7/2012. sz. jegyzőkönyv
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi
ülésről, mely 2012. május 10-én 8 órakor kezdődött
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Csöbör Katalin alpolgármester, Brünner István, Dr.
Majoros Géza, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos, Ráki István, Szilágyi László, Tóth J.
Sándor képviselő-testületi tagok, Marcsikné Orosz Emese aljegyző
/a jelenlévő képviselők száma 9 fő/

Meghívottként jelen van: Fazekasné Baksi Piroska óvodavezető, Takácsné Szabó Zsuzsanna
óvodavezető, Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető, Antal Lászlóné igazgató
Zsiros Sándorné polgármester: köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat,
intézményvezetőket. Megállapította, hogy 9 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt
megnyitotta. Indítványozta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pont kerüljön
megtárgyalásra és a tegnapi nap folyamán megküldött két előterjesztés, a Forrás Közösségi
Központ és a Közösségi Ház kérelme.
A testület 9 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
N a p i r e n d:
1./ Felsőzsolca város kérelme
Előadó: polgármester
2./ Forrás Közösségi Központ kérelme
Előadó: polgármester
3./ Közösségi Ház kérelme
Előadó: polgármester

1./ Felsőzsolca város kérelme
Zsiros Sándorné polgármester: a tegnapi nap során felkereste Felsőzsolca város
polgármestere. Az általános iskolai oktatást egyházi kézbe kívánják adni. Az oktatási törvény
alapján az önkormányzat alapfeladata az általános iskolai oktatás biztosítása. Azoknak, akik
nem kívánnak részt venni egyházi oktatásban, kötelesek biztosítani helyet. Ahhoz, hogy a
Kormányhivatal engedélyezze, feladatellátási megállapodást kell bemutatniuk arról, hogy más
önkormányzat vállalja a gyerekek befogadását. Ez a döntés hosszú távra szól és ez nem
biztos, hogy kedvezően befolyásolná az egyébként is súlyos nevelési problémákkal küzdő
oktatást. A Benedek Elek Tagiskola és a 3. Sz. Tagiskola jelenleg zajló összevonása után
kevés esélyt lát arra, hogy nagyobb létszámú idegen gyereket, esetleg osztályokat el tudjanak
helyezni intézményekben. Eddig is befogadták azokat a gyerekeket, akik jelentkeztek az
intézménybe és volt az osztályban hely.
Fáklya Tiborné humánpolitikai és jóléti bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a
kérelmet és elzárkózott a megállapodástól.
Csöbör Katalin alpolgármester: milyen válaszlevelet írnak a kérelemre?
Zsiros Sándorné polgármester: megállapodást nem kötnek, de a továbbiakban is, mint
eddig, férőhelyek függvényében befogadják a gyerekeket.
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Ráki István képviselő-testületi tag: azt válaszolják, hogy a törvény által biztosított jogokkal
élhetnek, nem zárkóznak el attól, hogy férőhelytől függően gyerekeket fogadnak.
Csöbör Katalin alpolgármester: azt válaszolnák, hogy próbálják ők megoldani a problémát,
hiszen a gyerekek összetétele is változik. Két osztályt tudnak indítani, de a gyerekek száma
csökken és nem tudják fenntartani az iskolát. Szirmabesenyőben kevés a gyerek, mert
Miskolcra íratják be a szülők.
Ráki István képviselő-testületi tag: azt kell válaszolni, hogy a feltételek nem adottak, ezért
nem tudják vállalni a megállapodást.
Csöbör Katalin alpolgármester: plusz osztályt nem tudnak befogadni.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: a Benedek Elek Tagiskola és a 3. Sz. Tagiskola
jelenleg zajló összevonása miatt számukra is új feladatot jelent az osztályok elhelyezése.
Zsiros Sándorné polgármester: a két iskola végleges összevonásáról a következő ülésen
fognak dönteni. Nem kívánnak megállapodást kötni, de nem zárkóznak el, eddig is fogadták a
gyerekeket férőhely függvényében és a jogszabályban előírt feltételeket biztosítják.
