2/2015. sz. jegyzőkönyv
Készült: az alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár színháztermében megtartott képviselőtestületi ülésről, mely 2015. február 12-én 17 órakor kezdődött.
Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester, Dr. Mádai Ákos,
Dr. Majoros Géza, Fodor Ákos, Ráki István, Sándor Károly, Szabó László, Zsiros Sándorné
képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 9 fő), Demkó Dóra társadalmi
megbízatású alpolgármester Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző, Györffi Dezső
könyvvizsgáló, Mácsai Mónika Melinda gazdasági ügyintéző
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, Matusz István Városüzemeltetés vezető helyettes, Horváth
Henrik Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Észak-Magyarország Szerkesztősége,
Felsőzsolcai Rendőrőrs vezetője
Meghívottként jelen vannak: Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető,
Takácsné Szabó Zsuzsanna 2. sz. Óvoda vezető, Matusz István Városüzemeltetés vezető
helyettes
Érdeklődőként jelen van: 20 fő
A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületi tagokat a televízió nézőit és
a megjelenteket. Külön köszöntötte Györffi Dezső könyvvizsgáló urat. Megállapította, hogy
az ülés 9 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta.
Javasolta, hogy fogadják el az ülés napirendjét a meghívóban szereplő napirendi pontokkal.
A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képzi.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
2./ A 2015. évi költségvetés megtárgyalása
Előadó: polgármester
3./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Előadó: polgármester
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
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Szilágyi László polgármester: Ismertette a jelentést a lejárt határidejű határozatokról az
alábbiak szerint:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 195/2013. (XII.12.) Kt.
határozata az köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező célok
meghatározásáról
Szilágyi László polgármester: A 2014. évre vonatkozó teljesítményértékelési célok
meghatározásra kerültek és teljesültek.
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (II.05.) Kt. határozata
a 2014. évre vonatkozó 5.000,- Ft/hó bérkiegészítés egy összegben történő kifizetéséről
Szilágyi László polgármester: A bérkiegészítése kifizetésre került az érintet olgozók részére
egy összegben.
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (II.05.) Kt. határozata
a közalkalmazottak 8.000,- Ft/hó összegű cafetéria juttatásáról, valamint a
köztisztviselők bruttó 199.479,- Ft/év cafetéria juttatásáról 2014. évben
Szilágyi László polgármester: A cafetéria juttatást az önkormányzat biztosította a
határozatban foglaltak szerint.
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2014. (IV.17.) Kt. határozata
az alsózsolcai KSC támogatásáról
Szilágyi László polgármester: A 1.500.00,- Ft támogatási összeg átutalásra került a
határozatban foglaltak szerint.
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2014. (IV.17.) Kt. határozata
a Ritmus Táncegyüttes támogatásáról
Szilágyi László polgármester: Ez a határozat módosításra került, mivel a tánccsoport
Törökországi fellépése nem valósult meg.
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2014. (VI.19.) Kt.
határozatával módosította az 50/2014. (IV.17.) számú határozatát, az önszerveződő
közösségek pénzügyi támogatásán belül a Ritmus Táncegyüttes kérelméről
Szilágyi László polgármester: A kért 700.000,- Ft összeg átutalásra került a tánccsoport
részére, amelyet az együttes a csehországi fellépés költségire fordított.
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 138/2014.(IX.19.)
határozata az Alsózsolca 1326/17 hrsz-ú (Ifjúság út 1-3.) ingatlan megvásárlásáról

Kt.

Szilágyi László polgármester: Az ingatlan megvásárlásra került 2.010.000.- Ft-os vételáron.
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 171/2014. (XI.10.) Kt.
határozata a temető üzemeltetésről
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Szilágyi László polgármester: A temető üzemeltetését 2015. január 1. napjától a
Városüzemeltetés látja el.
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy fogadják el a jelentést a lejárt határidejű
határozatokról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést a képviselő-testület 9 igen szavazattal
jóváhagyólag tudomásul vette.
