéb bérrend.alá
tart.jutt.
Nyugdíjbizt.jár.
Villamosenergia
Gázszolgáltatás
Vásárolt term.és szolg.ÁFA
Munka-, védőruha
Karbantartási anyag
Irodaszer, nyomtatvány
Könyv beszerzés
Állategészségügyi tev.
Áll.nem tart.megbízási díja
Nyugdíjbizt.jár.
Közutak, hidak üzemeltetése
Egyéb üzemeltetési, fenntart.szolg.
Anyagbeszerzés, karbantartási anyag
Város- és
községgazdálkodás
Egyéb bérrend.alá tart.munkabére
Részmunkaidős egyéb bérrend.alá
tart.jutt.
Nyugdíjbizt.jár.
Term.eü.jár.
Pénzbeli eü.jár.
MEP jár.
Karbantartó műhely
Kisértékű tárgyi eszköz
Karbantartási anyag
Gépjármű üzemeltetés
Anyagbeszerzés, egyéb járműüz.anyag
Önkorm.és többcélú társ.elszámolása
Végkielégítés
Nyugdíjbizt.jár.
Vásárolt közszolgáltatás
Rehab.hozzájárulás
Díjak, egyéb befizetések
Műk.célú pénzeszk.átadás
háztartásoknak
Előző évi maradvány visszafiz.
Épületek vásárlása, létesítése
Általános tartalék

2
9
350
150
170
30
20
20
20

200
160

360
587

5150
5200
1030
170
60
120
110
180
69

1090
770
3748
554
130
95
2829
80
2151

11
573121
37315
43121
511116
516116
53111
531121
8411271
56319
8821111
5831111
5831123
8690371
54211
8690391
54711
5611111
9105021
514143
53111
622
57219
6241
55214
5611111

Felhalmozási kamatkiadás
Tám.ért.műk.kiadás önkorm.szervnek
Fejl.célú hiteltörlesztés
Egyéb bérrend.alá tart.munkabére
Részmunkaidős egyéb bérrend.alá
tart.jutt.
Nyugdíjbizt.jár.
Term.eü.jár.
Tel.kisebbségi
önkormányzat
Egyéb dologi kiadás
Rendszeres szoc.segély
Rendszeres szoc.segély
Bérpótló juttatás

362
335
506
9800
1988
1421
146

6

1120
4920

Fizikoterápiás szolgáltatás
Gyógyszer

20

Egyéb, máshová nem sor.szolgáltatás
Szakmai anyag
Vásárolt term.és szolg.ÁFA

100
30

Közművelődési intézmények
Közalk.étkezési hozzájárulása
Nyugdíjbizt.jár.
Gépjármű üzemeltetés
Díjak, adók
Központi konyha
Gázfogyasztás
Vásárolt term.és szolg.ÁFA
Összesen:

40
50
390
400
105
29161

29161

Bevételi előirányzat (eFt-ban)
Növekedés (+) Csökkenés (-)
8510111
91315
91913
8510111
46411
9105021
91212
91913
6820021
91311
91913
8690391
91212
8690371

Óvodai nevelés - 2.sz.Óvoda
Alkalm.kártérítése, egyéb tér.
Kiszáml.term.és szolg.ÁFA

20
5

Óvodai ellátás - Fekete István Óvoda
Műk.célú bev.közp.kv.szervtől

400

Közművelődési intézmények
Szolg.ellenértéke
Kiszáml.term.és szolg.ÁFA

710
150

Nem lakóing.bérbeadás Köz.Ház
Bérleti és lízingdíjak
Kiszáml.term.és szolg.ÁFA
Egyéb máshová nem sorolt kieg.tev.
Szolg.ellenértéke
Fizikoterápiás szolgáltatás

70
45

291

12
91212
8810111
46411
8520111
46411
91212
6820021
91311
91913
8411271
98111
8414031
46411
8411261
46411
98111
91911
47112
91111
4611
92211
92314
9261
92913

Szolg.ellenértéke

65

Idősek nappali ellátása
Műk.célú bev.közp.kv.szervtől
Általános iskolai tanulók napp.rend.ell.
Műk.célú bev.közp.kv.szervtől
Szolg.ellenértéke
Nem lakóing.bérbeadás Iskola
Bérleti és lízingdíjak
Kiszáml.term.és szolg.ÁFA
Tel.kisebbségi
önkormányzat
Műk.kv.pénzmaradvány
Város- és
községgazdálkodás
Műk.célú bev.közp.kv.szervtől

Önkorm.és többcélú társ.elszámolása
Műk.célú bev.közp.kv.szervtől
Műk.kv.pénzmaradvány
Műk.ÁFA visszatér.
Áll.kívüli pe.átvétel háztartásoktól
Ig.szolg.díj bevétele
Előző évi kv.-i kieg.visszatér.
Építményadó
Gépjárműadó
Talajterhelési díj
Egyéb sajátos bevételek
Termőföld
92317 bérbeadás
922182 Bírság, önell.pótlék
922171 Iparűzési adó
Összesen:

