20/2013. sz. jegyzőkönyv

Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről,
mely 2013. október 31-én 8 órakor kezdődött.
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Brünner István, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos,
Dr. Majoros Géza, Ráki István, Szilágyi László, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tagok (a
jelenlévő képviselők száma 8 fő), Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző

Az ülésre meghívó kapott: Somodi Lászlóné, gazdasági vezető
Meghívottként jelen vannak: Somodi Lászlóné, gazdasági vezető
A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
Az ülésről felvétel nem készült.
Zsiros Sándorné polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és a megjelenteket.
Megállapította, hogy 8 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Javasolta, hogy vegyék fel a napirendi pontok közé a meghívóban nem szereplő előterjesztést,
az ÉMOP-4.2.1/A-11.2012.0002 számú projekt befejezéséhez szükséges pénzösszeg
átutalásáról.
Zsiros Sándorné polgármester javasolta, hogy vegyék fel az előterjesztést a napirendi pontok
közé.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
173/2013.(X.31.) Kt. határozata a napirendi pontok
kiegészítéséről
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy
döntött, hogy felveszi a napirendi pontok közé az ÉMOP4.2.1/A-11.2012.0002 számú „Idősek nappali ellátásnak
fejlesztése Alsózsolca településen” elnevezésű projekt
befejezéséhez szükséges pénzösszeg biztosítását.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Zsiros Sándorné polgármester javasolta, hogy a fenti határozat alapján fogadják el az ülés
napirendjét.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

Napirend:
1./ A 2013. I-III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról tájékoztató
Előadó: Polgármester
2./ A képviselő-testület közútkezelői hatáskörének átruházása
Előadó: jegyző
3./ Az ÉMOP-4.2.1/A-11.2012.0002 számú „Idősek nappali ellátásnak fejlesztése Alsózsolca
településen”
Előadó: polgármester

1./ A 2013. I-III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról tájékoztató

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. 4. 5. 6. 7. számú melléklete tartalmazza.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Jogszabályi változás miatt október 31-ére kellett
elkészülnie a beszámolónak. A kiküldött anyaghoz képest változás, hogy a 145 ezer Ft
összegű könyvtári ellátást, valamint az EU önerő alapból kapott támogatást (svájci projekt)
4.273 ezer Ft felhalmozási összegként kell szerepeltetni a beszámolóban. Ezek az összegek
módosítják a táblázatokat és a beszámoló szöveges részét is.
Változás az előirányzat módosításban a tavalyi évről áthúzódó iskolagyümölcs összegét, 468
ezer Ft-ot egyéb dologi kiadásként kell feltüntetni.
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a módosításokat.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek a beszámolót. A helyi adóbevételek helyzete nem változott,
az eltérő adózást választó vállalkozás adóbefizetése decemberre még várható. Az
önkormányzat működése stabilnak mondható.
Zsiros Sándorné polgármester: Ha az adóbevételek nem realizálódnak, az likviditási
problémát okozhat, a pályázatok finanszírozása és elszámolása kiszámíthatatlan.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Számára kezelhető az előterjesztés. Érdeklődik, hogy
hogyan áll a hivatali dolgozók létszáma? Be lettek-e töltve azok az álláshelyek, amik be lettek
tervezve.
Alsózsolcának van tartaléka, erről szeretne tájékoztatást kapni, valamint arról, hogy hogy
alakul a kötvényből származó tartozás.

