1/2015. sz. jegyzőkönyv
Készült: az alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi
ülésről, mely 2015. január 21-én 16 órakor kezdődött.
Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester, Dr. Mádai Ákos,
Fodor Ákos, Ráki István, Sándor Károly, Szabó László, Zsiros Sándorné képviselő-testületi
tagok (a jelenlévő képviselők száma 8 fő), Demkó Dóra társadalmi megbízatású
alpolgármester Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző
Az ülésről távolmaradását jelentette be Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag.
Az ülésre meghívót kapott: Meghívottként jelen vannak: A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és a megjelenteket.
Megállapította, hogy az ülés 8 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok mellé vegyék fel a köztisztviselők
teljesítmény-követelményei alapját képező 2015. évi célok meghatározásáról szóló
előterjesztést.
A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2015. (I.21.) Kt. határozata a napirend kiegészítéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy felveszi a napirendi pontok közé
- a köztisztviselők teljesítmény-követelményei alapját
képező 2015. évi célok meghatározásáról szóló előterjesztést
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy fogadják el az ülés napirendjét a fenti
kiegészítéssel együtt.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
Napirend:
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1./ ÉMOP-3.1.1.-12-2013-0009 „Szociális célú városrehabilitáció” pályázathoz kapcsolódóan
helyi civil szervezetek támogatása
Előadó: polgármester
2./ Városüzemeltetés vezető pályázat kiírás
Előadó: polgármester
3./ A köztisztviselők teljesítmény-követelményei alapját képező 2015. évi célok
meghatározása
Előadó: jegyző
1./ ÉMOP-3.1.1.-12-2013-0009 „Szociális célú
kapcsolódóan helyi civil szervezetek támogatása

városrehabilitáció”

pályázathoz

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: A korábban pályázó szervezetek közül ketten visszaléptek a
projekt megvalósításától. A számukra átutalt előleggel elszámoltak, azt visszautalták az
önkormányzat részére. A kieső két szervezet projektjeit az Összefogással Alsózsolcáért
Egyesület és az Alsózsolcai KSC veszi át. Forráshiányra való hivatkozással kérik az
önkormányzat támogatását. Hasonló problémával küzd a polgárőr egyesület is, ők is kérik az
önkormányzat támogatását.
Ráki István képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: A Spead Steelleaders Egyesülettel egyeztetett, akik
korábban nem tudtak erről a lehetőségről, nekik is gondot okoz a projekt megvalósítása, utána
kellene nézni, hogy hogyan tudnák nekik is odaadni a támogatást.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A következő testületi ülésre nyújtsák be a kérelmüket.
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Ha lehet, adják oda nekik is a támogatást, mert a
településen élő gyerekeknek csinálják a programokat a projekt keretében.
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: Ezeket, a támogatásokat csak közhasznú
egyesületek kaphatják, vagy ez nem feltétel?
Szilágyi László polgármester: Zsolcai egyesületek hajtják végre a miniprojekteket, akik nem
tudják finanszírozni a fedezetet, ért nyújt nekik az önkormányzat előleget.
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy az ÉMOP-3.1.1.-12-2013-0009 „Szociális célú
városrehabilitáció” pályázathoz kapcsolódóan helyi civil szervezetek támogatása keretében
2.250.000.- Ft összeget előlegezzenek meg az Összefogással Alsózsolcáért Egyesület részére.
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
2/2015. (I.21.) Kt. határozata az ÉMOP-3.1.1-12-20130009 „Szociális célú városrehabilitáció” keretében az
Összefogással Alsózsolcáért Egyesület részére előleg
biztosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy az ÉMOP-3.1.1-12-2013-0009 „Szociális
célú városrehabilitáció” keretében az Összefogással
Alsózsolcáért Egyesület részére 2.250.000.- Ft előleget
biztosít a tartalék terhére.
Az előleg visszafizetésére a pályázat lezárást követően kerül
sor.
A folyósításra szakaszosan, a feladat végrehajtásának
megfelelően kerül sor.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy az ÉMOP-3.1.1.-12-2013-0009 „Szociális célú
városrehabilitáció” pályázathoz kapcsolódóan helyi civil szervezetek támogatása keretében
1.200.000.- Ft összeget előlegezzenek meg az Alsózsolcai KSC részére.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2015. (I.21.) Kt. határozata az ÉMOP-3.1.1-12-20130009 „Szociális célú városrehabilitáció” keretében az
Alsózsolcai KSC részére előleg biztosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy az ÉMOP-3.1.1-12-2013-0009 „Szociális
célú városrehabilitáció” keretében az Alsózsolcai KSC
részére 1.200.000.- Ft előleget biztosít a tartalék terhére.
Az előleg visszafizetésére a pályázat lezárást követően kerül
sor.
A folyósításra szakaszosan, a feladat végrehajtásának
megfelelően kerül sor.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy az ÉMOP-3.1.1.-12-2013-0009 „Szociális célú
városrehabilitáció” pályázathoz kapcsolódóan helyi civil szervezetek támogatása keretében
1.600.000.- Ft összeget előlegezzenek meg az Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr
Egyesület részére.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2015. (I.21.) Kt. határozata az ÉMOP-3.1.1-12-20130009 „Szociális célú városrehabilitáció” keretében az
Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület
részére előleg biztosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy az ÉMOP-3.1.1-12-2013-0009 „Szociális
célú városrehabilitáció” keretében az Alsózsolca Város
Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület részére 1.600.000.- Ft
előleget biztosít a tartalék terhére.
Az előleg visszafizetésére a pályázat lezárást követően kerül
sor.
A folyósításra szakaszosan, a feladat végrehajtásának
megfelelően kerül sor.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
2./ Városüzemeltetés vezető pályázat kiírás
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: 2015. január 8-án közös megegyezéssel megszűnt a
Városüzemeltetés vezetőjének közalkalmazotti jogviszonya, a jogszabály meghatározza, hogy
a pályázat kiírásának milyen elemeket kell tartalmaznia, úgy mint a határozott idő kikötése
vagy a felsőfokú végzettség szükségessége.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy hagyják jóvá a Városüzemeltetés vezető
pályázati kiírást az előterjesztés szerint.
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
5/2015. (I.21.) Kt. határozata a Városüzemeltetés vezető
pályázat kiírásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy jóváhagyja a Városüzemeltetés vezető
pályázat kiírását az előterjesztés szerint.
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete
tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ A köztisztviselők teljesítmény-követelményei alapját képező 2015. évi célok
meghatározása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Minden év elején meghatározzák a köztisztviselők
teljesítmény követelményeit, az előterjesztés részletesen tartalmazza, hogy melyek azok a
teljesítmény elvárások, amelyet a köztisztviselőknek teljesíteniük kell
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy fogadják el a köztisztviselők teljesítménykövetelményei alapját képező 2015. évi célok meghatározását az előterjesztés 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
6/2015. (I.21.) Kt. határozata a köztisztviselők
teljesítmény-követelményei alapját képező 2015. évi
célok meghatározásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselők teljesítménykövetelményének alapját képező célokra vonatkozó
javaslata, melyet az alábbiak szerint fogadott el:
1. A Képviselő-testület és Bizottságai üléseinek előkészítése és a döntések határidőben történő
maradéktalan végrehajtása.
2. A jogszabályváltozások folyamatos nyomon követése, az új rendelkezések elsajátítása, alkalmazása, a változást érintő ügytípusok ügyintézési modelljének kidolgozása.

5

3. A 2015. évi költségvetés készítésekor a változó jogszabályi feltételek betartása a pénzügyi lehetőségek maximális kihasználása.
4. A 2014. évben bevezetésre került EPER program és a 2015. évben bevezetésre kerülő KIRA3
program elsajátítása, gyakorlati alkalmazása a könyvelést érintő jogszabályi háttér változásából eredő feladatok maradéktalan elvégzése.
5. Az önkormányzati bevételek növelése, a hátralékok csökkentése, kintlévőségek behajtása, fokozott ellenőrzési tevékenység végzése.
6.

Startmunka programban való részvétel. A közfoglalkoztatás rövid és hosszabb időtartamú pályázati lehetőségeinek maradéktalan kihasználása.

7. Önkormányzati pályázatok rendszeres figyelemmel kísérése, a pályázati források felkutatása.
A folyamatban lévő pályázatok lebonyolításában és pénzügyi elszámolásában, lezárásában való közreműködés.
8. Folyamatos önképzés, a központilag, vagy munkáltató által elrendelt kötelező továbbképzéseken való részvétel.
9. Az ügyfélbarát, szolgáltató közigazgatás, kulturált ügyfélfogadás feltételeinek fenntartása, az
ügyfélelégedettség növelése.
10. Az elektronikus közigazgatás és az internetes szolgáltatói rendszer továbbfejlesztése (ügyfélkapu, honlap), közérdekű adatok, hirdetmények elektronikus portálon való megjelenítése. Informatikai biztonság fejlesztésében való aktív közreműködés.
11. A KSH Elektra rendszerben feltűntetett statisztikai adatszolgáltatások határidejének nyomon
követése, a statisztikai adatszolgáltatások teljesítése.
12. Elektronikus Anyakönyvi Rendszer gyakorlati alkalmazása, az anyakönyvezésből eredő feladatok maradéktalan elvégzése
13. A jogszabályból eredő hatásköri változások következtében a Járási Hivatalhoz átkerülő feladatok vonatkozásában az ügyiratok, nyilvántartások naprakésszé tétele, az átadás-átvétel gördülékeny lebonyolításában való közreműködés.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2015. január 01 - december 31.

Más vélemény hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester az ülést 16 óra 10
perckor bezárta.
Kmf.
Szilágyi László
polgármester

Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző

Béres Emese Gabriella
jegyzőkönyvvezető
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