175

1920
120

260
65

6

600

6437
6
270
182
30
1059
11714
4463
667
729
5
306
15804
23287

23287

A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el az előirányzat módosítási
javaslatokat.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2012.(II.28.) Kt. határozata az előirányzat módosítási
javaslatról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta az alábbi előirányzat módosítási javaslatot:
Bevételi előirányzat (eFt-ban)
Növekedés (+)
Csökkenés

13
(-)
8520111

Általános iskolai tanulók
napp.rend.ell.
Műk.célú tám.közp.kv.szervtől (útravaló
46411 p.)
9105021
Közművelődési intézmények
47113 Műk.célú pénzeszk.átv. nonprofit szervtől
464122 Műk.célú tám.bevét. EU-s program
46415 Műk.célú bev. önkorm.kv.szervtől
8411271
Települési kisebbségi önkorm.
46411 Műk.tám.központi kv.-i szervtől
47112 Műk.pénzeszk.átv.háztartásoktól
8510111
Óvodai ellátás - Fekete István Óvoda
46416 Műk.célú támogatás kistérségtől
8810111
Idősek nappali ellátása
47113 Műk.célú pénzeszk.átv. nonprofit szervtől
8411731
Statisztikai tevékenység
46411 Műk.célú tám.közp.kv.szervtől
8411261
Önkorm.és többcélú kistérs.elsz.
465111 Beruházási célú támogatás közp.kv.szervtől
46411 Műk.célú tám.közp.kv.szervtől
8419011
Önkorm.és többcélú kistérs.elsz.
464123 Műk.célú tám.fejezeti kez.
94312 Egyes szoc.feladatok támogatása
94719 Egyéb központi támotatás (II.félévi bérkomp.)
Összesen:

1743

530
989
100

469
4

1579

30

3396

4450
13

11159
390
3660
28512
Kiadási előirányzat (eFt-ban)
Csökkenés
Növekedés (+)
(-)

8520111
52219
9105021
55219
56319
9105021
52211
53111
531121
531122
531123
5431
55219
5611111
56319
910502-

Általános iskolai tanulók
napp.rend.ell.
Áll.nem tart.egyéb jutt.
Közművelődési intézmények (Nemz.Kult.Alap)
Egyéb üzemeltetési szolg.
Egyéb dologi kiadások
Közművelődési intézmények (TIOP)
Áll.nem tart.megbízási díja
Nyugdíjbizt.jár.
Term.eü.jár.
Pénzbeli eü.jár.
MEP jár.
Irodaszer, nyomtatvány
Egyéb üzemeltetési szolg.
Vásárolt term.és szolg. ÁFA
Egyéb dologi kiadások
Közművelődési intézmények (Takarékszöv.)

1743

430
70

480
104
7
4
2
231
11
78
72

14
1
549132
5611111
9105021
55219
56319
8411271
552129
55219
56319
8510111
55213
55219
549132
5611111
8810111
5611111
56319
8411731
512122
52211
53111
531121
531122
531123
5331
5431
55111
55214
55215
55218
5611111
56211
56213
56214
8411261
13152
1821111
8411261
52212
8821171

Egyéb készletbeszerzés
Vásárolt term.és szolg. ÁFA

24
6

Közművelődési intézmények (BAZ Önk. Mecénás Alap)
Egyéb üzemeltetési szolg.
Egyéb különféle dologi kiadás

90
10

Tel.kisebbs.önkormányzat
Bérleti és lízingdíjak
Egyéb üzemeltetési szolg.
Egyéb különféle dologi kiadás
Óvodai nevelés - Fekete I.Ó. (gyógytestnevelés)
Szállítási szolgáltatás
Egyéb üzemeltetési szolg.
Egyéb készletbeszerzés
Vásárolt term.és szolg. ÁFA

11
378
84

100
1118
289
72

Idősek nappali ellátása
Vásárolt term.és szolg. ÁFA
Egyéb különféle dologi kiadás
Statisztikai tevékenység
(népszámlálás)
Köztisztv.telj.kötött jut.
Áll.nem tart.megbízási díja
Nyugdíjbizt.jár.
Term.eü.jár.
Pénzbeli eü.jár.
MEP jár.
Egészségügyi hozzájárulás
Irodaszer, nyomtatvány
Nem adatátv.távközl.díjak
Gázenergia szolg.
Villamosenergia
Karbantartás, kisjavítás
Vásárolt term.és szolg. ÁFA
Belföldi kiküldetés
Reprezentáció
Reklám és propaganda

408
2075
545
34
11
23
1
117
4
3
3
91
56
4
3
18

Önkorm.és többc. kistérs.társ.(START-munka project)
Egyéb gép, berendezés vás.
Int.beruh.ÁFA

3560
890

Önkorm.és többcélú kistérs.társ.(Ter.Választ.Iroda)
Áll.nem tart. tiszteletdíja

Rendszeres gyermekvédelmi ellátás
Normatív
5831181 rendsz.gyvt
8821191
Óvodáztatási támogatás
5831183 Óvodáztatási támogatás
8510111
Óvodai nevelés - 2.sz.Óvoda
512173 Közalk.keresetkiegészítése