2./ A 2015. évi költségvetés megtárgyalása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. 4. 5. 6. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: Az előkészítő szakaszban sorra vették, hogy melyek azok a
hatások, amelyek érintik, érinthetik a település gazdálkodását. 2014. évben az
adósságkonszolidáció következtében 268 M Ft tartozást vállalt át a kormányzat, ami azt
jelenti, hogy 2020-ig minden évben 30 M Ft tőke és 6 M Ft kamat tartozást kellett volna
fizetni. A Borsodvíz Svájci projekt keretében az ivóvíz hálózat részleges vezetékcseréjére
kerül sor, előzetes tájékoztatás alapján 2015-ben fogják megvalósítani, addig nem érdemes
ilyen jellegű beruházást megvalósítani, amely ezeket a vezetékeket érinti, célszerű várni vele.
A posta előtti parkolót addig úgy alakítják ki, hogy a térkő burkolat még ne kerüljön rá, csak
azt követően, ha a vízügy elvégezte a munkát.
Folyamatban van a településen 2 nagy pályázat, az egyik a „Komplex telep program”, ami kb.
150M Ft-os, a másik „Szociális város rehabilitációs pályázat”, ami 400 M Ft körül van. A
komplex telep program keretében megújult a Johanna úti épület, amely a metodista egyház
tulajdona, elkészült, átadták, de egy csőtörés következtében helyreállítási munkálatokat kellett
végezni, amelyet a kivitelező garancia keretében megjavított. A szociális városrehabilitációs
pályázattal kapcsolatban hamarosan elkezdődnek azok a beruházások, amelyekről korábban
már volt szó. Magyarország első és egyetlen metodista temploma mellé felépül a közösségi
ház, az Ifjúság út végén építenek egy játszóteret. Útfelújításra kerül sor az Arany János út, a
Kodály Zoltán út, az Ifjúság út, és a Kastélyköz esetében, illetve útépítésre a Dankó Pista
úton. Meghatározó jelentőségűnek minősítették a 2014-2020 közötti ciklus megyei fejlesztési
programot, amelyben prioritásként a területfejlesztést, a gazdaságélénkítést és a
munkahelyteremtést határozták meg, elkészítették az ehhez kapcsolódó terveket.
Kidolgozták a közfoglalkoztatási terveiket, amihez saját erőt is készek biztosítani. Ez jelenleg
elbírálásra vár. Felvették a kapcsolatot a Miskolc Alsózsolca Ipari Park tulajdonosával, és
próbálnak a maguk módján tenni annak érdekében, hogy oda új befektetők települjenek.
A megyei közgyűlés Borsod megyére 93 milliárd Ft-tal fog rendelkezni, de 2020 után az
Európai Uniós támogatások megszűnnek, saját lábán kell megállni az országnak, a feladat az,
hogy a település is igyekezzen a saját lábán megállni.
Nagy változást fog előidézni a szociális ellátó rendszer átalakítása, az aktív korúak ellátásán
belül a foglalkoztatást helyettesítő támogatás a jegyző hatásköréből a járáshoz kerül, a
rendszeres szociális segély megszűnik, vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatást vagy
egészségkárosodási vagy gyermekfelügyeleti támogatást fognak megállapítani helyette, illetve
akinél nem aktuális, annál megszűnik. A lakásfenntartási támogatás is kivezetésre kerül azzal,
hogy addig folyósítják, ameddig korábban megállapították a jogosultságát.
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A szeptemberi kötelező óvodáztatás révén az óvodáztatási támogatás is megszűnik és
megszűnik a méltányossági közgyógy ellátás és a méltányossági ápolási díj. Az
önkormányzati támogatás helyébe települési támogatás lép. Mindez még kidolgozás alatt van.
A tervezés során figyelembe vették az önkormányzati törvény és a költségvetési törvény
rendelkezéseit, illetve az önkormányzati szervek gazdálkodását érintő jogszabályi
változásokat is.