Az Integrált Városfejlesztési stratégia pályázat nyert, abból 10.000.000 Ft felszabadul. Ha jól
érti, amiket beterveztek, azokra pályázat van beadva.
Csöbör Katalin alpolgármester 8 óra 5 perckor érkezett az ülésre. A jelenlévő képviselőtestületi tagok száma 9 fő.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A hivatali dolgozók létszámát a jogszabály 25 főben
határozza meg, jelenleg 22 fő, melyből 2 fő hivatalsegéd. A járási hivatalok kialakítás még
folyamatban van. Október 1-re várták, hogy megnyílnak a Kormányablakok, de ez nem
történt meg, még nem tudni, hogy mely hatáskörök kerülnek átvételre. Nem kezdeményezték
a teljes létszám feltöltését, mert folyamatos változás van, lehet, hogy akit most felvesznek, az
átalakítás miatt két hónap múlva el kell küldeni. A jelenlegi létszám mellett sokszor
túlmunkával, vagy átcsoportosítással lehet a feladatot elvégezni a meghirdetett álláshelyeket
betöltötték.
A kötvénykonszolidációval 18 M Ft. megtakarítás realizálódott, de ez is függ a svájci frank
decemberi árfolyamától, az ez évi tervezett kiadás 59 M Ft tőketörlesztés, 12 M Ft
kamatkifizetés után várhatóan 18 M Ft összeg marad meg.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Tudják a tartozás összegét?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A féléves beszámolóban szereplő tartalék összeghez
képest változás nem volt, 97.200.000 Ft a tartalék összege, ebből fordítottak a Közösségi Ház
TÁMOP pályázatára, biokazán telepítésére, térfigyelő kamerák beüzemelésére, önszerveződő
közösségek támogatására, ÉMOP pályázat önrészére, jelenleg 92 M Ft a maradvány.
Zsiros Sándorné polgármester: Papíron, mert az adóbevételek elmaradása miatt a bevétel
nem teljesül. Vannak olyan pályázatok, mint a közvilágítás ügye, ami folyamatban van, az
utak esetében annyi a változás, hogy a szociális város rehabilitációs pályázat keretében az
Arany János út teljes hosszában felújításra kerül, de az időjárási viszonyok miatt ez várhatóan
tavaszra tolódik
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Ha a pályázat nyer, az az összeg visszakerül a
tartalékba?
Zsiros Sándorné polgármester: Igen.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Szeptember 30-án 3.060.000 CHF-el szemben
1.148.757 CHF az önkormányzat tartozása, ez a MÁK által megadott árfolyammal számolva
274.851.662 Ft.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Az adókkal kapcsolatban elmondja, hogy kb. fél
éve Alsózsolca kiemelt gazdasági övezetnek számít.
Zsiros Sándorné polgármester: Folyamatos tárgyalások vannak, de konkrétan nincs cég
betelepülése folyamatban. Az Alsózsolca és Sajólád között lévő mezőgazdasági területtel
vannak tervek, de környezetvédelmi és vízügyi hatóság döntésére várnak, nem akarják
engedélyezni a mezőgazdasági művelési ágváltozást az érintett területen, mert jó termőföld,
de búzán kívül mást nem lehet oda ültetni, mert ellopják.
Több érdeklődés van, amik üzleti titoktartás miatt nem publikusak, de jelen pillanatban
konkrétumot nem tud mondani.

Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Ki kellene találni valamit, ami ide vonzza a
befektetőket.
Csöbör Katalin alpolgármester: A cégek óriási kormányzati támogatással jönnek be az
országba.
Somodi Lászlóné gazdasági vezető: 2012. decemberében a Munkaügyi központon keresztül
a Start munkaprogram keretében biokazán telepítésre 4.732.000 Ft-ot kaptak, ami nem lett
felhasználva, szerepel a pénzmaradványban, ez az első félév előirányzat átcsoportosításában
ez az összeg már szerepel, így érinti a tartalékot, ebből 4.406 E Ft felhalmozási kiadás, 326 E
Ft bérjellegű kiadás.

Zsiros Sándorné polgármester javasolta, hogy fogadják az előirányzat átcsoportosítási
javaslatot.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
174/2013.(X.31.) Kt. határozata az előirányzat
átcsoportosításról
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy
döntött, hogy elfogadja az előirányzat átcsoportosításra tett
javaslatot.
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete
tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Zsiros Sándorné polgármester javasolta, hogy fogadják az előirányzat módosítási javaslatot.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
175/2013.(X.31.) Kt. határozata az előirányzat
módosításról
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy
döntött, hogy elfogadja az előirányzat módosításra tett
javaslatot.

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete
tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Zsiros Sándorné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy fogadják el a 2013. I.III. negyedéves költségvetési tájékoztatót
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
176/2013.(X.31.) Kt. határozata a 2013.I.-III. negyedéves
költségvetési tájékozat
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy
döntött, hogy elfogadja a 2013.I.-III. negyedéves
költségvetési tájékoztatót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Zsiros Sándorné polgármester indítványozta a képviselő testületek, hogy fogadják el a 2013.
évi költségvetési rendelet módosításáról szóló 6. számú melléklet szerinti rendelettervezetet.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete 9 igen szavazattal elfogadta a 13/2013.
(X.31.) önkormányzati rendeletet az Önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.
(II.08.) rendelet módosításáról.
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 6/a. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy fogadják el az
előterjesztés szerinti okok miatt a 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepciót.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
177/2013.(X.31.) Kt. határozata a 2014. évre vonatkozó
költségvetési koncepcióról

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy
döntött, hogy elfogadja a 2014. évre vonatkozó
költségvetési koncepciót.
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete
tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2./ A képviselő-testület közútkezelői hatáskörének átruházása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: Az előző testületi ülésen beszéltek róla, hogy a jogszabályi a
közútkezelői hatáskört a képviselő-testületre telepítette, van rá lehetőség, hogy a testület
átruházza a hatáskörét a jegyzőre. Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta, és elfogadásra
javasolja az előterjesztést, valamint a rendelettervezetet.
Zsiros Sándorné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy fogadják el a
közútkezelői hatáskör átruházásról szóló előterjesztést.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
178/2013.(X.31.) Kt. határozata a közútkezelői hatáskör
átruházásról szóló előterjesztésről
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy
döntött, hogy elfogadja a közútkezelői hatáskör átruházásról
szóló előterjesztést
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A rendelet tervezet kifüggesztésre került a honlapon,
azzal kapcsolatban lakossági észrevétel nem érkezett.
Zsiros Sándorné polgármester indítványozta a képviselő testületek, hogy fogadják el a 9.
számú melléklet szerinti rendelettervezetet közútkezelői hatáskör átruházásról.