5
25

13

11159

390

353

15
53111
531121
531122
531123
8510111
512173
53111
531121
531123
8520111
512173
53111
531121
531122
531123
9105021
512173
53111
531121
531123
8810111
512173
53111
531121
531123
8892011
512173
53111
531121
531123
8690371
512173
53111
531121
8690411
512173
53111
531121
531123
8130001
512173
53111
61
512173
53111
531121
531123
622

Nyugdíjbizt.jár.
Term.eü.jár.
Pénzbeli eü.jár.
MEP jár.
Óvodai nevelés - Fekete I.Ó.
Közalk.keresetkiegészítése
Nyugdíjbizt.jár.
Term.eü.jár.
MEP jár.
Általános iskolai tanulók
napp.rend.ell.
Közalk.keresetkiegészítése
Nyugdíjbizt.jár.
Term.eü.jár.
Pénzbeli eü.jár.
MEP jár.

85
5
2
4

54
13
1
1

1883
452
28
9
19

Közművelődési intézmények (Takarékszöv.)
Közalk.keresetkiegészítése
Nyugdíjbizt.jár.
Term.eü.jár.
MEP jár.

104
25
2
1

Idősek nappali ellátása
Közalk.keresetkiegészítése
Nyugdíjbizt.jár.
Term.eü.jár.
MEP jár.

101
24
2
1

Gyermekjóléti szolgáltatás
Közalk.keresetkiegészítése
Nyugdíjbizt.jár.
Term.eü.jár.
MEP jár.

74
18
1
1

Fizikoterápiás szolgáltatás
Közalk.keresetkiegészítése
Nyugdíjbizt.jár.
Term.eü.jár.

20
5
1

Család és nővédelmi gondozás
Közalk.keresetkiegészítése
Nyugdíjbizt.jár.
Term.eü.jár.
MEP jár.
Zöldterület
kezelés
Közalk.keresetkiegészítése
Nyugdíjbizt.jár.
Karbantartó műhely
Közalk.keresetkiegészítése
Nyugdíjbizt.jár.
Term.eü.jár.
MEP jár.
Gépjármű üzemeltetés

51
12
1
1

20
5
123
30
2
1

16
512173
53111
531121
6241
512173
53111
531121
531122
531123
8411261
512176
512172
53111
531121
531122
531123
512172
53111

Közalk.keresetkiegészítése
Nyugdíjbizt.jár.
Term.eü.jár.
Központi Konyha
Közalk.keresetkiegészítése
Nyugdíjbizt.jár.
Term.eü.jár.
Pénzbeli eü.jár.
MEP jár.

20
5
1
235
56
4
2
2

Önk.és többcélú kistérs.társ.
Egyéb bérrendsz.alá tart.keresetkieg.
Köztisztv.keresetkieg.
Nyugdíjbizt.jár.
Term.eü.jár.
Pénzbeli eü.jár.
MEP jár.
Köztisztv.keresetkieg.
Nyugdíjbizt.jár.

23
301
78
5
2
3
-482
-130

Összesen:

28512

Bevételi előirányzat (eFt-ban)
Növekedés
(+)
Csökkenés (-)
8411261

Önkorm.és többcélú társ.elszámolása
Normatív hozzájár.feladatmutatóhoz
94212 kötött
943112 Kieg.tám.egyes közokt.feladatokhoz
94312 Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása
8411261
Önkorm.és többcélú társ.elszámolása
98111 Műk.kv.-i előirányzat pénzmaradvány
46415 Műk.célú tám.bev.önk.szervtől
Összesen:

2940
148
19

8118
8118
8137

11206

Kiadás előirányzat (eFt-ban)
Növekedés
(+)
Csökkenés (-)
8520111
514133
514143
55215
5611111
8510111
511113
5221101
549132

Általános iskolai tanulók
napp.rend.ell.
Közalk.közlekedési költségtérítése
Közalk.étkezési hozzájárulása
Villamosenergia szolg.
Vás.term.és szolg.ÁFA

350
270
500
450

Óvodai nevelés - 2.sz.Óvoda
Közalk.alapilletménye

400

Közutak, hidak üzemeltetése
Készletbeszerzés, egyéb készlet
Karbantartási
549112 anyag

155
133

17
55219
5611111
8411261
592119
592119
8510111
511113

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás
Vás.term.és szolg.ÁFA
Önkorm.és többcélú társ.elszámolása
Általános tartalék
Általános tartalék

207
310

8118
8118

Óvodai ellátás - Fekete István Óvoda
Közalk.alapilletménye
Összesen:

294
8118

11187

Bevételi előirányzat (eFt-ban)
Növekedés (+) Csökkenés (-)
8414031
Városgondnokság
98111 Műk.kv.-i előirányzat pénzmaradvány

8118

Kiadás előirányzat (eFt-ban)
Növekedés (+) Csökkenés (-)
8414031
Városgondnokság
37315 Tám.ért.kiadás önk.szervnek