A feladatalapú finanszírozás rendszere 2013-tól működik, előírás, hogy az általános
működéshez és az ágazati feladatokhoz kapcsolódó forrásokat csak a kötelezően ellátandó
feladatokra szabad felhasználni, valamint veszteséges költségvetés nem tervezhető, működési
hiányt csak indokolt vagy kivételes esetben fogadnak el. A fő szempont a település
működésének biztosítása mellet az intézmények állagmegóvása illetve a takarékos és
biztonságos gazdálkodás.
Az önkormányzat 2015. évi működési támogatása 348.306 e Ft
Működési célú támogatás államháztartáson belülről 193.112 e Ft
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 176.923 e Ft
Közhatalmi bevételek (iparűzési adó, építményadó, gépjármű adó 40%-a) 210.533 e Ft
Működési bevételek (intézmények működési bevétele) 49.311 e Ft
Működési célra átvett pénzeszközök 4.800 e Ft
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: 2014. év végéről 198.127 e Ft pénzmaradvánnyal
rendelkezik az önkormányzat, aminek egy része az idei évben tervezhető bevételként. A
kiadott anyagban tévesen szerepel az intézményi maradvány 176.178 e Ft, míg pályázati
maradvány 21.959 e Ft, így az intézményi maradvány összeg megegyezik a 2015. évi tartalék
összegével.
Szilágyi László polgármester: A település 2015. évi költségvetés tervezett összege
1.181.132 e Ft.
A kiadási oldalon a személyi juttatásokra 343.639 e Ft-ot terveztek
Munkaadókat terhelő járulékok 88.455 e Ft
Dologi kiadásra 342.410 e Ft
ezen belül az intézmények dologi kiadása 277.235 e Ft
a beruházások esetében Eu-s forrásból származik 185.747 e Ft, főként ezek fedezik a szociális
városrehabilitációs pályázat keretében végrehajtott beruházásokat.
A Fekete István Óvoda és Bölcsőde létszáma 20 fő, az intézmény kiadása 94.944 e Ft ebből
1.485 e Ft pályázati célra, a település részéről 250 e Ft-ban részesül kis értékű tárgyi eszköz
beszerzésre, a Városüzemeltetés végezné a homokozó fölé árnyékoló építését, fűzfa kerítés
készítését és a kisebb felújítási munkálatokat.
Az Alsózsolcai 2. számú Óvodában 18 fő dolgozó van, pályázati célra 1.919 e Ft, az
önkormányzat 635 e Ft-o biztosít, az alábbi beruházásokra: ipari porszívó, számítógép és
öltözőszekrény beszerzése. A Városüzemeltetés végzi el az óvoda lépcsőjének csúszás
mentesítését és árnyékoló építését a homokozó fölé. Árajánlatot fognak bekérni az óvoda
világításának a korszerűsítésére. Ez az óvoda 1977-ben épült, azóta csak növekedett az
elektromos fogyasztók száma. Pályázatot fognak benyújtani annak érdekében, hogy az óvodát
bővíteni lehessen akár egy szint ráépítésével, ahol óvónői szoba, tornaszoba, öltöző kapna
helyet.
Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár éves kiadása 34.049 e Ft, a költségvetés
tervezetében 380 e Ft beruházás van, ami a Helytörténeti Gyűjtemény udvarán építendő
kemencére fordítandó. Korábban az intézményvezető kérte technikus biztosítására az anyagi
fedezetet, indul a kulturális intézmények támogatására irányuló pályázat, és ennek keretében
remélhetőleg lehetőség nyílik egy hosszú távú foglalkoztatásra. Szóba került az
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intézményvezető javaslatára a Közösségi Ház körbekerítése illetve kamera elhelyezése,
valamint a Sportcsarnok bejáratánál hőstop függöny felszerelése, és a bejárathoz előtető
készítése, ezeket a Városüzemeltetés el tudja végezni.
