14/2015. sz. jegyzőkönyv
Készült: az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárban megtartott munkaterv szerinti
közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülésről, mely 2015. szeptember 03-án 17
óra 00 perckor kezdődött.
Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester, Dr. Mádai Ákos,
Kurucz Attiláné, Ráki István képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 5 fő)
Marcsikné Orosz Emese jegyző, 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, Takácsné Szabó Zsuzsanna 2. sz. Óvoda vezető, Matusz István
Városüzemeltetés vezető helyettes, Horváth Henrik Roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke, Észak-Magyarország Szerkesztősége, Felsőzsolcai Rendőrőrs vezetője, Dr. Herczegh
Enikő gyermekorvos, Szilágyi Tamás temetőgondnok, Felsőzsolcai Rendőrőrs vezetője,
Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület vezetője
Meghívottként jelen vannak: Dr. Herczegh Enikő gyermekorvos, Fazekasné Baksi Piroska
Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezető, Takácsné Szabó Zsuzsanna 2. sz. Óvoda vezető,
Szilágyi Tamás temetőgondnok, Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület tagja
Farkas Zoltánné, Rendőrkapitányság Miskolc: dr. Bogyay Ferenc r. ezredes
kapitányságvezető, Bukszár Zsolt r.alezredes, Molnár József r.alezredes, Agócs Ferenc
r.főtörzs.
Érdeklődőként jelen van: 2 fő
A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és a megjelenteket.
Külön köszöntötte dr. Bogyay Ferenc r. ezredes kapitányságvezető Urat, Miskolc Megyei
Jogú Város rendőrkapitányát, Bukszár Zsolt r.alezredes Urat, a Felsőzsolcai Rendőrőrs volt
parancsnokát, aki jelenleg a Vasúti rendőrőrs parancsnoka, a tárgyalt időben ő volt az illetékes
vezető. Köszönti Molnár József r.alezredes Urat, a Felsőzsolcai Rendőrőrs jelenlegi
parancsnokát, valamint Agócs Ferenc r.főtörzs Urat, aki Alsózsolca körzeti megbízotti
feladatait látja el. Köszönti az Alsózsolcai polgárőrség részéről Farkas Zoltánnét, aki
tájékoztat majd bennünket a polgárőrség működéséről, valamint külön köszönti Dr. Herczegh
Enikő gyermekorvost, aki szintén az egyik napirendi pont előterjesztője lesz.
Köszönti az intézmények vezetőit, és mindenkit aki személyesen, vagy a képernyőkön
keresztül tájékozódik a képviselő-testület munkájáról.
A képviselő-testületi létszáma 9 fő, jelen van 5 fő. Tájékoztatta a testületet, hogy az ülésről
távolmaradását jelezte Fodor Ákos képviselő Úr, Szabó László képviselő Úr, Zsiros Sándorné
képviselő asszony és Demkó Dóra alpolgármestert asszony. Megállapította, hogy az ülés 5 fő
jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta.
Szilágyi László polgármester: Indítványozza, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok
közé vegyenek fel még két napirendi pontot. Az egyik a Sanmina Magyarország Kft-nek a
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Sportpálya bérlésével kapcsolatos kérelme, a másik a Központi Konyha főzőüst beszerzésével
kapcsolatos előterjesztés.
Kérdezi, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatos kérdése, vagy hozzászólása?
Szilágyi László polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az ülés napirendi pontjai közé a fenti
két napirendi pont felvételéről.
A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
104/2015. (IX.03.) Kt. határozata a napirend
kiegészítéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy felveszi a napirendi pontok közé az alábbi
előterjesztéseket:
- Sanmina Magyarország Kft. kérelme a Sportpálya
bérlésével kapcsolatosan
- Központi Konyha főzőüst beszerzése
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy fogadják el az ülés napirendjét a fenti
kiegészítésekkel együtt.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt.
A testület 5 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
Napirend:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Közrend, közbiztonság helyzete településünkön
3./ Tájékoztató a gyermek-egészségügyi ellátás helyzetéről és a házi gyermekorvosi
tevékenységről
4./ Előirányzat módosítás és átcsoportosítás
5./ A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása
6./ Beszámoló a 2015. I. félévi költségvetés végrehajtásáról
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7./ Tájékoztatás a temető üzemeltetéséről és a temetői díjak felülvizsgálata
8./ Az építményadóról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
9./ Talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
10./ Az intézményi térítési díjak
önkormányzati rendelet módosítása

megállapításáról

szóló

17/2005.(VIII.

