22/2014. sz. jegyzőkönyv
Készült: az alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely
2014. december 18-én 17 órakor kezdődött.
Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester, Dr. Majoros
Géza, Fodor Ákos, Ráki István, Sándor Károly, Szabó László, Zsiros Sándorné képviselőtestületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 8 fő), Demkó Dóra alpolgármester, Urbánné
Lengyel Zsuzsanna jegyző
Az ülésről távolmaradását jelentette be Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag.
Az ülésre meghívót kapott: Antal Lászlóné, Herman O. Ált.Iskola igazgató, Fazekasné
Baksi Piroska Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezető, Oroszné Verba Julianna Gondozási
Központ vezető, Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető, Takácsné Szabó
Zsuzsanna 2. sz. Óvoda vezető, Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető, Horváth Henrik
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Demkó Dóra társadalmi megbízatású
alpolgármester
Meghívottként jelen vannak: Fazekasné Baksi Piroska Fekete István Óvoda és Bölcsőde
vezető, Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető
A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületi tagokat, a megjelenteket és a
kábeltévé nézőit. Tájékoztatta a lakosságot, hogy az ülések előterjesztése megtekinthető a
település honlapján. Megállapította, hogy az ülés 8 fő jelenlétével határozatképes, azt
megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalása előtt hallgassák meg
Béres Tibor az Optimális Kft. képviselőjének a tájékoztatását, valamint a napirendi pontok
mellé vegyék fel a kiosztott pótelőterjesztések megtárgyalását, a kivitelezési szerződés
Alsózsolca útjainak burkolat felújítási munkálataira kiegészítő beruházás, valamint a 2015évi igazgatási szünetről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
206/2014. (XII.18.) Kt. határozata a napirend
kiegészítéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy felveszi a napirendi pontok közé:
- Kivitelezési szerződés Alsózsolca útjainak burkolat
felújítási munkálataira kiegészítő beruházás
- a 2015. évi igazgatási szünet megállapítását, valamint
az Optimális Kft. képviselőjének tájékoztatását napirend
előtt hallgatják meg
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy fogadják el az ülés napirendjét a fenti
kiegészítésekkel együtt.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
Napirend:
Napirend előtt:
Optimális Kft. képviselőjének tájékoztatása
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
2./ Bérlemények 2015. évi bérleti díjak megállapítása
Előadó: polgármester
3./ A képviselő-testület 2015. évi munkatervének megtárgyalása
Előadó: polgármester
4./ 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: polgármester
5./ 2014. évi közbeszerzési terv módosítása
Előadó: polgármester
6./ Temetőkről, temetkezésről szóló rendelet módosítása
Előadó: jegyző
7./ Az Alsózsolcai Gondozási Központ szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésének módosítása
Előadó: polgármester
8./ Kivitelezési szerződés Alsózsolca útjainak burkolat felújítási munkálataira kiegészítő