Az Alsózsolcai Gondozási Központban 12 fő dolgozik, 46.785 e Ft kiadási keret összeggel
rendelkezik. A vezető kérte félállású adminisztrációs dolgozó biztosítását, erre fedezetet nem
tudnak biztosítani. 670 e Ft-os beruházási összeget foglal magába a költségvetési tervezet,
amelyből porszívót, számítógépet vásárolhatnak az idősek nappali ellátásának, 50 e Ft-ot
biztosít kerékpár vásárlásra a családsegítés számára, illetve 380 e Ft-ot terveztek üvegfal
építésére, ami elválasztaná a gyermekjóléti szolgálatot.
Az Alsózsolcai Városüzemeltetésnél 38 fő dolgozik, 234.854 e Ft éves kiadással rendelkeznek
a tervezet alapján. A beruházás költsége 10.750 e Ft, ami tartalmazza szerszámok, gépek
beszerzését, illetve kamera felszerelését a karbantartó műhely számára, 6.350 e Ft-ot terveztek
egy kisbusz beszerzésére, amiről már korábban szó volt, 3.350 e Ft-ot tartalmaz a költségvetés
főzőüst beszerzésére, abban az esetben, ha ezt nem sikerül pályázat útján beszerezni, valamint
50 e Ft-ot a temető fenntartás keretében székek beszerzésére. Felújítás keretében tartalmazza
azt a 310 e Ft-ot, amit a Vay kripta felújításának az Áfája, ami egyben önerő a pályázat
finanszíirozásához.
Az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban 22 fő dolgozik 93.476 e Ft a kiadási előirányzat,
ebből 825 e Ft-os a beruházás összege, ami egy ajtóra szerelhető beléptető rendszer költségét
tartalmazza, valamint fényképezőgép és számítógép vásárlását tervezték.
Az önkormányzat költségvetése 1.089.462 e Ft, dologi kiadásra 115.175 e Ft lett betervezve,
beruházásra 193.675 e Ft-ot különítettek el. 3.275 e Ft-os betonelemgyártó gép vásárlásra
nyújt fedezetet, a korábban említett közmunka program keretében önerő betervezésével
vásárolnák meg ezt a gépet. Az Ifjúság út 1-3 alatti épület felújítására különítettek el 1.905 e
Ft-ot. Valamint útfelújítást és gyalogosátkelő hely kialakítását tervezték, és 4 db közvilágítási
oszlop elhelyezésére
A településen működő roma nemzetiségi önkormányzat részére 379.603 Ft-ot biztosít az
állam normatív támogatás révén. A bizottság a költségvetést elfogadásra javasolja.
Szilágyi László polgármester: A költségvetést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság és Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság.
Ráki István képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az
önkormányzat 2015. évi költségvetésére tett javaslatot, a bevételi és kiadási oldal
egyensúlyban van, a bérek fedezete biztosított.
Új feladat a temető üzemeltetése, ennek várható költségeire is fedezetet biztosít a
költségvetés. A zárszámadást követően vissza kell térni az intézmények felújítására és a
működéssel kapcsolatos kiadásokra, amelyekre most még nem tudtak tervezni, mivel az
árajánlatok beszerzése folyamatban van.
Nem lehet tudni, hogy milyen pályázatokat fognak kiírni a közeljövőben, azzal is kell
számolni, hogy ezekhez önerő biztosítására lesz szükség, amelyet várhatóan a tartalék terhére
tudnak majd biztosítani. A bizottság javasolja a 2015. évi rendelet tervezet elfogadását és a
hozzá kapcsolódó rendelet módosítások elfogadását.
Sándor Károly képviselő-testületi tag: A Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó
Bizottság tárgyalta a szociális ellátásokkal kapcsolatos részt, ebben a költségvetésben ennyit
tudtak a szociális ellátásokra tervezni, de a zárszámadáskor vissza kell rá térni és meg kell
nézni, hogy mire tudnak még pénzt biztosítani. A bizottság a költségvetés elfogadását
javasolja. Javasolják a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítását és az intézményi
térítési díjról szóló rendelet módosítását.