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

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete 9 igen szavazattal elfogadta 14/2013.
(X.31.) önkormányzati rendeletet a közútkezelői hatáskörök átruházásáról
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 9/a. számú melléklete tartalmazza.

3./ Az ÉMOP-4.2.1/A-11.2012.0002 számú „Idősek nappali ellátásnak fejlesztése
Alsózsolca településen”
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: A számlákat úgy tudják kifizetni, ha a testület megelőlegezi
a szükséges összeget a pénzügyi tartalékból. A bútorok folyamatosan érkeznek, jövő héten
szerdán lesz az átadás, addigra teljesen elkészül.
Voltak pótmunkák, az alapozásnál kiderült, hogy a talaj állóképessége nem olyan, mint
amilyet vártak, ezrét mélyebbre kell ásni, a villanyvezetékekkel is voltak problémák, régi
épületeknél az ilyesmi gyakran előfordul.
A Pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, kéri a képviselő-testületet, hogy
engedélyezze a pénzösszeg megelőlegezését.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, ez
átmeneti finanszírozás, várhatóan nem okoz likviditási problémát. Bízik benne, hogy a
közműtérkép és a vezetékhálózat most már rendben lesz.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Reméli, hogy a finanszírozás idejében megérkezik.
Zsiros Sándorné polgármester: Az internetes felületen már látszik, hogy érkezni fog a pénz.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Kifogásolta, hogy ha a többletköltség már az
alapozásnál felmerült, arról a testület miért nem kapott tájékoztatást korábban. Az a
véleménye, hogy a több mint 2 M Ft elég jelentős összeg, nincs kétsége a munka
szükségességével kapcsolatban. A testület kényszerhelyzetben van a döntés miatt, erről
hamarabb is kaphattak volna valamiféle tájékoztatást.
Zsiros Sándorné polgármester: Folyamatos volt az egyeztetés, munka nagy részét a
Városüzemeltetés végezte, ők tartották a kapcsolatot a kivitelezővel.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Illene a képviselő-testületet tájékoztatni az ilyen
kérdésekben, most már nem tud mást csinálni, mint elfogadni.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Akkor sem tudtak volna mást tenni, minthogy
megszavazzák a szükséges összeget.
Csöbör Katalin alpolgármester: Csak akkor tudják a képviselő-testület elé hozni, ha kiderül.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Nem a megszavazásról van szó, hanem a
tájékoztatásról.
Zsiros Sándorné polgármester: Egyet ért a Képviselő társával, de ha meghibásodik valami
valamelyik intézményben, akkor a Városüzemeltetés a saját költségvetéséből megoldja a

problémát és nem hozza a testület elé. A napi munka nem erről szól, a Városüzemeltetés nem
tudta ezeket saját hatáskörben megoldani. Jelenleg is van egy olyan munka, amit meg kell
csinálni, a padlásfeljárónál nem elég egy sima létra, építeni kell egy rendes feljárót.
Zsiros Sándorné polgármester javasolta, hogy az előterjesztés alapján döntsenek az ÉMOP4.2.1/A-11.2012.0002 számú „Idősek nappali ellátásnak fejlesztése Alsózsolca településen”
elnevezésű projekthez szükséges előleg, és a túlmunka fedezetének biztosításáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
179/2013.(X.31.) Kt. határozata az ÉMOP-4.2.1/A11.2012.0002 számú „Idősek nappali ellátásnak
fejlesztése Alsózsolca településen” elnevezésű projekthez
szükséges előlegről
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy
döntött, hogy engedélyezi 16.145.697 Ft előleg átutalását az
ÉMOP-4.2.1/A-11.2012.0002 számú „Idősek nappali
ellátásnak fejlesztése Alsózsolca településen” elnevezésű
projekt alszámlájára.
Valamint fedezetet biztosít a tartalék terhére az 1.722.189
Ft+ÁFA összegű túlmunka kifizetésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester az ülést 8 óra 28
perckor bezárta.
Kmf

Zsiros Sándorné
polgármester

Béres Emese Gabriella
jegyzőkönyvvezető

Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző

