13/2015. sz. jegyzőkönyv
Készült: az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt rendkívüli képviselőtestületi ülésről, mely 2015. július 29-én, mely a zárt ülés folytatásaként 8 óra 25 perckor
kezdődött.
Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester, Dr. Mádai Ákos,
Dr. Majoros Géza, Fodor Ákos, Kurucz Attiláné, Ráki István, Szabó László, Zsiros Sándorné
képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 9 fő) Marcsikné Orosz Emese jegyző
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
Meghívottként jelen vannak: Érdeklődőként jelen van: A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
Napirend:
Nyílt ülés
2./ Közművelődési intézményvezető álláshely meghirdetése
Előadó: polgármester
3./ Köznevelési intézmény működtetési hozzájárulásának fizetéséről szóló döntés
Előadó: polgármester
4./ Alsózsolca, Szabadság utca 20 kV-os szabadvezeték kiváltása
Előadó: polgármester

2./ Közművelődési intézményvezető álláshely meghirdetése
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: A kozigallas.gov.hu oldalon kötelesek megjelentetni a
pályázati kiírást, 30 nap a határidő, a pályázati feltételek szerepelnek az anyagban.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak a közművelődési intézményvezető
álláshely meghirdetéséről.
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A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
101/2015. (VII.29.) Kt. határozata a közművelődési
intézményvezető álláshely meghirdetéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy jóváhagyja a közművelődési
intézményvezető álláshely meghirdetését az előterjesztésben
foglalt tartalommal.
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete
tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ Köznevelési intézmény működtetési hozzájárulásának fizetéséről szóló döntés
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)
74.§ (4) bek. szerint a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat
gondoskodik – a szakképző iskola kivételével – az illetékességi területén lévő összes, saját
tulajdonban álló, a KLIK által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását
szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről. A települési önkormányzat e
kötelezettségének teljesítése alól az ahhoz szükséges gazdasági és jövedelemtermelő képesség
hiánya esetén, az érintett köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatos kiadásaira és a
köznevelési intézmény működtetéséhez rendelkezésre álló bevételeire vonatkozó,
jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás mellett – felmentést kérhet. 2015. június 15.
napján nyilatkozatot tettek arra vonatkozóan, hogy a Herman Ottó Általános és
Művészetoktatási Iskola működését saját és átengedett bevételei terhére nem tudják vállalni. E
nyilatkozat alapján a MÁK számításai szerint a fizetendő hozzájárulás mértéke 4.810 e Ft/hó,
mely összeg 2019. augusztus 31-ig fizetendő.
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta
és javaslata szerint a köznevelési intézmény működtetését az önkormányzat a továbbiakban is
vállalja.
Szilágyi László polgármester: Ez a döntés a ciklus végéig szól, a Benedek Elek iskolában
rossz állapotban vannak a villamos vezetékek, valamint az elmúlt évben taneszköz
tekintetében nem fordultak az önkormányzathoz igénnyel, de ezt is az önkormányzat feladata
pótolni. Hasonló a helyzet a Vay kastélyhoz, hiába fizetnék a hozzájárulást, az látszik, hogy
az iskola nem úgy működne, ahogy kellene.
Szabó László képviselő-testületi tag: Az iskola egyházi átvételére nincs lehetőség?
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Szilágyi László polgármester: Próbálkozni lehet, de nem sok eredmény van kilátásban.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: Nem tudja, hogy hol bukott el az iskolaátadás ügye.
Ráki István képviselő-testületi tag: Nem léptek az ügyben.
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Léptek, elküldték, leültek az egyházi vezetőkkel,
de nem rajtuk múlott, sajnos képviselő asszony sem tudta elérni, mert más volt a politikai
érdek. Egyetlen szülő sem jelezte feléjük, hogy szeretnék az árvételt és a tantestület sem
akarta.
Szabó László képviselő-testületi tag: Akkor sem eszméltek, amikor Sajóládon és