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Szilágyi László polgármester: Felkérte Györffi Dezső könyvvizsgáló urat, hogy foglalja
össze röviden a jelentését.
Györffi Dezső könyvvizsgáló: 2015-ben az államháztartás keretin belül a gazdálkodás
szabályai változnak, ez érintette a 2015. évi költségvetés tervezését is. 2014-től a korábbi
pénzforgalmi szemlélet mellett megjelenik az eredményszemléletű elszámolás. A 2014. évi
zárszámadásban már lehet látni, hogy lesz eredményszemléletű elszámolása az önkormányzati
beszámolónak. Valamilyen módon közelít a vállalkozói területen elterjedt eredményközpontú
elszámoláshoz. Ezt egy EU-s irányelv határozta meg. 2014-ben amikor az új számviteli
rendszerre tértek át, bevezetésre került a gördülő tervezés, meg kellett előre határozni 2016,
2017, 2018-ra a várható bevételeket és kiadásokat.
Jelentősebb változás, hogy 2015-től a korábbi engedélyezett létszám helyett tervezett létszám
van. Bértömeg gazdálkodás zajlik, minden költségvetési szerv maga határozza meg, hogy
milyen foglalkoztatási forma keretében foglalkoztatja a dolgozóit.
Amikor felülvizsgálták a 2015. évi költségvetési tervezetet, alapvetően a jogszabályi
változásokat vették figyelembe. A bevétel és kiadás feltüntetése mellett el kell határolni, hogy
ebből mennyi a kötelezően ellátandó feladat, mennyi az önként vállalt feladat és mennyi az
államigazgatási feladat, nem csak önkormányzati szinten, hanem intézményi szinten is.
Az új számviteli rendszerben az értékcsökkenést diszkontálni kell, ma egy épület
értékcsökkenését 2 %-al számolják el, az összes berendezéssel együtt. Idővel át fognak térni a
valós alapú értékelésre, ez tükröződni fog a költségvetésben és beszámolóban is.
A rendelet tervezet megfelel a jogszabályi előírásoknak, hiánnyal nem lehet költségvetést
tervezni, az önkormányzati törvény azt mondja, hogy működés hiánnyal nem tervezhető. Az
Államháztartási törvény szerint működési hiány alatt azt kell érteni, hogy a működési hiányt
nem lehet külső forrásból finanszírozni. Erre kormányzati engedéllyel van csak lehetőség, de
csak nagyon korlátozott mértékben. Ilyen szempontból a költségvetési tervezet megfelel az
előírásoknak.
Szilágyi László polgármester: Köszöni a könyvvizsgáló úr tájékoztatását. Kérdezi, hogy
van-e valakinek hozzáfűzni valója, korábban már többször egyeztettek a költségvetéssel
kapcsolatban.
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Érdeklődik, hogy a kisbusz új vagy használt jármű?
Szilágyi László polgármester: Egy jó állapotú használt jármű beszerzését tervezik. Ha a
képviselő-testület elfogadja a költségvetési tervezetet, ezt követően tudnak lépni az ügyben.
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: A temető üzemeltetésre mekkora összeget
terveztek?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A temető üzemeltetésénél terveztek a bérrel, a
szemétszállítással és a fűnyírás költségeivel és az 50 e Ft-os székbeszerzéssel, ennek az
összege 4.593 e Ft.
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Az egyeztetésen volt szó róla, hogy 4 M Ft-ot
terveznek az önszerveződő közösségek támogatására, ha ebből 2 M Ft-ot a KSC-nek szán a
képviselő-testület, ha ezt valóban így gondolják, akkor a megmaradt 2 M Ft-ot méltánytalanul
kevésnek tartja, hiszen ezen 8-10 szervezet fog majd osztozni.