8118

A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, fogadják el a költségvetési rendelet módosításáról
szóló tervezetet.
A testület 7 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 11/2012.(II.29.) önkormányzati
rendeletét, mely az Önkormányzat 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011.(II.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról szól.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4./ Városüzemeltetés alapító okiratának módosítása
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: jogszabályi változásból eredő módosítások váltak
szükségessé. A jogszabály szerint a költségvetési szerv bevételeit és kiadásait a kezelő szerv
azokon a szakfeladatokon számolja el, amelyek érdekében azok felmerültek. A fenti
rendelkezés miatt a megváltozott szakfeladatrend szerinti számokat és megnevezéseket,
illetve a szociális étkeztetést, mint új szakfeladatot fel kell tüntetni a Városüzemeltetés alapító
okiratában. Az egységes alapító okirat módosítását elvégezték, a változásokat vastag, dőlt
betűvel jelölték. Mivel a testület elfogadta a vagyonrendeletet, így kérte, hogy a rendelet
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számát is vezessék át az alapító okirat 14. pontjában, mivel a korábbi rendeletet hatályon
kívül helyezték.
Fáklya Tiborné humánpolitikai és jóléti bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja a testületnek.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, fogadják el az alapító okirat módosítását a 14. pont
változásával együtt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2012.(II.28.) Kt. határozata a Városüzemeltetés alapító okiratának módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Városüzemeltetés alapító okiratát az alábbiak szerint módosította:
1./ Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbi szöveg lép:
Alsózsolca Város Önkormányzat 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 intézmény alaptevékenysége pontból törlésre kerül:
681000
saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Az intézmény alaptevékenysége pont az alábbiak szerint módosul illetve kiegészül:
522001
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése,fennt.
680002
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
890441
Rövid időtartamú közfolalkoztatás
890442
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jog. hossz, időtart. Közf.
890443
Egyéb közfoglalkoztatás
841402
Város-, és községgazd. m.n.s. szolgáltatások
- karbantartó műhely
- gépjármű üzemeltetés
- központi konyha
- mezőőri szolgálat
- állategészségügyi tevékenység
412000
lakó és nem lakóépület építése
889921
szociális étkeztetés
4. A vagyon feletti rendelkező:
Az intézményi vagyon felett a rendelkezési jog Alsózsolca Város Önkormányzat képviselőtestületét illeti meg.
A vagyon hasznosítását az Alsózsolca Város Önkormányzat
Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
10/2012.(II.29.) önkormányzati rendelet szabályozza.
A képviselő-testület az egységes szerkezetű alapító okiratot
elfogadta.
Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető
Határidő: 2012. március 1.
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Marcsikné Orosz Emese aljegyző: kiosztásra került az intézmények alapító okiratának
módosításáról szóló előterjesztés. Mivel a testület módosította a vagyongazdálkodásról szóló
rendeletet és hatályon kívül helyezte a korábbi 4/1994.(II.25.) önkormányzati rendeletét, így a
módosítást az alapító okiratokban is át kell vezetni. Módosítani szükséges az alapító okiratok
bevezető részét az Áht előírásai alapján, továbbá a szakfeladati számok változása, illetve
megnevezése is változott. Módosult továbbá a gazdálkodási jogkör elnevezés, gazdálkodási
besorolás elnevezésre. Ezek alapján a polgármesteri hivatal alapító okiratában a
vagyonrendelet módosítása szükséges, a Gondozási központ, Közösségi ház, Herman Ottó
általános iskola, 2. sz. óvoda és a Fekete István óvoda alapító okiratában az államháztartási
törvény száma, a bevezető rész, szakfeladat számok, gazdálkodási besorolás, vagyonrendelet
módosítása szükséges.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: mivel a módosított vagyonrendelet 2012. március 1-től
lép hatályba, így az alapító okiratok is ezen időponttól módosulnak.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el a polgármesteri hivatal
módosított alapító okiratát.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2012.(II.28.) Kt. határozata a Polgármesteri Hivatal
alapító okiratának módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát az alábbiak szerint
módosította:
1./ . A vagyon feletti rendelkező: rész az alábbiak szerint módosul:
Az intézményi vagyon felett a rendelkezési jog Alsózsolca Város Önkormányzat képviselőtestületét illeti meg.
A vagyon hasznosítását az Alsózsolca Város Önkormányzat
Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
10/2012.(II.29.) önkormányzati rendelet szabályozza.
A képviselő-testület az egységes szerkezetű alapító okiratot
elfogadta.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2012. március 1.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el a Gondozási Központ
módosított alapító okiratát.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2012.(II.28.) Kt. határozata a Gondozási Központ
alapító okiratának módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Gondozási Központ alapító okiratát az alábbiak szerint
módosította:
1./ Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbi szöveg lép:
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Alsózsolca Város Önkormányzat 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 intézmény alaptevékenysége pontból törlésre kerül:
681000

saját tulajdonú ingatlan adásvétele

Az intézmény alaptevékenysége pont az alábbiak szerint módosul illetve kiegészül:
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése
890441 rövid időtartamú
közfoglalkoztatás
890442 foglalkoztatást helyettesítő
támogatásra jog. Hossz. Időtart.
890443 egyéb közfoglalkoztatás
4./ 16. A vagyon feletti rendelkező: rész az alábbiak szerint módosul:
Az intézményi vagyon felett a rendelkezési jog Alsózsolca Város Önkormányzat képviselőtestületét illeti meg.
A vagyon hasznosítását az Alsózsolca Város Önkormányzat
Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
10/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet szabályozza.
A képviselő-testület az egységes szerkezetű alapító okiratot
elfogadta.
Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető
Határidő: 2012. március 1.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el a Közösségi Ház
módosított alapító okiratát.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2012.(II.28.) Kt. határozata a Közösségi Ház alapító
okiratának módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Közösségi Ház alapító okiratát az alábbiak szerint
módosította:
1./ Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbi szöveg lép:
Alsózsolca Város Önkormányzat 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 intézmény alaptevékenysége pontban az alábbiak módosulnak.
680002
821000
841402