beruházás
Előadó: polgármester
9./ 2015. évi igazgatási szünet megállapítása
10./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Előadó: polgármester
Zárt ülés
11. Fellebbezés elbírálása
Előadó: jegyző
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Béres Tibor Optimális Kft. képviselője: Az Optimális Kft. önkormányzati
kockázatelemzéssel, auditálással foglalkozik. Felmérik, hogy mely területen milyen
kockázatok merülnek fel, pl. vagyongazdálkodás, munkavállalók, településfejlesztés,
beszállítók stb. Ezt követően megállapítják, hogy melyek a valós kockázatok. A biztosítási
szerződések tartalmát a biztosítók határozzák meg, így vagy felesleges dolgokért fizet az
önkormányzat, vagy ha tartalmazz is az adott dolgot, úgy volt megfogalmazva, hogy nem
tudták érvényesíteni. Minden esetben az adott önkormányzat igényeihez igazodnak, testre
szabottan próbálják megállapítani nem csak a tartalmat, hanem a díjat is. A szerződést
közösen állítják össze. Ha beérkeznek az ajánlatok, készítenek egy javaslatot az
önkormányzat számára, hogy melyik az amelyet érdemes megkötni. Segítenek, ha szükség
van igazolásokra, engedélyekre, vis major kár estén segítenek, illetve segítenek a kárrendezési
folyamatban a bejelentéstől a kárösszeg kifizetéséig. Gyakran előfordul, hogy a károsultak
nem tudják érvényesíteni az igényeket, mert nem megfelelően jelentik be a kárt.
Megkapták az önkormányzat jelenlegi kötvényét, a szerződés tartalmából sok minden kiderül,
van 6 szerződés, amelynek a szerződője a Hivatal, de a vagyon mindig az önkormányzat
tulajdona, ennél egy jóval bővebb szerződést lehetne kialakítani. Mind a vagyon, mind a
felelősségbiztosítás területén van olyan kockázat, amely nincs kezelve. Ha az önkormányzat
felhatalmazza a céget, hogy képviseljék őket, vállalják a biztosítások felülvizsgálatát és az
önkormányzat képviseletét. Két feltétele van, az egyik a kizárólagos megbízás, amelyért a cég
megbízási díjat nem kér, ez a biztosításon keresztül realizálódik, mert a biztosítás éves díjában
benne van a szakértői díj, ha kialakul az együttműködés, ez a szakértői díj a céget illeti meg.
A másik feltétel a legalább öt éves periódusra szóló megbízás, ahhoz, hogy a cégnek is
rentábilis legyen a megbízás, ahhoz hosszú távú együttműködés kell. Régóta együttműködnek
Felsőzsolca önkormányzatával, Megyaszóval, Sajópetri, Muhival, Egerrel, valamint Budapest
XVIII. kerület önkormányzatával. Döntést kér az önkormányzattól, hogy együttműködnek-e
vagy nem.
Ráki István képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a
tájékoztatást és javasolja a képviselő-testületnek az együttműködést, ő az elmúlt 3 évben a
biztosítások átkötésével többtízezer Ft-ot takarított meg.
Szabó László képviselő-testületi tag: Gyorsnak tartja a döntést, hogy azonnal öt évre bízzák
meg a céget, itt vannak a környező települések, adjanak egy kis időt, hogy tájékozódjanak, a
biztosítási időszak pedig egy év.
Béres Tibor Optimális Kft. képviselője: Az öt év az együttműködésre vonatkozik, nem a
biztosítás idejére. Ha kiadják a biztosítást kezelését egy üzletkötőnek, ő annyit tud tenni, hogy
a saját biztosítóját ajánlja, ha alkuszt bíznak meg, ő az összes biztosítótól beszedi az ajánlatot,
ők viszont először azt vizsgálják meg, hogy mire van szüksége az önkormányzatnak.
Szabó László képviselő-testületi tag: Nézzenek utána és tudjanak meg valamit a cégről.
Ráki István képviselő-testületi tag: Úgy értelmezte, hogy most arra adnak engedélyt, hogy
elindítsák a folyamatot.
Béres Tibor Optimális Kft. képviselője: De az a megbízással kezdődik.
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Támogatja Szabó László felvetését, két üléssel
ezelőtt döntöttek a gázszolgáltató ajánlatának elutasításáról, várjanak ezzel, lehet, hogy a
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kötelező gépjármű felelősség biztosításnál elmulasztják az évfordulót, lehet, hogy ezt a céget
fogják megbízni, de nézzenek utána.
Ráki István képviselő-testületi tag: Utána lehet nézni, de többet senkiről nem fognak
megtudni, már két hónapja foglalkozik a biztosítással, a munkát el lehet kezdeni, ez
törvényeken, valamint azon a tényen alapszik, hogy Alsózsolcának mire van szüksége.
Minden időhúzás pénzbe kerül.
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy szavazzanak arról, hogy most nem hoznak
döntést a megbízási szerződés megkötéséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 6 igen 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