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: Felsőzsolcának biztosítani kell azon általános iskolai
tanulók részére is az oktatást, akik nem kívánják igénybe venni az egyházi iskolát. Ehhez
kérné Felsőzsolca a feladatellátási szerződés megkötését Alsózsolcától. Az iskola bejáró
tanulókat eddig is fogadott az intézmény férőhelyeinek függvényében, ez a jövőben is
megoldható a szerződés megkötése nélkül.
Antal Lászlóné igazgató: igen, vannak más településről gyerekek az iskolában.
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: ha aláírjuk a megállapodást, kötelesek vagyunk
befogadni és biztosítani a felsőzsolcai gyerekek iskolai ellátását.
Zsiros Sándorné polgármester: a törvény által előírt feltételek mellett eddig is biztosították
a gyerekek elhelyezését. Amennyiben a férőhely engedi, nem zárkóznak el, de nem tudnak
szerződést kötni. Kérte, támogassák a javaslatot.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
69/2012.(V.10.) Kt. határozata Felsőzsolca város oktatási
feladatellátási szerződés megkötésére irányuló megkeresésről
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete
nyilatkozik, hogy nem vállalja a közoktatási feladatok
ellátásában való közreműködést Felsőzsolca város
Önkormányzatával, nem kíván közoktatási feladatellátási
szerződést kötni és ezáltal hosszú távú kötelezettséget
vállalni a Felsőzsolcán élő általános iskolás korú tanulók
intézményeinkbe történő befogadására.
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A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy
döntésről a kezdeményezőt értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2./ Forrás Közösségi Központ kérelme
Zsiros Sándorné polgármester: a Forrás Közösségi Központ kéri a testület nyilatkozatát,
hogy járuljanak hozzá a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés biztosításához.
Jogszabály biztosítja a lehetőséget számukra a feladat ellátásához, melyhez a Kormányhivatal
engedélye szükséges, de kell a település képviselő-testületének a hozzájárulása. Korábban
már tárgyalták, de nem járultak hozzá, mert nem tudták kik az ellátottak, megkérdőjeleződött,
hogy valós munkát végeznek-e. Tájékoztatást kaptak a gondozottakról, akik tényleges
ellátásban részesülnek és alsózsolcai gondozónő jár a családokhoz. Ha lakosságnak igénye
van rá, akkor engedélyezzék. A településen 18-20 fő gondozott van, akiknek ellátása a
jogszabályi feltételeknek megfelelően történik. Javasolta, ne zárkózzanak el, adják meg a
hozzájárulást.
Fáklya Tiborné humánpolitikai és jóléti bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a
kérelmet és támogatta a hozzájárulást. Javasolják, hogy a polgármester tartsa velük a
kapcsolatot.
Zsiros Sándorné polgármester: mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény
nem merült fel a képviselők részéről, ezért kérte a testületet, hogy járuljanak hozzá a Forrás
Közösségi Központ Szolgálat kérelméhez.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
70/2012.(V.10.) Kt. határozata a Forrás Közösségi Központ Szolgálat kérelméről
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete
nyilatkozik, hogy a Forrás Közösségi Központ Szolgálat
Alsózsolca város közigazgatási területén házi segítségnyújtás, illetve étkeztetés biztosítására irányuló kérelméhez,
a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
III. törvény 58/A§ (2) bekezdés c) pontjában foglaltak figyelembevételével hozzájárul azzal, hogy a Szolgálat többletszolgáltatást nyújt az alábbiak szerint:
I. Térítésmentes szolgáltatás nyújtása, jövedelemtől függetlenül; házi segítségnyújtás
keretein belül az ellátás minden rászoruló számára térítésmentes, függetlenül a
gondozottak jövedelmétől.
Kiemelten fontos társadalmi szerepvállalásukat erősíti az is, hogy más
szolgáltatótól, intézménytől eltérően nem került bevezetésre a sávosan
meghatározott térítési díj.