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
Város és községgazd. Mns. Szolgáltatás
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890441
890442
890443

Rövid időtartamú közfolalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jog. hossz, időtart. Közf.
Egyéb közfoglalkoztatás

4./ 15. A vagyon feletti rendelkező: rész az alábbiak szerint módosul:
Az intézményi vagyon felett a rendelkezési jog Alsózsolca Város Önkormányzat képviselőtestületét illeti meg.
A vagyon hasznosítását az Alsózsolca Város Önkormányzat
Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
10/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet szabályozza.
A képviselő-testület az egységes szerkezetű alapító okiratot
elfogadta.
Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető
Határidő: 2012. március 1.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, fogadják el a Herman Ottó Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított alapító okiratát.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2012.(II.28.) Kt. határozata a Herman Ottó Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító
okiratának módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint módosította:
1./ Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbi szöveg lép:
Alsózsolca Város Önkormányzat 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 intézmény alaptevékenysége pontban az alábbiak módosulnak.
- kizárólag magyar nyelven folyó roma nemzetiségi nappali rendszerű nevelés-oktatás
852013 nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása /1-4. évf./
852023 nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása /5-8. évf./
855913 nemzetiségi kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
855916 nemzetiségi kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
680002
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
890441
890442
890443

Rövid időtartamú közfolalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jog. hossz, időtart. Közf.
Egyéb közfoglalkoztatás

4./ 21. A vagyon feletti rendelkező: rész az alábbiak szerint módosul:
Az intézményi vagyon felett a rendelkezési jog Alsózsolca Város Önkormányzat képviselőtestületét illeti meg.
A vagyon hasznosítását az Alsózsolca Város Önkormányzat
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Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
10/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet szabályozza.
A képviselő-testület az egységes szerkezetű alapító okiratot
elfogadta.
Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető
Határidő: 2012. március 1.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testültet, fogadják el a 2. sz. Napköziotthonos Óvoda
módosított alapító okiratát.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2012.(II.28.) Kt. határozata a 2. sz. Napköziotthonos
Óvoda alapító okiratának módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2. sz. Napköziotthonos Óvoda alapító okiratát az alábbiak
szerint módosította:
1./ Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbi szöveg lép:
Alsózsolca Város Önkormányzat 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 intézmény alaptevékenysége pontban az alábbiak módosulnak.
851013 nemzetiségi óvodai nevelés ellátása
890441
890442
890443

Rövid időtartamú közfolalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jog. hossz, időtart. Közf.
Egyéb közfoglalkoztatás

4./ 18. A vagyon feletti rendelkező: rész az alábbiak szerint módosul:
Az intézményi vagyon felett a rendelkezési jog Alsózsolca Város Önkormányzat képviselőtestületét illeti meg.
A vagyon hasznosítását az Alsózsolca Város Önkormányzat
Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
10/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet szabályozza.
A képviselő-testület az egységes szerkezetű alapító okiratot
elfogadta.
Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető
Határidő: 2012. március 1.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, fogadják el a Fekete István óvoda módosított alapító
okiratát.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2012.(II.28.) Kt. határozata a Fekete István
Óvoda alapító okiratának módosításáról
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Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Fekete István Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint
módosította:
1./ Az alapító okirat bevezető része helyébe az alábbi szöveg lép:
Alsózsolca Város Önkormányzat 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 intézmény alaptevékenysége pontban az alábbiak módosulnak.
890441
890442
890443

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jog. hossz, időtart. Közf.
Egyéb közfoglalkoztatás

4./ 19. A vagyon feletti rendelkező: rész az alábbiak szerint módosul:
Az intézményi vagyon felett a rendelkezési jog Alsózsolca Város Önkormányzat képviselőtestületét illeti meg.
A vagyon hasznosítását az Alsózsolca Város Önkormányzat
Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló
10/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet szabályozza.
A képviselő-testület az egységes szerkezetű alapító okiratot
elfogadta.
Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető
Határidő: 2012. március 1.