30.)

11./ Alsózsolcai Városüzemeltetés alapító okiratának módosítása
12./ Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási
Megállapodásának 5. sz. módosítása
13./ Képviselői előterjesztés a Kompház eszközfejlesztésére
14./ Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
15./ Sanmina Magyarország Kft. kérelme a Sportpálya bérlésével kapcsolatosan
16./ Központi Konyha főzőüst beszerzés
17./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 80/2015. (V.28.) Kt. határozata a
Symphonia Alapítvány kérelméről, Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
81/2015. (V.28.) Kt. határozata a polgármester felhatalmazásáról együttműködési
megállapodás megkötésére. A felhatalmazással élve a szerződést megkötöttük a Symphonia
Alapítvány a napokban megkezdi működését.
Szilágyi László polgármester: Kérte,
határidejű határozatokról.

hogy

fogadják

el

a

jelentést

a

lejárt

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
105/2015. (IX.03.) Kt. határozata a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló jelentésről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja a lejárt határidejű határozatok
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végrehajtásáról szóló jelentést.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./ Közrend, közbiztonság helyzete településünkön
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. Törvény 8. §-a
foglalja magában, hogy a rendőrkapitánynak, vagy az általa kijelölt helyettesének évente be
kell számolnia az illetékességi területén működő önkormányzatok képviselő-testületeinek a
település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az
azzal kapcsolatos feladatokról. Mindenki megkapta az előterjesztést, a régebbi képviselők
tapasztalhatják, hogy más a beszámoló, mert korábban Miskolc Város és a Felsőzsolcai
Rendőrőrs adatai is szerepeltek benne, ez az előterjesztés csak Alsózsolca Város
közrendjének, közbiztonságának helyzetét mutatja be. Kérdezi a rendőrség képviseletében
megjelent Urakat, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni, majd ezt követően felkéri
Farkas Zoltánnét, az Alsózsolcai Polgárőrség képviselőjét a tájékoztató megtartására.
dr. Bogyay Ferenc r. ezredes kapitányságvezető: Köszönti a Polgármester Urat és a
képviselő testületet. A korábbi évekhez képest szűkebbre szabott a beszámoló, ennek az az
oka, hogy az Országos Rendőr főkapitányság egységesítette a beszámolók tartalmát. A
rendőrségi törvény csak az adott település vonatkozásában teszi kötelezővé a tájékoztatást, így
az írásos anyag csak és kizárólag a település adataival, eredményeivel foglalkozik. Szóbeli
kiegészítésként elmondja, hogy a Miskolci Rendőrkapitányság reprezentatív minta. A
Kapitányság tavalyi beszámolójában is nem csak 2013-2014-es viszonylatban vizsgálták meg
az eredményeket, hanem egy lényegesen hosszabb, 10 éves időszakot. Látszanak a
tendenciák, amely a következetes munka eredménye. A rendőri eljárásban regisztrált
bűncselekmények vonatkozásában az utóbbi 10 év legjobb adatát értük el. Csökken a kiemelt
bűncselekmények száma, 14 db volt. Ilyen például az emberülés, rablás, lakásbetörés,
kábítószer kereskedelem. Lényeges, hogy a közterületen elkövetett bűncselekmények száma
is csökkenő tendenciát mutat. Sokat tesznek azért, hogy a demonstratív rendőri jelenlét minél
erőteljesebben megjelenjen a kapitányság illetékességi területén. Vélhetőleg ez az oka annak
hogy a közterületen elkövetett cselekmények száma csökken, radikálisan csökken a
közterületen elkövetett kiemelt cselekmények száma. Ezen kategóriákban jelentősen nőtt a
nyomozati eredményesség. Úgy gondolja, hogy jó az irány, ennek ellenére tudja, hogy
továbbra is van feladat bőven. Az egész ország rendőrségét feszíti a mostani helyzet, a
migráció, melyből ez a térség keveset érez. Ideiglenesen 1-2 ember segít be a déli határon, de
a feladatellátásban nem okoz problémát, a kapitányság létszáma 600 fő körül van, ez máskor
is előfordulhat, hogy 2-3 ember hiányzik. Központi döntés alapján 2015.09.01-től felállt és
2015.09.15-től megkezdi a működését a Készenléti Rendőrségen belül a Határrendészeti
Igazgatóság, ami azt jelenti, hogy ezeket a feladatokat elsősorban ők fogják ellátni, így
továbbra is Borsod-Abaúj-Zemplén megyére, és a Felsőzsolcai Rendőrőrs pedig többek között
Alsózsolcára tud koncentrálni. Az Alsózsolcai eredményeknél elmondja, hogy az egységes
nyomozati, bűnügyi statisztikákban, amit a minisztériumból kapnak meg Alsózsolca
vonatkozásában is alátámasztják azokat a 10 éves trendeket, amiket a rendőrkapitányság
illetékességi területén tapasztalnak. Fontos csökkenés, hogy a halálos balesetek száma
Miskolc területén 2014-ben mindössze 2 db volt, az egész kapitányság területén 6 db. 2002-
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ben ez a szám még 35 volt. Ezt nagyon komoly eredménynek tartja. Ez a következetes munka
és a jogalkotás eredménye. Köszöni a lehetőséget a szóbeli kiegészítésre.