207/2014. (XII.18.) Kt. határozata az Optimális Kft.-vel
történő együttműködésről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy nem köt megbízási szerződést az
Optimális
Kft.-vel
az
önkormányzat
biztosítási
szerződéseinek felülvizsgálatára és a szerződések
módosítására
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Szilágyi László polgármester: A polgármester a munkaterv szerinti ülésen beszámol a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról, jelenleg nincs ilyen határozatuk, ezért áttérnek a
következő napirendi pontra.
2. Bérlemények 2015. évi bérleti díjak megállapítása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: Dr. Péter András belső ellenőr javaslatára készült önköltség
számítás, amelyhez képest a képviselő-testület eltérhet a díjak magállapításában. Kéri az
intézmények vezetőit, hogy tájékoztassák a testülete a bevételekről, valamint az önköltség
számítás eredményéről.
Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető: December 11-ig 22 alkalommal
vették igénybe bérlők a Gondozási Központ foglalkoztató termét, amely 178 órát és 373.280.Ft bevételt jelent eszközhasználattal együtt. Dr. Péter András nekik is segített a bérleti díj
kiszámításában, így 1.600.-Ft a számított díj, ő 1.700.- Ft/óra bérleti díjat javasol a 2015-ös
évre.
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Ráki István képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalt az
előterjesztést és a javasolja az 1.700.- Ft-os összeg megállapítását.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Ha 2014-ben 2.000.- Ft/óra volt a bérleti díj,
akkor a következő évben miért csökkentsék, ha ennyiért is igénybe veszik?
Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető: Szeretné figyelembe venni a belső
ellenőr javaslatát, ez kissé magasabb, mint a számított díj, figyelembe kell venni, hogy idén
októbertől volt magasabb az igénybevétel, amikor számították az összeget, az 1 m2-re jutó
rezsiköltséget, valamint az I.-III. negyedéves igénybevételt vették figyelembe. A IV.
negyedév rezsiköltségét nem tartalmazza a számítás.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Ha a 2.000.-Ft/órát elfogadta a piac, akkor nem
kellene csökkenteni.
Ráki István képviselő-testületi tag: A magasabb összeg is elfogadott volt.
Szabó László képviselő-testületi tag: Mit jelent az, hogy jövőre többet kell emelni? Nem
lehetne kompenzálni?
Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető: Lehet, jövőre nem 600.- Ft-ot kellene
emelni, hanem kevesebb is elég lenne.
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy szavazzanak a módosító indítványról, mely
szerint a Gondozási Központ foglalkoztató termét 2.000.- Ft/óra áron
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
208/2014. (XII.18.) Kt. határozata az Alsózsolcai
Gondozási Központ foglalkoztató helységének 2015. évi
bérleti díjáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy az Alsózsolcai Gondozási Központ
foglalkoztató helységének 2015. évi bérleti díját 2.000.Ft/óra összegben állapítja meg 2015. január 1. napjától
Felelős: Gondozási Központ vezető, polgármester
Határidő: 2015. január 1.-2015. december 31.
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház és Könyvtár vezető: Az előterjesztés
részletesen tartalmazza a javaslatait, úgy tűnik, hogy annak ellenére, hogy eddig nem eszerint
a számítás szerint állapították meg a bérleti díjakat, csak néhány helyen tér el a számított díj a
megállapított díj mértékétől. A Sportcsarnok küzdőterének bérleti díját több órás
igénybevételnél úgy számolták, hogy ahány órára igénybe vették, a bérleti díjat annyival
szorozták. A belső ellenőr javasolta a bérleti díj sávos megállapítását. A küzdőtér tenisz
céljára történő igénybevételének díja 3.800.- Ft. Dr. Péter András javaslata szerint 6.000.Ft/óra a számított díj, de nem javasol emelést, mert az elmúlt években egyszer sem vették
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igénybe tenisz céljára a küzdőteret. Kézilabda és foci céljára 4.400.- Ft/óra lenne a díj,
diákoknak pedig 3.300.-Ft/óra. Itt is sávos emelkedést javasol. Korábban a képviselő-testület
lehetőséget biztosított arra, hogy az előtér fejében a nagytermet használják vásárokra,
amelynek a díja óránként 12.650.- Ft, idén 270.000.- Ft bevétele származott a Közösségi
Háznak a vásár céljára történő bérbeadásból.