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Szilágyi László polgármester: A költségvetés elfogadását követően az önszerveződő
közösségeknek lehetőségük lesz a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsághoz pályázatot
benyújtani, a bizottság a pályázatok benyújtását követően fogja eldönteni, hogy kinek milyen
összeget biztosít, erre az ősz folyamán vissza lehet térni.
A költségvetés elfogadásához kapcsolódik két rendelt elfogadása, az egyik a szociális
ellátásokról szól, a másik az intézményi térítési díjról szóló rendelet módosítása.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Az intézményi térítési díjakról szóló rendelet
módosítását kezdeményezi azzal, hogy a változás azokat a szülőket érintené, akik 1-2
gyermeket nevelnek, de állami támogatásban nem részesülnek. A napi háromszori étkezést
igénybe vevők támogatása napi 30 Ft-tal, a kétszeri étkezést igénybe vevők esetében napi 25
Ft-tal, a csak ebédet igénybe vevők esetében pedig napi 20 Ft-tal emelkedne a támogatás
mértéke. Ez a kedvezmény érezhető lesz a háztartásokban, ennyivel kevesebbe kerülne a
gyermek étkeztetése.
A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény változása miatt szükséges. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás megállapítása
kikerül a jegyző hatásköréből, de lehetősége van a képviselő-testületnek, hogy továbbra is
fenntartsa azokat a szabályokat, amiket korábban a lakhatással kapcsolatosan megállapított.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy továbbra is tartsa fenn ezeket a szabályokat azzal,
hogy ezt már nem a képviselő-testület, hanem a járási hivatal fogja ellenőrizni. Március 1-től
az önkormányzati segély települési támogatássá alakul át, ebben csak a címszó változását
vezették át, azzal, hogy a későbbiekben visszatér rá a testület, hogy milyen ellátást tud
biztosítani a lakosság számára. A temetési segély összege 15.000,- Ft volt, javasolja a
temetési segély megállapítását 21.000,- Ft-ban 2015. március 1-től.
A köztemetés szervezését a jogszabály a képviselő-testület hatáskörébe utalja, javasolja, hogy
ezt a polgármester hatáskörében határozza meg a képviselő-testület.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: A gyermekétkeztetés 70 M Ft-ba kerül, ez
tartalmazza a kedvezmény összegét, elég lesz rá a 70 M Ft?
A 3606-os út csatlakozás kiépítésére terveztek összeget, ahol kamionok járnak, nem érti, hogy
miért nem lehet a kavicsbánya tulajdonosának megcsináltatni. Ebből a pénzből meg lehetne
javítani a Herman Ottó utat, vagy az orvosi rendelő környékén ki lehetne bővíteni parkolót.
Az orvosi rendelő környékén a csapadékvíz elvezetés sincs megoldva, ha egy nagy
felhőszakadás van, térdig járnak a vízben.
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Az az út is az önkormányzat tulajdona,
kötelezettségük azt az utat is kezelni, korábban megegyeztek a kavicsbánya tulajdonosával,
hogy kavicsot, anyagot ők is biztosítnak a csatlakozás kiépítéséhez.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Mindig a vállalkozók érdekeit veszik figyelembe,
amikor a diósgyőri vasgyárat építették, akkor sem kértek pénzt az építtetők az
önkormányzattól, megépítették az utakat és a dolgozóknak a házakat is, más volt a hozzáállás,
a vállalkozó sajnál 600 e Ft-ot az útra költeni.
Szilágyi László polgármester: A törvény írja elő, hogy ki miért a felelős, egyetért a
képviselő társa álláspontjával, de ezt meg kell csinálni, egy útcsatlakozásról van szó, hogy az
Alsózsolca-Sajólád közötti út tovább ne sérüljön.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A konyha költségvetése 103.866 e Ft, ami a dolgozók
béréből, annak járulékaiból és az élelmiszer beszerzésből és a dolog kiadásokból áll.