Szilágyi László polgármester: Köszöni, a szóbeli kiegészítést, felkéri Farkas Zoltánnét, a
Polgárőrség képviselőjét hogy tartsa meg tájékoztatóját a polgárőrség működéséről.
Farkas Zoltánné polgárőr: Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület 2010.
november 30-án alakult újjá. Az egyesület életében a 2015. év már az 5. szolgálati év.
Tagjaink 5 éve vigyázzák a város és lakosságának értékeit, és szabadidejükben végzett aktív
szolgálatukkal tesznek a jobb közbiztonságért. Jelenleg taglétszámuk 34 fő, ezzel
zökkenőmentesen biztosítják a mindennapos szolgálat ellátását. Tevékenységük fő célja a
közrend, közbiztonság javítása, jobbá tétele, a lakosság biztonságérzetének javítása,
nyugalmának biztosítása, vagyonvédelem és a rendezvények biztonságában való
közreműködés. Mindezt Alsózsolca Város Önkormányzatával, a helyi rendőri szervekkel, a
lakossággal, és az intézményekkel együttműködve végzik. Tevékenységük kiterjed a
környezet védelmére, a település tisztaságának megóvására, az esetleges illegális
szemétlerakók felszámolására. Évente több környezetvédelmi akcióban is részt vesz, illetve
szervez az egyesület. Havonta 4 teljes munkanapot kitevő szolgálatot tejesítenek a postán és a
Takarékszövetkezetben nagy összegű nyugdíj, és segély kifizetésekkor, segítve ezzel a
rugalmasabb munkát és a biztonságot. Szakmai szempontból szolgálataikat az aktuális
igényeknek,
esetleges
jelzéseknek
megfelelően
szervezik,
és
látják
el.
Rendezvénybiztosítással kapcsolatos segítségkéréseknek minden esetben eleget tesznek.
Törekednek rá, hogy a városban minden nap legyen polgárőr szolgálat, ezzel segítve a
lakosság relatív biztonságérzetének javulását. Alapfeladatuknak tekintik a tagság folyamatos
képzését, illetve az állomány részére az új jogszabályok, illetve jogszabály módosítások
ismertetését, az új jelentkező tagjelöltek felkészítését. Kiemelten fontosnak tartják a szolgálat
során a közterületen elkövetett jogsértések megelőzését, megszakítását, minden olyan
feladatot ami a rendet, közbiztonságot, illetve a város közösségét szolgálja. A
bűnmegelőzéssel kapcsolatos tevékenységben a lakosság minél széleskörűbb tájékoztatását,
összefogásának, támogatásának elősegítését. A rendezvények lebonyolításában való
rendészeti, valamint segítő közreműködést. A 2015-ös tevékenységről szeretne egy pár adatot
elmondani összehasonlítva a 2014-es adatokkal. 2015-ben ideáig 2508 összes szolgálatban
töltött órát teljesítettek, amely eléri a 2014-es éves összes óra mennyiségét. Járőrszolgálat
1949 óra, bankbiztosítás 198 óra, rendezvénybiztosítás 108 óra, környezetvédelmi és egyéb
tevékenység 253 óra. Elfogás 3 db volt, tetten érés, jogsértő magatartás megszakítása nem
volt. Eltűnt személy felkutatására nem került sor. Megelőző célú jelzésadás 35 db,
segítségnyújtás 6 esetben fordult elő. Végezetül szeretné megköszöni az eddigi erkölcsi és
anyagi támogatásokat, bízva annak további fenntartásában.