Kéri, hogy tegyék lehetővé a vezető számára, hogyha egy termet ki akarnak bérelni, de az
foglalt, ajánlhasson cseretermet azonos díj ellenében.
Ráki István képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az
előterjesztést és javasolja a 4.400.- Ft/óra összegű bérleti díj megállapítását azzal, hogy a
diákok 1.100.-Ft/óra kedvezménnyel vehetik igénybe a küzdőteret, valamint nem javasolják a
többórás használat esetén a sávos emelést.
Javasolják a képviselő-testületnek az SZMSZ módosítását azzal, hogy a polgármesternek
legyen lehetősége egyedi igény szerint kedvezményt biztosítani a bérleti díj összegére.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolja az SZMSZ módosítását.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Az SZMSZ 1. számú melléklete, a polgármesterre
átruházott hatáskörök módosulnának a javaslat elfogadásával, azzal, hogy az esetlegesen
kedvezmény biztosításáról a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Nem rögzítené ennyire ezt a dolgot, mert elindíthat
egy olyan folyamatot, hogy egyedi kérelmekkel fognak a polgármesterhez fordulni kedvezőbb
bérleti díjért.
Szabó László képviselő-testületi tag: Nem javasolja a sávos emelést.
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy szavazzanak a küzdőtér kézilabda és futball
igénybevétel esetén 4.400.- Ft/óra áron történő bérbeadásáról, azzal, hogy a 14 aluli
alsózsolcai gyerekeknek 1.100.-Ft/óra kedvezményt biztosítanak.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
209/2014. (XII.18.) Kt. határozata a Sportcsarnok
küzdőtér 2015. évi bérleti díjának megállapításáról
kézilabda és futball igénybevétel esetén
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a Sportcsarnok küzdőterének 2015. évi
bérleti díját kézilabda és futball igénybevétel esetén 4.400.Ft/óra összegben állapítja meg, azzal, hogy a 14 aluli
alsózsolcai diákoknak 1.100.- Ft/óra kedvezményt biztosít
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy szavazzanak az SZMSZ 1. számú függeléke, a
polgármesterre átruházott hatáskörök kiegészítéséről azzal a kiegészítéssel, hogy
„A kérelemre indult eljárás keretében dönt a képviselő-testület által meghatározott
helységbérleti díjak mérsékléséről, megállapításáról, a döntésről a következő ülésen a
tájékoztatja a képviselő-testületet.”
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett rész.
Alsózsolca Város Képviselő-testülete 8 igen szavazattal elfogadta a 18/2014.(XII.19.) számú
rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XI.27.)
számú rendelet módosításáról.
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 3/a. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy hatalmazzák fel a Közösségi Ház vezetőjét
azzal, hogy szükség esetén cseretermet ajánljon fel a bérlő számára az eredetileg igényelt
terem bérleti díjával azonos mértékben.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
210/2014. (XII.18.) Kt. határozata az Alsózsolcai
Közösségi
Ház
és
Könyvtár
vezetőjének
felhatalmazásáról csereterem felajánlására
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy felhatalmazza az Alsózsolcai Közösségi
Ház és Könyvtár vezetőjét arra, hogy szükség esetén
cseretermet ajánljon fel a bérlő számára, az eredetileg
igényelt terem bérleti díjával azonos mértékben
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy az előtérben tartandó vásárok lebonyolításához
biztosítsák a színháztermet az előtér bérleti díjának összegében.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
211/2014. (XII.18.) Kt. határozata a színházterem
biztosításáról vásárok céljára történő bérbeadásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy az előtér bérleti díjának 3.400.-Ft/óra
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összegben biztosítja a színháztermet a vásárok céljára
történő bérbeadás esetén
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy a módosítással együtt fogadják el az
Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár valamint a hozzá tartozó intézmények bérleti díjának
megállapítását 2015. évre.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
212/2014. (XII.18.) Kt. határozata a Közösségi Ház és
Könyvtár, a Sportcsarnok és a Sajó parti pihenőház
2015. évi bérleti díjainak megállapításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a Közösségi Ház és Könyvtár, a
Sportcsarnok és a Sajó parti pihenőház 2015. évi bérleti
díjait az alábbiak szerint határozza meg:
Színházterem
Klubszoba
Előtér
Alagsor