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Élelmiszerre 45.800 e Ft-ot terveztek, az idén tervezik egy üst vásárlását, ami maga 3.350 e
Ft.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Tulajdonképpen arra kíváncsi, hogy pénzt
költenek arra, hogy a gyerekek ne éhezzenek. Mert mindig azt lehet hallani, hogy éhező
gyerekek vannak, mennyit költenek arra, hogy ne éhezzenek.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Az étkezésre 103.866 e Ft-ot költenek, normatívát
kapnak rá 70.577 e Ft-ot, és befizetés, ami a konyhával kapcsolatos az 25.889 e Ft. Külön
kedvezményekre kb. 1.700 e Ft-ot fordítanak, amit az önkormányzat hozzá tesz. A konyha
biztosítja az iskolai és óvodai étkezésen túl a bölcsődei étkeztetést, szociális étkeztetést,
munkahelyi vendéglátást is.
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Gyakorlatilag az önkormányzatnak kb. 6 M Ft-ba
kerül az étkeztetés.
Szilágyi László polgármester: Úgy döntöttek, hogy megadják a lakosságnak is a lehetőséget
a hozzászólásra, csak a költségvetéssel kapcsolatban szóljanak hozzá. Sor kerül majd
lakossági fórumra is, ahol bármilyen kérdést fel lehet majd tenni. Most a költségvetéssel
kapcsolatban szóljanak hozzá.
A lakosság részéről hozzászólás nem érkezett.
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy fogadják el a szociális ellátásokról szóló rendelt
módosítását, ami a szociális ellátásokról szóló törvény változásainak már említett átvezetését
tartalmazza.
A rendelet tervezetet a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
Alsózsolca Város Képviselő-testülete 9 igen szavazattal elfogadta az 1/2015.
(II.13.)önkormányzati rendeletet a szociális ellátásokról szóló 26/2005.(XII.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 3/a. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy fogadják el az intézményi térítési díjakról szóló
rendelt módosítását.
A rendelet tervezetet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
Alsózsolca Város Képviselő-testülete 9 igen szavazattal elfogadta a 2/2015.(II.13.)
önkormányzati rendeletet az intézményi térítési díjról szóló 17/2005.(VIII. 30.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 4/a. számú melléklete tartalmazza.
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Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy fogadják el a 2015. évi költségvetéshez
kapcsolódó könyvvizsgálói szóbeli 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
7/2015. (II.12.) Kt. határozata a 2015. évi költségvetéshez
kapcsolódó könyvvizsgálói szóbeli előterjesztés
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy jóváhagyja a 2015. évi költségvetéshez
kapcsolódó könyvvizsgálói szóbeli előterjesztést
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy fogadják el a 2015. évi költségvetésről 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
8/2015. (II.12.) Kt. határozata a 2015. évi költségvetéshez
kapcsolódó előterjesztésről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy jóváhagyja a 2015. évi költségvetéshez
kapcsolódó előterjesztést
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete
tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy fogadják el a 2015. évi költségvetésről szóló
rendelet tervezetet.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A rendelet tervezetet a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.
Alsózsolca Város Képviselő-testülete 9 igen szavazattal elfogadta a 3/2015. (II.13.) számú
rendeletet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 6/a. számú melléklete tartalmazza.
3./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
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Szilágyi László polgármester: Január 9-én részt vett a Borsodvíz közgyűlésén, ahol
tájékoztatást adtak arról, hogy az árfolyam különbség miatt 1 km-el több azbesztcement
csövet tudnak kicserélni.
Január 30-án Tibolddarócon a Bükk Makk LEADER közgyűlésén vett részt.
Február 11-én a Miskolc-Nyíregyháza vasútvonal fejlesztéssel kapcsolatban kapott
tájékoztatást a képviselő-testület. Ez egy 2020-tól induló EU-s pénzből megvalósuló
vasútvonal korszerűsítés, amely magában foglalna vasútállomás építést, a vasút alatt átjáró
építését, ezen felül a közúti felüljárót kb. 1,5 m-rel emelnék meg, valamint zajvédő fal épülne
a Lévay lakótelepnél és a Deák Ferenc utca kert végeiben. A volt Erdért telepnél is kérnék a
zajvédő fal építését, illetve tervbe van véve a Vashíd felújítása. Ehhez szükséges a
településrendezési terv módosítása.