Szilágyi László polgármester: Köszöni a tájékoztatót. A Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel
foglalkozó Bizottság tárgyalta a beszámoló, kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság állásfoglalását.
Ráki István képviselő-testületi tag: A Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel foglalkozó
Bizottság tárgyalta a beszámoló. Örömmel vették tudomásul a sok pozitívumot, amit a
beszámoló tartalmaz. A Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót a képviselő-testületnek.
Saját véleménye, hogy a statisztika önmagáért beszél, a mindennapok tapasztalatai
számítanak. Mint állampolgár abszolút pozitívan értékeli a helyzetet, biztonságosabban érzi
magát. Jelentős javulást érez a lakosság viselkedésében a hangoskodásban, az utcai késő esti
kintlétekben. A korábban érzékelt csavargások csökkenek. Mindenki mellé nem lehet rendőrt
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állítani, nem fog sosem megszűnni. Mint állampolgár és képviselő is köszöni a munkát és
továbbra is erre számít, és reméli az együttműködést.
Szilágyi László polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy kíván-e még valaki
hozzászólni?
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: dr. Bogyay Ferenc r. ezredes úrtól kérdezne. A
statisztika azt mutatja, hogy hány regisztrált bűncselekmény van, azaz, hogy hány esetben
indult el a nyomozás vagy lakossági bejelentés, vagy feljelentés alapján. Van-e arra
vonatkozóan statisztikai adat, hogy hány nyomozás zárul vádemelési javaslattal az ügyészség
felé?
Dr. Majoros Géza képviselő az ülésre 17:25 perckor megérkezett. A képviselő-testület
létszáma 6 fő.
dr. Bogyay Ferenc r. ezredes kapitányságvezető: Ezek mind vádemeléssel zárultak csak
azok kerülnek be a statisztikába. Ez az egységes nyomozati, ügyészségi, bűnügyi statisztika.
Amikor megindul egy büntető eljárás és azt állapítjuk meg, hogy nem történt bűncselekmény,
vagy nem állapítható meg bűncselekmény, vagy történt bűncselekmény, de nem tudjuk
megállapítani az elkövető kilétét ezek is bekerülnek a statisztikába, ezek eredménytelenek. Ha
azt állapítjuk meg, hogy nem történt bűncselekmény egy feljelentés ellenére az sem nem
eredményes, sem nem eredménytelen nyomozás lesz. Ha nincs meg az elkövető, de történt
bűncselekmény az eredménytelen nyomozás, eredményes a nyomozás, ha történt
bűncselekmény, és az elkövető is megvan, ekkor vádemelés történik. Ebből számítják a
nyomozati eredményességet. A látenciát nem tudjuk statisztikailag kimutatni, ezért elsősorban
kapitánysági szinten érdemes nyomon követni a lakott lakások sérelmére elkövetett
lakásbetöréseket, illetőleg a rablásokat. Ez az a két bűncselekmény kategória ahol nincs
látencia. Akinek az éjjeli szekrényéről elvitték a karóráját, vagy behatoltak az életterébe az
kizárt, hogy ne tegyen feljelentést, illetőleg akit az utcán leütöttek, elvitték a táskáját az is
feljelentést fog tenni. Nagyon szélsőséges esetek előfordulhatnak, hogy valamiért mégsem, de
az elhanyagolható. Ezeknél a cselekményeknél évtizedes tendenciát ki tudunk mutatni, és a
többi cselekménynél is ez mutatkozik, akkor nem a látencia növekedése miatt csökken az
esetszám. Különösen a lopás vonatkozásában az a tapasztalat, hogy a lakossági aktivitás is
fokozódott. A szabálysértési törvény módosítása óta rendőrségi hatáskörbe került a
szabálysértések nyomozása, több eszközük van, mint korábban a jegyzőknek, és azt látják az
emberek, hogy a szabálysértések esetében is van értelme feljelentést tenni. Van rá esély, hogy
elfogjuk az elkövetőket. Ugyanolyan nyomozati eredményességgel dolgoznak a
szabálysértések esetében is, mint a bűncselekmények setén. Nem lehet azt mondani, hogy a
kisebb súlyú cselekmények el vannak hanyagolva. A bűncselekmények számát a lopások,
különösen a bolti lopások esetében az is emeli, hogy most már a szabálysértési őrizetbe
vételeknél, és egy központi szabálysértési statisztikai nyilvántartásnál hamarabb értesülnek,
hogy az adott személynek ez már a sokadik szabálysértési cselekménye volt. Ez már
megalapozza az üzletszerűség megállapítását, a következő cselekménye bármilyen súlyú az
más büntetőjogilag lesz megvizsgálva.