13.000,-/óra
2.300,-/óra
3.400,-/óra
4.200,-/1 óra
8.000,-/ 2 óra
16.000,-/ 4 óra
31.000,-/ 8 óra
24.000,-/alkalom

Konyhahasználat

Számítógépterem használati díja
200,-/óra
Könyvtári beiratkozási díj
370,-/fő/év
Könyvtári díj nyugdíjasok, diákok,
pedagógusok számára
180,-/fő/év
Másolás, nyomtatás A/4 méret
10,-/oldal
Másolás, nyomtatás A/3 méret
15,-/oldal
Színes nyomtatás / önéletrajz színes képpel
130,-/oldal
Színes nyomtatás – kép
200,-/oldal
Székszoknya kölcsönzése helybeli használat esetén
180,-/db
Székszoknya kölcsönzése külső helyszínen történő felhasználás esetén
Színházterem - zumba
230,-/fő/óra
Sportcsarnok:
Terembérleti díjak:
Küzdőtér –tenisz 4 fő felnőtt

3.800,-/óra
7.000,-/2 óra
2.250,-/óra

Küzdőtér – tenisz 4 fő diák
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260,-/db

Küzdőtér – kézilabda,felnőtt
Küzdőtér – kézilabda diák 14 fő

4.400,- /óra
3.300,-/óra

Küzdőtér – futball 12 fő felnőtt
Küzdőtér – futball 12 fő diák

4.400,-/óra
3.300,-/óra

Tükrös terem
Konditerem alkalmi
Konditerem 30 napos
Konditerem negyedéves
Konditerem féléves