Február 3-án részt vett a TÖOSZ fórumon, ahol beszámolás, tisztújítás zajlott. Zsiros
Sándorné képviselő-társuk megbízást kapott a Borsod-Abaúj Zemplén megyei képviseletre.
Ma Onga és Társult települések közgyűlésén vett részt, ahol beszámolás és a költségvetés
elfogadása zajlott.
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Kéri a képviselő-testületet, hogy hagyják jóvá,
hogy a következő 5 évben is ő képviselhesse a települést a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségében. Nem a polgármester úrtól akarja elvenni a tisztséget, az
önkormányzati szövetségben egy másfajta munkát végeznek, az önkormányzatok
működésével, gazdálkodásával kapcsolatos napi problémáinak feltárását végzik.
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy erősítsék meg a következő öt évre Zsiros
Sándorné képviselő asszony képviselhesse a települést a Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségében.
A szavazásban a képviselő-testület 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2015. (II.12.) Kt. határozata Zsiros Sándornénak a
Települési Önkormányzatok Országos Szervezetében
való képviselethez való hozzájárulásról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy hozzájárul ahhoz, hogy Zsiros Sándorné
képviselő
asszony
képviselje
Alsózsolca
Város
Önkormányzatát a Települési Önkormányzatok Országos
Szövetségében
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Szilágyi László polgármester: A hét végén sor kerül a Tor kóstoló rendezvényre, már a 3.
ilyen eseményre kerül sor, gyerekprogramokkal és felnőtt műsorokkal várják az érdeklődőket.
A következő munkaterv szerinti ülés március 26-án lesz. A település honlapján bal oldalon
szerepel a képviselő-testületi tagok elérhetősége és a következő testületi ülés időpontja, jobb
oldalon az előterjesztések, a képviselő-testület üléséről készült video felvétel és a képviselőtestületi ülések jegyzőkönyvei.
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Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Olvasta az Észak-Magyarországban a
polgármester úrral készült interjút, amelyben szó esett a nevelőotthonról és a régi kastélyról,
ami nem az önkormányzat tulajdona, de nagyon rossz állapotban van, kérni kellene, hogy a
megyei önkormányzat tegyen valamit, hogy az az épület ne menjen tönkre. A tetőn a pala
beázik, ennek következtébe az egész épület romlik, 50-60 évvel ezelőtt egy tollvonással
elvették tőlük, valahogy vissza kellene szerezni. Körbe kellene ezt a témát járni, hogy mit
lehetne vele tenni. Szerinte az az épület egy kulturális örökség.
Szilágyi László polgármester: 2013-ig tartotta a megyei önkormányzat a kezelésében, állami
tulajdonban van, a Szociális és Gyermekfelügyeleti igazgatósághoz tartozik, megkeresték az
igazgatóság vezetőjét, jelenleg a szerződéskötés folyamatban van a kastély állagmegóvásával
kapcsolatban. A padlásfeljárót egy ráccsal választanák le, hogy az arra illetéktelenek ne
férhessenek hozzá, ezt követően fogják a csatornát megjavítani, illetve megpróbálják úgy
megoldani, hogy a csapadékvíz ne a falra kerüljön, ha az önkormányzat kezelésébe kerülne, el
kellene gondolkodni, hogy képes-e település annyi pénzt biztosítani, hogy elég legyen,
egyelőre állagmegóvás zajlik.
A közönséget várják a hétvégi rendezvényre. Köszöni az érdeklődést.
Más vélemény hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester az ülést 18 óra 10
perckor bezárta.
Kmf.

Szilágyi László
polgármester

Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző

Béres Emese Gabriella
jegyzőkönyvvezető
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