5./ Fekete István Óvoda és Bölcsőde, valamint a 2. Sz. Óvoda intézményvezetői
pályázatának kiírása
Zsiros Sándorné polgármester: Fazekasné Baksi Piroska, a Fekete István Óvoda és
Bölcsőde intézményvezetőjének és Takácsné Szabó Zsuzsanna a 2. Sz. Napköziotthonos
Óvoda intézményvezetőjének óvodavezetői kinevezése 2012. július 31-én lejár, ezért
pályázatok kiírása szükséges az óvodavezetői álláshelyek vonatkozásában. A jelenlegi
jogszabályokat figyelembe véve elkészítették a pályázati kiírásokat. A pályázatok
megjelenése több hónapot vesz igénybe, ezért kérte a testületet, hogy fogadják el az
előterjesztést.
Fáklya Tiborné humánpolitikai és jóléti bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja a testületnek.
Tóth J. Sándor ügyrendi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
támogatta annak elfogadását.
Zsiros Sándorné polgármester: mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény
nem merült fel a képviselők részéről, ezért kérte a testületet, hogy fogadják el az
előterjesztést.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2012.(II.28.) Kt. határozata a Fekete István Óvoda és

24
Bölcsőde és a 2. Sz. Napköziotthonos Óvoda
intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázatokról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Fekete István Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői álláshelyére
(magasabb vezetői megbízásra), a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a és a
végrehajtására kiadott 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. §-a
alapján pályázatot ír ki, a határozat mellékletét képező
tartalommal.
A testület a 2. Sz. Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői
álláshelyére (magasabb vezetői megbízásra), a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. §-a és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X.8.)
Korm. rendelet 5. §-a alapján pályázatot ír ki, a határozat
mellékletét képező tartalommal.
A Képviselő-testület a beérkező pályázatokat szakértővel nem
kívánja véleményeztetni.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a vonatkozó
jogszabályi rendelkezések alapján a pályázati eljárással
összefüggő előkészítő feladatokat lássa el.
Felelős: polgármester, aljegyző
Határidő: 2012. augusztus 01.

6./ Rendezési terv módosításának megtárgyalása
Zsiros Sándorné polgármester: az UTIBER-UVATERV Konzorcium közbeszerzési
pályázaton megnyerte a Miskolc-Nyíregyháza vonalszakasz megvalósíthatósági
tanulmányterv és engedélyezési terv készítését. Jelenleg a tervező feladata az érintett
önkormányzatok rendezési tervének módosításához szükséges dokumentáció elkészítése. A
vonalszakasz rekonstrukciója Alsózsolca Város közigazgatási területét 4 helyen érinti. A
vasúti felüljáró átépítésével, valamint 3 helyen keresztez önkormányzati kezelésű utat,
belterületen a Kassai utat, külterületen a 044 hrsz-ú és a 054 hrsz-ú földutakat. A módosítással
érintett, valamint az új kiépítésű szakaszok kialakítását a településrendezési tervekben át kell
vezetni. A rendezési terv módosítása többletköltséggel nem jár, így kérte, támogassák az
előterjesztést.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: remélhetőleg, sikeres pályázat esetén a jelenleg rossz
állapotban lévő felüljáró átépítésre kerül.
Brünner István képviselő-testületi tag: kérte, amennyiben lehetőség nyílik az egyeztetések
során, kérjék a vasútvonal mellett hangfogófal kialakítását a lakótelep és a Deák Ferenc utca
felől.
Zsiros Sándorné polgármester: a tervekben ilyen nem szerepel, jelenleg csekély forgalmú
az állomás, ami ellentétes a korszerűsítés mértékével és egy ilyen egyszerű, de célszerű
elemet nem tartalmaz. A Deák Ferenc úton túl a lakótelep és az újonnan kialakítandó jelenleg
beépítetlen építési telkek és a Kossuth Lajos út elején lévő házak hangvédelme is szükséges.
Tolmácsolni fogják a kérést.
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: egyetértett képviselő úr kérésével, mivel a Deák
Ferenc úton a kertek végében kisajátítás várható.
Zsiros Sándorné polgármester: folyamatos egyeztetés van folyamatban és tolmácsolni
fogják a kérést. Kérte, támogassák az előterjesztést.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2012.(II.28.) Kt. határozata rendezési terv módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a NIF
Zrt., mint kezdeményező kérésére a bemutatott Miskolc
(kiz.) – nyíregyház (kiz.) vasútvonal átépítése tervének és a
kapcsolódó, kiépítendő országos közúti ás földúti szakaszok
településrendezési tervekbe illesztése céljából, megindítja a
településrendezési tervének módosítását.
Az egyeztetési eljárás során a véleményezők részéről
felmerülő, jogszabály által alátámasztott észrevételeket a
tervezés során figyelembe kell venni.
A képviselő-testület igényét jelenti be arra vonatkozóan,
hogy a Deák Ferenc út, a lakótelep és az újonnan
kialakítandó jelenleg beépítetlen építési telkek és a Kossuth
Lajos út elején lévő házak hangvédelme szükséges a vasút
nyomvonalában, hangfogófal kerüljön megépítésre.
A településrendezési tervi módosítás költségeinek
kezdeményező általi viselésére az önkormányzat a NIF Zrtvel megállapodási szerződést köt.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