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: A Btk-ban vannak ilyen felminősítő körülmények a
lopásnál. Azért kérdezett erre rá, mert ahogy látszik a táblázatból a lopás az ami a
leggyakrabban előforduló bűncselekmény a felére csökkent egy év alatt. Ennek a
megerősítését szerette volna Bogyay Úrtól. Ez egyben akkor a lezárt nyomozásokat is jelenti,
amelyek vádemelési javaslattal kerülnek megküldésre az ügyészség felé.
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dr. Bogyay Ferenc r. ezredes kapitányságvezető: A regisztrált bűncselekményekben az is
benne van, ami nem vádemeléssel zárul, de megállapították, hogy történt bűncselekmény,
csak nem tudták, hogy ki az elkövető. Ez nem azt jelenti, hogy 53 elkövetőt fogtak el, hanem,
hogy 53 lopás bűncselekmény nyomozása fejeződött be 2014 évben. Azét jó több évet nézni,
mert átfogóbb képet kapunk. Átcsúszhatnak az ügyek egyik évről a másikra, ezek torzíthatják
az adatokat.
Szilágyi László polgármester: Kérdezi a testületet, hogy van-e még hozzászólása valakinek?
Kurucz Attiláné képviselő-testületi tag: Hálás a Polgárőrség jelenlétéért, mert így
nyugalomban aludhatnak. Örül, hogy ilyen nagy létszámban vannak jelen a városban. A
statisztikához az ő önkéntes, áldozatkész munkája is hozzájárul.
dr. Bogyay Ferenc r. ezredes kapitányságvezető: Az írásos anyag tartalmazza, de szóban is
köszöni a Polgárőrség kiemelkedő munkáját. Aki a közrend, közbiztonság érdekében bármit
tesz annak a munkája hozzájárul az eredményekhez.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: A beszámoló nem tartalmazza, hogy hány
gyorshajtó volt. 40-es korlátozó zónában vagyunk, de sokszor a teherautók sokkal többel
mennek, mint 40 km, ráadásul a főutcán, ahol közel 1000 ember lakik. Gyorsan mennek,
hangosak, hajnalban, szlovák rendszámú teherautók. Szabálytalanul is közlekednek, két
teherautó egymást előzi a szűk főutcán. Baleset még nem történt, de kérdezi, hogy ezt észleli–
e a rendőrség, vagy ez máshoz tartozik?
dr. Bogyay Ferenc r. ezredes kapitányságvezető: A Közlekedési Osztály is hozzájuk
tartozik. Eddig olyan jellegű jelzéssel, hogy ennyire rossz lenne a helyzet Alsózsolcán még
nem találkozott. Annyit vizsgálnak, hogy hol fordulnak elő balesetek, erre reagálnak. Most
nem készült ilyen adattal, de utólagosan kigyűjtik.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Mindenütt találkozunk trafipaxal, és legalább a
szabálytalanul közlekedőket ki lehetne emelni. Azért nem volt eddig baleset, mert nincs
hajnalban forgalom. Ennek utána lehetne nézni.
dr. Bogyay Ferenc r. ezredes kapitányságvezető: Ki fogják gyűjteni az adatokat. Elismeri,
hogy zavaró, ha kamionok nagy sebességgel közlekednek. Ha kapnak ilyen jelzést, akkor
mindig igyekeznek reagálni.
Szilágyi László polgármester: A hivatal csak a be nem hajtott büntetések végrehajtásakor
találkozik a gyorshajtókkal, nincs ilyen adatuk. Kérdezi, hogy van-e még kérdés?
Ráki István képviselő-testületi tag: A Polgárőrség tájékoztatóját a Szociális és Nemzetiségi
Ügyekkel Foglalkozó Bizottság nem tárgyalta, de most szeretné megköszönni a munkájukat,
mert rendkívül tiszteletre méltó, és becsülendő. Az első polgárőrség alakításánál ott volt, most
is szeretne csatlakozni, és igyekeznek a továbbiakban is minden szükséges segítséget
megadni.