Többletszolgáltatásuk abban is megnyilvánul, hogy gondozottjaik legnagyobb
része nem is tudna térítési díjat fizetni, így ennek következtében az alapellátástól
más szolgáltató esetében elesik.
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II. A saját tulajdonában lévő gépjárművekkel - ugyancsak többletszolgáltatásként - igény
esetén megoldja a gondozottak szakrendelőbe, orvosi, egészségügyi kezelésre,
ellátásra történő szállítását a gondozó személyes kíséretével.
III. Gyógyászati
segédeszközök
ingyenes
biztosítása,
házhozszállítással,
szaktanácsadással;
Szolgálatuk foglalkozik gyógyászati segédeszközökkel (pelenka, kötszerek,
decubitus kezelésére alkalmas egyéb eszközök, mankó, járókeret, szoba WC, stb.),
amelyekre néha szükség lehet otthoni körülmények között, vételáruk azonban nem
megfizethető, vagy felesleges kiadás magánszemély számára.
IV. Igény esetén térítésmentes –klasszikus- gyógymasszázs, házi torna biztosítására is van
lehetőség.
(pl. csonkolásos balesetek), az élet minőségének javítása illetve az egészségi
állapot romlásának megakadályozása érdekében.
V. Igény esetén térítésmentesen van lehetőség igénybe venni fodrász, manikűrös
pedikűrös szolgáltatását.
Rendezett, külső sok estben jelentősen segíti a stabil mentális állapot
megteremtését, valamint koruk egészségi állapotuk miatt ellátottaink csak
otthonukban tudják legtöbb estben igénybe venni ezt a szolgáltatást.)
VI. Térítésmentes jogi tanácsadás, igény esetén.
Szolgálatuk partner tanácsadóik, és jogászaik segítségével ingyenes, gyors és
szakszerű segítséget nyújthatnak ellátottaik jogi problémáinak megoldásában.
VII. A gondozók a házi segítségnyújtást nem csupán szakmai munkaként végzik,
hanem a keresztény szellemiségű gondozók egyházi, diakóniai szolgálatot is
végeznek. A gondozottak kora, testi-lelki, egészségi és mentális állapota miatt
nagyon fontos a mentális-, és lelki gondozás. Ily módon szoros lelki kötődés
alakult ki a gondozók és gondozottak között, aminek hatására jelentős segítséget
jelent a gondozó az egyedül maradt ellátottak magányának oldásában. Így
biztonságban érzi magát az ellátott és tudja hogy számíthat segítségre; az egyéb
egészségi problémák kezelése és elfogadása is eredményesebb a gondozás során,
valamint az együttműködési készsége is jelentősen javul az ellátottnak.
A testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési
megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3./ Közösségi Ház kérelme
Zsiros Sándorné polgármester: kiírásra került a Kulturális szakemberek továbbképzése a
szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázat, melyre intézményük, a Közösségi Ház és
Könyvtár konzorcium keretében a megye több könyvtárával együtt szeretne pályázatot
benyújtani. Az intézmény vezetője azzal a kéréssel fordult a testülethez, hogy engedélyezzék
a pályázaton való részvételt. Korábban is részt vettek a pályázatban, amely térítésmentes
képzésekben való részvételt biztosít. A pályázat benyújtásához önerő biztosítására nincs
szükség.
Fáklya Tiborné humánpolitikai és jóléti bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a
kérelmet és támogatta a pályázat benyújtását.
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Zsiros Sándorné polgármester: mivel a kérelemmel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem
merült fel a képviselők részéről, ezért kérte a testületet, hogy járuljanak hozzá a pályázat
benyújtásához.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
71/2012.(V.10.) Kt. határozata a Kulturális szakemberek
továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c.
pályázat benyújtásáról
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete
hozzájárul a Kulturális szakemberek továbbképzése a
szolgáltatásfejlesztés érdekében című pályázat benyújtásához.
A testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a
pályázati dokumentum aláírására.
Felelős: polgármester, jegyző, Közösségi Ház vezető
Határidő: azonnal

Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester az ülést 8 óra 13
perckor bezárta.
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