100,- /fő/óra
350,-/fő/óra
3.500,-/fő
8.700,-/fő
16.000,-/fő

Kompház-pihenőház
6.300,-/alkalom
Felelős: Közösségi Ház és Könyvtár vezető, polgármester
Határidő: 2015. január 1-2015.december 31.
Szilágyi László polgármester: A Városüzemeltetés vezetője betegség miatt nincs jelen.
Megkapták az írásos anyagot, egy eltérés van az idei évhez képest, az Ámbédkár iskola
19.902.-Ft/nap díjat állapított meg az önköltségszámítás, a vezető az előző évi díjat javasolja.
Ráki István képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Korábban megvizsgálta a 3. számú iskola
épületének kihasználtságát és költségeit. Az iskola 1/3-át használják a Benedek Tagiskola
diákjai, 2/3-t pedig az Ámbádkáros diákok. Lényegesen többet fogyasztanak, mint a
Benedekes gyerekek, nem biztos, hogy ezen az áron kellene biztosítani a bérlete az
Ámbédkárnak. Gondolják ezt át újra.
Ráki István képviselő-testületi tag: Az az iskola tudásteremtés szempontjából nem jelentett
annyit, mint amilyen a híre volt, az ide járó gyerekek fél év után otthagyták az iskolát, nem is
tudja, hogy jár-e még oda alsózsolcai diák, szerinte erre vissza kellene térni.
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy az Alsózsolca Ilona 17-19. szám alatti,
valamint a Herman Ottó Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Benedek Elek Tagiskola
épület bérelhető helységeinek 2015. évi bérleti díját előterjesztésben foglaltak szerint
állapítsák meg.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
213/2014. (XII.18.) Kt. határozata az Alsózsolca Ilona út
17-19. szám alatti, valamint a Herman Ottó Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola és Benedek Elek Tagiskola
épület 2015. évi bérleti díjának megállapításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy az Alsózsolca Ilona út 17-19. szám alatti,
valamint a Herman Ottó Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola és Benedek Elek Tagiskola épület 2015. évi bérleti
díját az alábbiak szerint állapítja meg:
Tornaterem:

1.600,-Ft /óra

Konditerem:

520,-Ft /óra

Tanterem:

1.135,-Ft /óra

Tanterem tartós bérbeadása legfeljebb havi 15 óra

12.245,-Ft /hó

5 Tanterem 1 iroda tartós bérbeadása Ámbédkar

7.030,-Ft /nap

Tanterem tartós bérbeadása kisterem (20m2 alatt)

830,-Ft /nap

Iroda:

830,-Ft /nap

Ebédlő:

1.135,-Ft /óra

Aula:

1.135,-Ft /óra
Felelős: Városüzemeltetés vezető, polgármester
Határidő: 2015. január 1.-2015. december 31.

Szilágyi László polgármester: Az Alsózsolca, Széchenyi út 46. szám alatti bérlakás bérleti
díja 2014. évben 20.500.- Ft+ÁFA/hó volt, 2015-ben 21.000.- Ft+ÁFA/hó összegben
javasolja megállapítani a bérleti díj összegét.
Ráki István képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést.
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy az Alsózsolca, Széchenyi út 46. szám alatti
bérlakás bérleti díját 2015. évre 21.000.- Ft+ÁFA/hó összegben állapítsák meg.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
214/2014. (XII.18.) Kt. határozata az Alsózsolca,
Széchenyi út 46. szám alatti bérlakás 2015. évi bérleti
díjának megállapításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy az Alsózsolca, Széchenyi út 46. szám
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alatti bérlakás 2015. évi bérleti díját 21.000.- Ft+ÁFA/hó
összegben állapítja meg 2015. január 1. napjától
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. január 1.-2015. december 31.
3./ A képviselő-testület 2015. évi munkatervének megtárgyalása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: Az Mötv. 44.§-a alapján a képviselő-testület szükség szerint
az SZMSZ-ben meghatározott számú, de évente legalább 6 ülést tart. Nagy változást jelent a
korábbi évekhez képest, hogy a munkaterv szerinti üléseket a Közösségi Házban tartanák
meg, a rendkívüli üléseket pedig a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában. A munkaterv
tartalmazza a 2015. évi költségvetés féléves beszámolóját, a tájékoztatást az óvodák
működéséről, az önszerveződő közösségek részére nyújtott támogatás felhasználásról szóló
beszámolót, a közrend, közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót, valamint a gyermek
egészségügyi ellátás helyzetéről szóló tájékoztatót.
A kiadott tervtől annyiban térnének el, hogy a költségvetés elfogadását követő 45 napon belül
kell a képviselő-testület költségvetését benyújtani, ezért a költségvetés tárgyalásának
időpontját 2015. január 29-re javasolja módosítani. A gazdasági programot a választásokat
követő 6 hónapon belül kell elfogadni, ennek ideét 2015. március 26-ra javasolja. A 2015.
szeptember 3-án tartandó ülés közmeghallgatás lenne, a költségvetés féléves beszámolóját
előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság. A decemberi ülés
időpontját 2015. december 10-re javasolja, azért, hogy az időpont ne ütközzön az
intézmények karácsonyi ünnepségeivel.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy fogadják el az előterjesztés módosítását az
elmondottak szerint.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
215/2014. (XII.18.) Kt. határozata a 2015. évi munkaterv
javaslat módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a 2015. évi munkaterv javaslatot az
alábbiak szerint módosítja:
2015. január 29. /csütörtök/ 17 óra
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. január 19.
2./ A 2015. évi költségvetés megtárgyalása (Szükség esetén a képviselő-testület 2. fordulóban
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tárgyalja a költségvetés tervezetet)
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. január 19.
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden
képviselő értesítést kap
3./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Előadó: polgármester
2015. március 26. /csütörtök/ 17 óra
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. március 16.
2./ Tájékoztató az óvodák működéséről
Előadó: óvodavezetők
3./ A 2015. évi intézményi térítési díjak megállapítása
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. március 16.
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden
képviselő értesítést kap
4./ Tájékoztató az önszerveződő közösségek részére nyújtott 2014. évi támogatás felhasználásáról
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden
képviselő értesítést kap
Előadó: polgármester
5./ Gazdasági program elfogadása
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden
képviselő értesítést kap
Előadó: polgármester
6./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Előadó: polgármester
2015. szeptember 3. /csütörtök/ 17 óra Közmeghallgatás
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. augusztus 24.
2./ Közrend, közbiztonság helyzete településünkön
Előadó: Felsőzsolca Rendőrőrs vezetője
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. augusztus 24.
Előzetesen megtárgyalja a Szociális és Nemzetiségügyi Bizottság, melynek időpontjáról minden
képviselő értesítést kap
3./ Tájékoztató a gyermek-egészségügyi ellátás helyzetéről és a házi gyermekorvosi tevékenységről
Előadó: gyermekorvos
4./ Beszámoló a 2015. I. félévi költségvetés végrehajtásáról
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. augusztus 24.
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden
képviselő értesítést kap
5./ Tájékoztatás a temető üzemeltetéséről és a temetői díjak felülvizsgálata
Előadó: temető üzemeltető
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. augusztus 24.
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden
képviselő értesítést kap
6./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Előadó: polgármester
2015. december 10. /csütörtök/ 17 óra
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
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Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. november 30.
2./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal működéséről
Előadó: jegyző
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. november 30..
3./ Bérlemények 2016. évi bérleti díjak megállapítása
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. november 30.
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, melynek időpontjáról minden
képviselő értesítést kap
4./ A képviselő-testület 2016. évi munkatervének megtárgyalása
Előadó: polgármester
Előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. november 30.
Előzetesen megtárgyalja az Ügyrendi Bizottság, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést
kap
5./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Előadó: polgármester