Zsiros Sándorné polgármester: komoly problémák vannak a településen a kóbor kutyák
elszaporodásával kapcsolatban. Amikor tudomására jutott, hogy Eger város jegyzője
engedélyt adott a külterületen lévő kóbor kutyák lelövésére, levelet írt Csöbör Katalin
országgyűlési képviselő részére és kérte a sürgős jogszabály módosítását a kóbor kutyák
befogására vonatkozóan. Több bejelentés érkezett a kóbor kutyákra, ezért elindították a
befogásukat. Bíznak a jogszabály módosításában. A jogszabály által előírt 6 hónap tartási
kötelezettség nem életszerű. 7 nap elegendő lenne, ugyanis akit megharap egy kutya, a saját
érdekében azonnal orvoshoz fordul és az orvos a lakóhelyen lévő ideiglenes tartóval egyetlen
telefon útján tudna egyeztetni, hogy esetleg a harapást okozó ismeretlen eb a befogott állatok
között van-e, más esetben pedig semmi nem indokolja a 6 hónapos tartást.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: kb. 50 kóbor kutya befogására van szükség, ami a
jelenlegi jogszabályok alapján több millió Ft-ba kerül.
Zsiros Sándorné polgármester: egy kóbor állat befogásának és hat havi tartásának költsége
404 e Ft, ami 50 kutya esetében 20 M Ft.
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Brünner István képviselő-testületi tag: felháborító, hogy többre tartják a kóbor kutyák
érdekeit, mint az emberét.
Zsiros Sándorné polgármester: ő is szereti az állatokat, három kutyája van, de mindennek
meg vannak a határai. Nem hiszi, hogy a kóbor kutya élete fontosabb az emberénél.
Brünner István képviselő-testületi tag: a közösségi házban a Benedek Elek iskolának volt a
farsangja, ezáltal a ház környékén nagyon sok „kóbor kutya” volt.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: április 10-én eb oltás lesz a településen, nyolc
helyszínen. A helyi állatorvos mindent megtesz az oltási helyszínek növelésében, hogy az
ebtartók az oltást elvégeztessék.
Brünner István képviselő-testületi tag: a múlt hét folyamán kézbesítették a gépjárműadó
befizetéséről szóló csekkeket. Több lakos jelezte felé, miért szedik be az adót, ha az Arany
János utca járhatatlan. Már kátyúzni sincs értelme, az utcát teljes egészében kellene
aszfaltozni.
Zsiros Sándorné polgármester: a költségvetésben erre nem terveztek fedezetet. Javasolta,
hogy térjenek vissza a zárszámadás tárgyalásakor a felvetésre, akkor még tervezhetnek rá
fedezetet, vagy pályázat útján kellene megvalósítani, de jelenleg erre nincs kiírás. Egyetért
képviselő úrral.
Brünner István képviselő-testületi tag: az állampolgároknak jogos a felvetése, mert
befizetik az adókat és nem kapnak cserébe semmit.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a zárszámadáskor van lehetőség a szükséges feladatok
fedezetének megteremtésére azzal, hogy takarékos gazdálkodás szükséges.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: ahogy elolvad a hó, nagyon sok a szemét.
Valamilyen módon le kellene leplezni a szemetelőket, mert tűrhetetlen a kialakult helyzet.
Közmunkásokkal szedessék össze a szemetet.
Zsiros Sándorné polgármester: erre nem lesz lehetőség, mert összesen 20 közmunkás van,
ebből 14 fő az intézményekben dolgozik és 6 fő a kazánprogramban vesz részt, ebből 4 főt
csak 4 hónapra alkalmazhattak. Feladatuk az apríték gyűjtése, így most a közmunkásokkal
nem tudnak szemetet gyűjtetni. Sajnos nagy mértékben lecsökkent a közmunkások száma,
áprilisban még várhatóan bővülni fog a létszám.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: itt a tavasz, jön a jó idő. A szociális rendelet alapján
újra fogják kezdeni az ellenőrzést a segélyben részesülőknél?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: igen, az elmúlt évben mindenkit ellenőriztek, ez évben
is így lesz. Március 31-ig közel 400 db segélyt kell felülvizsgálni, jelenleg ezen dolgoznak, de
ha elkészültek, megkezdődhet az ellenőrzés.
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: a kazánprogramba dolgozik közmunkásként
Erdei Nagy Imre, Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselője. Több
alkalommal sérelmezte, hogy az önkormányzat nem tesz eleget a törvényi előírásoknak és
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nem biztosítja a roma önkormányzat részére a rendeltetésszerű helyiséghasználatot, így nem
tudnak működni, pályázatokat benyújtani. Javasolta, ha támogatják a roma önkormányzatot,
cserébe közösen az egyházzal együtt szedjenek szemetet a településen. Jogos elvárás lenne
részükről, támogatás ellenében.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: 1990 óta ezt próbálták kezdeményezni, sikertelenül.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a roma nemzetiségi önkormányzat már szóban
kezdeményezte a sporttelep vagy a közösségi ház egy-egy termének használati jogát
ügyfélfogadásra és ülések lebonyolítására. Az önkormányzattal kötött megállapodás szerint
jelen tanácskozótermet használhatják. A törvény alapján az önkormányzat a helyi nemzetiségi
önkormányzat részére biztosítja a működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá
gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról, a helyi nemzetiségi
önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában, a feladat ellátásához
szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatának
biztosítása. Bármikor ülésezhetnek, mindig rendelkezésre áll a terem, ha a képviselőtestületnek megfelel, akkor a roma nemzetiségi önkormányzatnak is meg kell, hogy feleljen.
Koczkáné mindenben segíti őket, pályázatot írt, jegyzőkönyvet vezet. Korábban
ügyfélfogadás tartását jelezték heti több alkalommal, ezzel szemben egy alkalommal voltak
jelen, de ügyfél nem volt a fogadóórán. Ezt követően a kezdeményezést a kezdeményezők
nem folytatták.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: nagyon régen volt irodájuk, de teljesen
leamortizálták és minden eltűnt a helyiségből, még a radiátor is. Ha a közmunkások
összegyűjtik az aprítékot a településen, a kertekből is össze lehet gyűjteni? Mert ha nem, újra
a Sajó parton látják majd.
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: növényi hulladékot nem tehetnek a kazánba, csak
fát. Bizonyos szárítási idő eltelte után tüzelhetik el az aprítékot, melynek szigorú előírásai
vannak.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: a helyi újságban tegyék közzé, hogy az AVE Kft.
zöld hulladékot, törmeléket térítésmentesen fogad. Hívják fel a lakosság figyelmét.
Zsiros Sándorné polgármester: a kazánprogram keretében két kazán került beüzemelésre,
még a fűtési szezonban próbálnak azzal fűteni, ezért most megvásárolták az ehhez szükséges
aprítékot, mert még a begyűjtött zöld hulladékkal nem lehet tüzelni. Folytatódik a bioerőmű
pályázat. A jövő hét folyamán utazik Zalaszentgrótra a bioerőművel kapcsolatban, így több
információjuk lesz. A bioerőmű területét kimérték, rendezték.
Brünner István képviselő-testületi tag: elolvadt a hó, a közterületek, utcákat ellepte a
szemét. Kifogásolta, hogy egy ülésen sem jelennek meg a roma önkormányzat képviselői.
Jogokról tudnak beszélni, de kötelezettségről nem. Ezek alapján nem tudja, milyen
munkakapcsolatot alakíthatnának ki az önkormányzattal.
Zsiros Sándorné polgármester: meghívót és anyagot mindig küldenek részükre. Jó lenne
elérni, hogy rendezett legyen a „tanya”, ezzel más feladatoktól nem vennék el a pénzt, amit a
takarításra fordítanak.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: meg szeretné nézni az új kazánokat.
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Zsiros Sándorné polgármester: meglehet nézni a Benedek Elek tagiskolában és a Gondozási
Központban.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a Lévay úton továbbra is megáll a víz több helyen,
van-e lehetőség arra, hogy elvezető, vagy árok segítségével megszűntessék.
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: az a probléma, hogy nincs lehetőség árok ásására.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: akkor vízelnyelő segítségével.
Zsiros Sándorné polgármester: az út két szélén, cső nagyságú vízgyűjtőt lehetne kialakítani
és elvezetik a vizet.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: milyen hatállyal módosították a képviselői
tiszteletdíjról szóló rendeletet?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a rendelet a kihirdetést követő napon lépett hatályba.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a 730 éves Alsózsolca c. kiadványban
ellentmondások jelentek meg, pl. a templom és kripta építésével kapcsolatban, a templom
helyére vonatkozóan és egyéb más helyeken. Részletesen ismertette a könyv azon részeit,
amelyekben ellentmondásokat vélt felfedezni. Szerinte a könyv így félrevezeti az olvasót,
ezért kérte a helyreigazítást.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, hogy amit kijegyzetelt képviselő úr, adja oda részére,
ami alapján felveszi a kapcsolatot a két szerzővel és egyeztetnek.
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: a honlapon közzétették, hogy 2012.02.01-től a
talajterhelési díj mértéke 120,- Ft-ról, 1200,- Ft-ra emelkedett. A Borsodvíztől kaptak
kedvezményes bekötési lehetőséget. Kérte, aki teheti kössön rá a csatornahálózatra
kedvezményesen.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a honlap jobb felső sarkában van egy rész, a
rendelethez való véleménynyilvánítás. Kérte, ez a kocka jelezze, ha van benne rendelet.
Nagyon sok alkalommal megnézte, de sosem volt benne semmi.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: ez idáig csak egy rendelet, a közterület használatáról,
valamint a köztisztasággal és a környezet védelmével összefüggő tevékenységről szóló
rendeletet tették bele, mert ezt kellett véleményeztetni a lakossággal.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: kérte, villogjon, abból tudnák, hogy rendelet van
benne.
Brünner István képviselő-testületi tag: észrevételezte, hogy most kapta a telefont, hogy a
mai nyílt képviselő-testületi ülésen részt szeretett volna venni, de nem jutott be az épületbe.
Kérte, ha nem ügyfélfogadási napokon van az ülés, az ajtóra tegyék ki, hogy csengetéssel
jelezze belépési szándékát.
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: ha nincs ügyfélfogadás zárva az ajtó, de az
ügyfélszolgálati irodán keresztül be lehet jönni az épületbe, illetve ha valaki csenget, akkor őt
beengedik.

Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester az ülést 9 óra 49
perckor bezárta.
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