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Szilágyi László polgármester: Kéri a Képviselő-testületet, hogy fogadják el a Közrend,
közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót és tájékoztatót.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
106/2015. (IX.03.) Kt. határozata a Közrend,
közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóról és
tájékoztatóról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja a Közrend, közbiztonság
helyzetéről szóló beszámolót és tájékoztatót.
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete
tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: Köszöni a munkát és a részvételt a rendőrség és a polgárőrség
képviseletében megjelenteknek. Köszöni Bukszár Zsolt korábbi őrsparancsnok munkáját, és
hasonló jó kapcsolat kialakítására törekednek Molnár József őrsparancsnok úrral. Köszöni a
polgárőrség mindennapos munkáját, és már az is óriási eredmény, ha a rendőrség szemeként,
füleként látják, hogy minden nap kinn vannak.
A rendőrség képviseletében megjelent urak, és a polgárőrség képviselője távoztak az ülésről.
3./ Tájékoztató a gyermek-egészségügyi ellátás helyzetéről és a házi gyermekorvosi
tevékenységről
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: A gyermek-egészségügyi ellátás helyzetéről és a házi
gyermekorvosi tevékenységről 2 évente kell beszámolni. Kérdezi, hogy van-e doktornőnek
kiegészítése?
Dr. Heczegh Enikő gyermekorvos: Igyekezett a beszámolóban mindent leírni, úgyhogy
inkább várná a kérdéseket. Elmondja, hogy új alapellátási törvény jelent meg, melynek a
végrehajtási rendeletei még nem teljes egészében jelentek meg, rendelkezései 2016-tól lépnek
érvénybe. Igyekezett a beszámolóba a statisztikai adatokat is beleírni. Szeretné megköszönni a
védőnők és az asszisztense munkáját. Úgy gondolja, hogy a preventív munka rendben van, az
oltásokat megkapják, hosszabb elmaradásuk soha nincsen. Várja a beszámolóval kapcsolatos
kérdéseket.
Szilágyi László polgármester: A Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság
tárgyalta az előterjesztést. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a javaslatát.
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Ráki István képviselő-testületi tag: A bizottság megtárgyalta a beszámolót, és elfogadásra
javasolja a testületnek. A bizottsági ülésen felmerült problémákat figyelemmel kísérik.
Igyekeznek szűkíteni azoknak a gyerekeknek a számát, akik nem járnak iskolába, és ezért
orvosi igazolást mennek doktornőhöz. Az érintetteket meg fogja ő is keresni, és le fognak ülni
ezzel kapcsolatban.
Szilágyi László polgármester: Kérdezi a képviselő-testületet, és a lakosságot, hogy van-e
még valakinek kérdése, hozzászólása?
Szilágyi László polgármester: Kéri a Képviselő-testületet, hogy fogadják el a gyermekegészségügyi ellátás helyzetéről és a házi gyermekorvosi tevékenységről szóló beszámolót.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
107/2015. (IX.03.) Kt. határozata a gyermek-egészségügyi
ellátás
helyzetéről
és
a
házi
gyermekorvosi
tevékenységről szóló beszámolóról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja a gyermek-egészségügyi ellátás
helyzetéről és a házi gyermekorvosi tevékenységről szóló
beszámolót.
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete
tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: Köszöni Dr. Herczegh Enikő gyermekorvos munkáját és az
ülésen való részvételét.
Dr. Herczegh Enikő gyermekorvos az ülésről távozott.
4./ Előirányzat módosítás és átcsoportosítás
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: A helyi önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos
előírásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és
annak végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Árv.)
szabályozza. E törvény alapján az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő
bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a
képviselő-testület dönt. Alsózsolca Város Önkormányzat 1015. évi költségvetési rendeletének
módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiadások közötti átcsoportosítás miatt került
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sor. Az előterjesztés szöveges részében szerepelnek a módosítások és az átcsoportosítás. A
támogatások, pénzmaradvány miatt kerül sor erre. Egy átcsoportosítás van, a többi módosítás.
Szilágyi László polgármester: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az
előterjesztést. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta
az előterjesztést, és a 2015. évi költségvetés előirányzatainak módosítását és átcsoportosítását
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Szilágyi László polgármester: Kérdezi a képviselő-testületet, és a lakosságot, hogy van-e
még valakinek kérdése, észrevétele?