Az elfogadott munkatervet a jegyzőkönyv 4/a. számú
melléklete tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4./ 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5.6. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: Az önkormányzat belső ellenőrzési tevékenységét Dr. Péter
András belső ellenőr végzi, aki elkészítette a 2015. évi belső ellenőrzési tervet, valamint a
2015-2019 stratégiai ellenőrzési javaslatot.
Ráki István képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy fogadják el a 2015-2019. stratégiai ellenőrzési
terv javaslatot.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
216/2014. (XII.18.) Kt. határozata a 2015-2019. évre
vonatkozó stratégiai belső ellenőrzési tervről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy az előterjesztéshez mellékelt tartalommal
elfogadta az Önkormányzat 2015. – 2019. évekre vonatkozó
belső ellenőrzés stratégiai tervét.
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Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete
tartalmazza.
Felelős: jegyző
Határidő: belső ellenőrzési tervben foglaltak szerint
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy fogadják el a 2015. évi belső ellenőrzési terv
javaslatot.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
217/2014. (XII.18.) Kt. határozata az önkormányzat
2015. évi belső ellenőrzési tervéről
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, az önkormányzat és költségvetési
szervei tervezett ellenőrzésére összeállított 2015. évi belső
ellenőrzési tervet az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.
A 2015. évi belső ellenőrzési tervet a jegyzőkönyv 6. számú
melléklete tartalmazza.
Felelős: jegyző
Határidő: ellenőrzési tervben foglaltak szerint
5./ 2014. évi közbeszerzési terv módosítása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: A Gózon Lajos, Damjanich János, valamint a Fekete István és
a Baross Gábor út felújításával kapcsolatos közbeszerzéssel egészül ki a 2014. évi
közbeszerzési terv.
Ráki István képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy az előterjesztés szerint fogadják el a 2014. évi
közbeszerzési terv módosítását.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
218/2014. (XII.18.) Kt. határozata a 2014. évi
közbeszerzési terv módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy az előterjesztés módosítja a 2014. évi
közbeszerzési tervet.
A módosított közbeszerzési tervet a jegyzőkönyv 7. számú
melléklete tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6./ A temetőről és temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosítása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: A temető üzemeltetésére szóló közszolgáltatási szerződés
lejár, és a testület úgy döntött, hogy a temető üzemeltetését 2015. január 1. napjától a
Városüzemeltetés veszi át. Az ehhez szükséges szabályozást tartalmazza a rendeletmódosítás.
Ráki István képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolja a rendeletmódosítást.
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy fogadják el a a temetőkről és a temetkezési
tevékenységről szóló 27/2005. (XII. 22.) sz. KT rendelet módosítását.
A rendelet tervezetet a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza.
Alsózsolca Város Képviselő-testülete 8 igen szavazattal elfogadta 19/2014. (XII.19.)
önkormányzati rendeletet a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 27/2005.
(XII.22.) sz. KT rendelete módosításáról
Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 9/a. számú melléklete tartalmazza.
7./ Az Alsózsolcai Gondozási Központ szolgálati nyilvántartásban történő bejegyzésének
módosítása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: Jelenleg 14 fő idős ellátott és 1 fő demens ellátott van a
Gondozási Központban, az engedélyezett létszám 25 fő idős és 3 fő demens ellátott. Ahhoz,
hogy a demens ellátást ki tudják terjeszteni Alsózsolca Város közigazgatási területén kívül a
Miskolci Járásra. Módosítani szükséges az idősek nappali ellátásának létszámát 25 főről 22
főre, demens nappali ellátás létszámát 3 főről 6 főre.
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Sándor Károly képviselő-testületi tag: A Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel foglalkozó
Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Javasolja az összetétel változtatását, de ha valakit
felvesznek demens ellátottként azt határozott vagy határozatlan időre veszik fel? Ha valakit
felvesznek más településről, nehogy az helyzet álljon elő, hogy a helyieknek nem lesz hely.
Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető: Ha valaki olyan súlyos demens, azt
bentlakásos intézetben helyezik el, ha megemelik a létszámot, fent tudnak tartani helyet
alsózsolcai lakosok számára is.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: A nem alsózsolcai lakosok orvosi ellátását kinek
kell majd biztosítani, ilyen esetben az alsózsolcai lakos kárára megy el az orvos a demens
beteg ellátására.
Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető: Ha olyan súlyos rosszullét
jelentkezik, akkor mentőt hívnak és a hozzátartozót.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: A mentő életmentést végez. Hárman végzik a
felnőttorvosi ellátást, egy demens beteggel mindig van probléma, ha valamilyen ellátást
végeznek, azért pénzügyi ellenszolgáltatás jár.
Sándor Károly képviselő-testületi tag: Lehet kötni egy megállapodást, hogy a nem
alsózsolcai demens betegeket melyik orvos látja el.
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Az egy plusz terhet fog jelenteni az
önkormányzatnak. Javasolja, hogy maradjanak Alsózsolca területén.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: 28 férőhelyes a Gondozási Központ, amely jelenleg 15
fővel működik, egy főt foglalkoztatnak 4 órában a demens ellátás működtetésére. Szerződést
köthetnek a háziorvossal a nem alsózsolcai demens betegek ellátására. Fent kell tartani az
intézményt, az alsózsolcai lakosokból nem tudják a étszámot feltölteni.
Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető: Szeretné jobb kihasználtsággal
működtetni az intézményt, készítettek egy reklámanyagot a környező települések számára az
ellátás népszerűsítése érdekében. Utánanéznek, hogy doktor úr javaslatát hogyan tudnák
megvalósítani.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Ez az első lépés ahhoz, hogy módosítani tudják a