Felsőzsolcán átvette az egyház az iskolákat.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: Könnyebb lenne a döntés, ha sarkalatosabb számokat adtak
volna meg. Ha lesznek pályázatok, akkor esetleg fel is újíthatnák az iskolát, vagy
szépítenének rajta. Az iskola tekintetében jelenleg a KLIK-től kell engedélyt kérni a
felújításra. A jogszabály az iskolaműködtetés vonatkozásában 8 napos jogvesztő határidőt
állapít meg, ha ezen a határidőn belül nem nyilatkoznak arról, hogy elfogadják, akkor úgy
tekintik, hogy nem kívánnak élni a lehetőséggel.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag 08 óra 45 perckor elhagyta az üléstermet. A
jelenlévő képviselő-testületi tagok száma 8 fő.
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Támogatja a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság döntését, azt látja, hogy az állam jól kitalálta ezt, hogy nem járjon rosszul. Eddig is
tudták finanszírozni a működtetést
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag 08 óra 47 perckor visszatért az ülésterembe. A
jelenlévő képviselő-testületi tagok száma 9 fő.
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak a köznevelési intézmény
működtetési hozzájárulásának fizetésétől való elállásról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
102/2015. (VII.29.) Kt. határozata a köznevelési
intézmény működtetéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. Törvény 74. §. (6) bekezdése és a nemzeti
köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.
(VIII.28.) Kormányrendelet 42. §. (2) bekezdése alapján
megállapított havi 4.810.000 Ft hozzájárulási díj fizetését
nem vállalja. Az intézmény köznevelési feladatainak
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ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetését az
önkormányzat saját forrásai terhére biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4./ Alsózsolca, Szabadság utca 20 kV-os szabadvezeték kiváltása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: A temető előtti térről földkábeles szabadvezeték telepítéséről
van szó. Az ÉMÁSZ szakemberei felmérték, hogy a középső 4-es oszlopot hogyan lehetne
áthelyezni. Két javaslatot tettek erre vonatkozóan, az egyik, hogy csak a vezetéket helyezik át,
ennek az költsége összköltsége 4 M F+ÁFA, amelyből az önkormányzatnak 1,7 M Ft+ ÁFA
összeget kellene vállalnia. A másik lehetőség, hogy a 20 kV-os szabadvezeték áthelyezése
mellett egy új Kompakt (BHTR) állomás létesítenek, így a kábel a földbe kerülne. Ennek az
összköltsége 8,5 M Ft+ÁFA, melyből az önkormányzatnak 3 M Ft+ÁFA lenne a költsége.
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javasolja,
a 20 kV-os szabadvezeték áthelyezése mellett egy új Kompakt (BHTR) állomás létesítését,
valamint javasolja a képviselő-testületnek a 3 M Ft+ ÁFA hozzájárulási költség vállalását.
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Örül, hogy az ÉMÁSZ eljutott idáig, azért, mert ez
a saját érdeke is, az a trafó nagyon régi, korábban ettől lényegesen többe került volna az
áthelyezés.
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak a 20 kV-os szabadvezeték
áthelyezése mellett egy új Kompakt (BHTR) állomás létesítéséről, valamint a 3 M Ft+ÁFA
hozzájárulás tartalék terhére történő 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
103/2015. (VII.29.) Kt. határozata az Alsózsolca,
Szabadság utca 20 kV-os szabadvezeték kiváltásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy támogatja az Alsózsolca Szabadság utca
20 kV-os szabadvezeték áthelyezése mellett egy új Kompakt
(BHTR) állomás létesítését, és a szükséges 3 M Ft+ ÁFA
hozzájárulás összegét a tartalék terhére biztosítja
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Szilágyi László polgármester: A holnapi napon 10 óra 30 perckor kerül megrendezésre a
Szociális Városrehabilitáció pályázat lezárása. Az országgyűlési képviselő-asszony 7-8
nagykövettel érkezik az eseményre, mindenkit szeretettel vár.
Más vélemény hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester a zárt ülést 08 óra 52
perckor bezárta.
Kmf.
Szilágyi László
polgármester

Marcsikné Orosz Emese
jegyző

Béres Emese Gabriella
jegyzőkönyvvezető
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