Szilágyi László polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előirányzat módosításról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
108/2015. (IX.03.) Kt. határozata a 2015. évi költségvetés
előirányzatainak módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy elfogadja a 2015. évi költségvetés
előirányzatainak módosítását.
Az előirányzat módosítást a jegyzőkönyv 6/a. számú
melléklete tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az előirányzat átcsoportosításról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
109/2015. (IX.03.) Kt. határozata a 2015. évi költségvetés
előirányzatának átcsoportosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy elfogadja a 2015. évi költségvetés
előirányzatainak átcsoportosítását.
Az előirányzat átcsoportosítást a jegyzőkönyv 6/b. számú
melléklete tartalmazza.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5./ A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: Az előzőekben tárgyalt előirányzat módosítás és
átcsoportosítás révén változnak a költségvetés számadatai, ezért a 2015. évi költségvetésről
szóló rendeletet is szükséges módosítani. Az előterjesztésben szereplő kiemelt szövegrész
változik a rendeletben.
Szilágyi László polgármester: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az
előterjesztést. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta
az előterjesztést, és javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadja el a 2015. évi
költségvetésről szóló 3/2015. (II.13) önkormányzati rendelet módosítását.
Szilágyi László polgármester: Kérdezi a képviselő-testületet, és a lakosságot, hogy van-e
még valakinek kérdése, észrevétele?
Szilágyi László polgármester: Kéri, hogy szavazzanak a 2015. évi költségvetésről szóló
3/2015. (II.13) önkormányzati rendelet módosításáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A rendelet tervezetet a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza.
Alsózsolca Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2015.
(IX.04.) önkormányzati rendeletet
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 7/a. számú melléklete tartalmazza.
6./ Beszámoló a 2015. I. félévi költségvetés végrehajtásáról
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a
pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról
szóló 2014. évi XXXIX. törvény 64. §. hatályon kívül helyezte az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. Törvény 24. § (1) bekezdését, valamint az államháztartási törvény 87. §-át.
Ez azt jelenti, hogy megszűnt a költségvetési koncepció készítésére, továbbá a költségvetés
féléves és három-negyed éves gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztató (beszámoló)
készítésére vonatkozó kötelezettség. A Képviselő-testület SZMSZ-e tartalmazza a képviselőtestület munkatervét, amelyben szerepel a 2015. I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló
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beszámoló tárgyalása. A jogszabályi kötelezettség megszűnése ellenére Alsózsolca Város
Önkormányzata a 2015. I. félévi gazdálkodásáról az alábbiak szerint tájékoztatja a képviselőtestületet. Az előterjesztésben szereplő táblázatok alapján elmondható, hogy időarányosak a
bevételek és a kiadások.
Elmond néhány gondolatot az első félévi munkával kapcsolatban:
- Tavasszal elkezdték a közmunka program keretében csapadékvíz elvezető árkok kitakarítása
- buszmegállók festése megtörtént
- padokat helyeztek el
- tűzcsapok, közkutak festése megtörtént
- konyha, óvoda kapuja is lefestésre került
- feleslegessé vált hirdető táblákat eltávolították, a település eleje így rendezettebb lett
- a Kossuth út állomás felőli szalagkorlátjának rozsdátalanítása, festése megtörtént
- útpadkák rendbetétele folyamatosan történik
- Vay kripta felújítása kívül belül megtörtént, pályázati pénzből
- Temető kerítés felújítása zajlik
- Temető előtti tér rendbetétele, útfelújítás megtörtént. Az ÉMÁSZ-szal felvették a
kapcsolatot, azért, hogy a villanyoszlopokat eltávolítsák a tér közepéről. Az előzetes
egyeztetések szerit 1 évet fog igénybe venni.
- A Szociális célú városrehabilitáció pályázat kivitelezésének utómunkálatai zajlanak.
- A közmunkaprogram keretében folyamatosan zajlik az utcák tisztán tartása. Mintegy 300
közmunkást foglalkoztatnak márciustól. Igyekeznek kézben tartani a helyzetet.
- A nyári szünetben 80 diákmunkást foglalkoztattak a Polgármesteri Hivatalban és az
intézményekben. Akik a hivatalban voltak a kikért vélemény alapján mind pozitív
véleménnyel voltak az önkormányzati munkáról.