szolgáltatási nyilvántartásban szereplő adatot. Ezt el kell juttatni a Gyámhivatalhoz és az
NRSZH fogja elbírálni, hogy engedélyezik-e a módosítást. Ez most egy elvi döntés.
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy szavazzanak a módosító indítványról, mely
szerint csak az alsózsolcai lakosok számára legyen elérhető a Gondozási Központban az
idősek nappali ellátása, valamint a demens nappali ellátás.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A képviselő-testület 1 igen 7 nem szavazattal nem támogatta a módosító indítványt.
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Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy Alsózsolca közigazgatási területén túl a
Miskolci Járásra terjesszék ki a Gondozási Központ demens nappali ellátását.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
219/2014. (XII.18.) Kt. határozata az Alsózsolcai
Gondozási Központ szolgáltató nyilvántartásba történő
bejegyzésének módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy kezdeményezi az Alsózsolcai Gondozási
Központ szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésének
módosítását azzal, hogy a demens nappali ellátást kiterjeszti
Alsózsolca Város közigazgatási területéről a Miskolci
Járásra, valamint a jelenleg 25 fő idősek nappali ellátásának
létszámát 22 főre csökkenti, a demens nappali ellátás
létszámát 3 főről 6 főre növeli
Felelős: polgármester, Gondozási Központ vezető
Határidő: azonnal
8./ Kivitelezési szerződés Alsózsolca útjainak burkolat felújítási munkálataira kiegészítő
beruházás
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: Az előterjesztés tartalmazza a bíráló bizottság javaslatát a
közbeszerzési eljárásra.
Ráki István képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést.
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy a kivitelezési szerződés Alsózsolca útjainak
burkolat felújítási munkálataira kiegészítő beruházásról szóló közbeszerzési eljárást
nyilvánítsák érvényesnek és eredményesnek és nyertesnek a STRABAG Általános Építő Kft.t hirdessék ki.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
220/2014. (XII.18.) Kt. határozata a kivitelezési
szerződés Alsózsolca útjainak burkolat felújítási
munkálataira
kiegészítő
beruházásról
szóló
előterjesztésről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
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úgy döntött, hogy a kivitelezési szerződés Alsózsolca
útjainak burkolat felújítási munkálataira kiegészítő
beruházásról szóló közbeszerzési eljárást érvényesnek, és
eredményesnek nyilvánítja.
A nyertes ajánlattevő: STRABAG Általános Építő Kft.
(1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2.)
Felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel a
szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
9./ Igazgatási szünet megállapítása 2015. évre
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: A 2015. évi munkanap áthelyezés alapján az előterjesztésben
szereplő munkanapokra igazgatási szünetet rendelne el a képviselő-testület.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Az ügyrendi Bizottság tárgyalt és elfogadásra javasolja
az előterjesztést.
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy az előterjesztés szerint állapítsák meg az
igazgatási szünetet 2015. évre.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
221/2014. (XII.18.) Kt. határozata a 2015. évi igazgatási
szünet megállapításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a munkanap áthelyezés következtében
-2015. január 10. (szombat)
- 2015. augusztus 8. (szombat)
- 2015. december 12. (szombat)
munkanapokra igazgatási szünetet rendel el, amelyre a
hivatal dolgozóinak az éves szabadságkeretük terhére
szabadság kerül kiadásra.
A lakosságot a döntésről a hirdető táblán, illetve a honlapon
keresztül értesítik.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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10./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Szilágyi László polgármester: Az előző munkaterv szerinti ülés óta két rendkívüli ülést
tartott a képviselő-testület.
Részt vett a kataszrtófavédelmi kirendeltség szervezésében egy felkészítésén, illetve a
Miskolc Térségi Konzorcium tárgyalásán. A Borsodvíznél pályázat keretében zajlik az
azbesztcement ivóvíz fővezeték cseréje, amely Alsózsolcán a Kassai úttól a Baross Gábor útig
tartó vezeték cseréjét érinti, de mivel további pénzügyi fedezetet kaptak, így a Jókai útig
tudják kicserélni a fővezetéket.
Látogatást tettek nála az SW Umwelttechnik és a Sanmina képviselői, akikkel a
munkavállalással kapcsolatos hosszú távú elképzelésekről egyeztettek.
Védőnői tanácskozás volt a településen, ahová a környező településekről érkeztek vendégek,
minden résztvevőnek pozitív véleménye volt az eseményről.
A Bursa Hungarica pályázatban néhányan kiestek a támogatottak köréből, a nyertesek névsora
a honlapon megtalálható, illetve az érintetteket külön kiértesítik. A Nemzeti Örökségvédelmi
Hivatal támogatja a báró Vay család kriptájának a felújítását, amelyre 1.456.944.- Ft összegű
támogatást hagytak jóvá.
Ráki István képviselő-testületi tag: Figyelemfelhívásként elmondja, hogy a környező
településeken három férfi járja a házakat azzal, hogy a gáztűzhely flexibilis cső cseréjét
végzik, 5000.- Ft előleget kérnek, majd még 10.000.- Ft-ot. Ezek az emberek csalók.
Javasolja, hogy a képviselők telefonszáma kerüljön fel a honlapra, hogyha a lakosság ilyet
észlel, értesíthesse őket.
Szilágyi László polgármester: A temető üzemeltetését januártól az önkormányzat látja el.
Bárki végezhet temetést. A lakosság azt bíz meg, akit akar a temetéssel. A temetőgondnok
elérhetőségét a temetőkapun és a honlapon közzé teszik.
A 2014-es költségvetésben terveztek kiadást a kutyabefogásra, utoljára rendőri kísérettel, az
állatorvos, a mezőőrök és alpolgármester út részvételével tartottak kutya oltást, illetve
kutyabefogást. Azokat a kutyákat fogták be, akiknek nem volt gazdájuk, a következő befogást
januárra tervezik.
Mindenkinek áldott karácsonyt és boldog új évet kíván.
Más vélemény hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester a nyílt ülést 18 óra 37
perckor bezárta.
Kmf.

Szilágyi László
polgármester

Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző

Béres Emese Gabriella
jegyzőkönyvvezető
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