Szilágyi László polgármester: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az
előterjesztést. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta
az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a 2015. I. félévi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót.
Szilágyi László polgármester: Kérdezi a képviselő-testületet, és a lakosságot, hogy van-e
még valakinek kérdése, észrevétele?
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Kérdezi, hogy a felüljáró melletti területen ki
vágta ki a fákat?
Szilágyi László polgármester: A terület a közúthoz tartozik, váratlanul érte őket is. Csak a
munka végzése közben szembesültek vele, hogy mi történik. Kimentek a helyszínre, csak a
munkát végzőktől tudtak tájékozódni, annyit mondtak, hogy ezt kapták feladatul.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Ehhez nem kellett volna jegyzői engedély?
Marcsikné Orosz Emese jegyző: Nem kértek engedélyt.
Szilágyi László polgármester: Kérdezi a képviselő-testületet, és a lakosságot, hogy van-e
még valakinek kérdése, észrevétele?
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Szilágyi László polgármester: Kéri, hogy szavazzanak a 2015. I. félévi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolóról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
110/2015. (IX.03.) Kt. határozata a 2015. I. félévi
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy elfogadja a 2015. I. félévi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete
tartalmazza
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Mácsai Mónika pénzügyi ügyintéző az ülésről távozott.
7./ Tájékoztatás a temető üzemeltetéséről és a temetői díjak felülvizsgálata
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: 2009.01.01-től 2014.12.31-ig temetkezési vállalkozó látta el
a temető üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat. 2011. 06. 01-től a hűtőhasználati díjat is a
temető üzemeltetője részére kellett megfizetni. Mindig támogatást kellett nyújtani a temető
üzemeltetőjének, mert folyamatosan anyagi gondokkal küzdött. 2014. júliusában és
októberében jelezte a vállalkozó, hogy nem kívánja megvárni a szerződés végét. A Képviselőtestület döntött arról, hogy az Alsózsolcai Városi Köztemető üzemeltetését 2015. január 1.
napjától az Alsózsolcai Városüzemeltetés végzi. Szilágyi Tamás temetőgondnok által
elkészített beszámolóban láthatóak a változások, az elvégzett munkák:
- zárt konténer kihelyezése, amiben a keletkezett hulladékot gyűjtik
- a takarítási munkák , hulladékgyűjtés folyamatosak a temető egész területén
- a veszélyes hulladékok kezelése az előírásoknak megfelelően történik
- 4 db nehezen kezelhető, elavult kutat cserélet ki, a kutak környezetének rendberakása is
megvalósult
- 65 m új zúzalékos út épült
- a többi útszakaszt felújították szintén zúzalékkal
- a főbejárati kapu mellé cégtábla, a temetőn belül pedig parcellajelzések, információs táblák
kerültek kihelyezésre
- a balesetveszélyes régi síremlékeket, talapzatokat összegyűjtötték és a sírkőtárolóba kerültek
elhelyezésre.
- folyamatban van a veszélyes fák kivágása
- a régi kerítés elbontása, új kerítés építése is folyamatban van
- a 2. parcellában felszámolták a szemétdombot
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- a sírok közötti gyalogutakon a közlekedést akadályozó növényzet megszüntetése is zajlik
Az idén az önkormányzat 4.593 eFt-ot tervezett a 2015. évi költségvetésben, az első félévben
a kiadás 2.812.929 eFt. A bevételi oldalt tekintve 2.530.000 Ft. lett betervezve sírhelyek
eladásából, újraváltás díjából, ravatalozóhasználat díjából, hűtőhasználati díjból,
koszorúelszállítási díjból, valamint síremlék állításával kapcsolatos díjakból. Így a bevétel az
I. félévben 1.761.612 Ft. volt. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 1.050 eFt-ba kerül a temető
üzemeltetése az önkormányzatnak az első félévben.
Javasolja, hogy a temetői díjakon ne változtassanak, majd ennek az évnek a tapasztalatai
alapján tudják megállapítani, hogy hozzá kell-e nyúlni a díjakhoz.
Szilágyi László polgármester: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az
előterjesztést. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta
az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a temető üzemeltetéséről szóló beszámolót, valamint
javasolja a képviselő-testületnek, hogy a temetői díjakat hagyja változatlanul.
Szilágyi László polgármester: Kérdezi a képviselő-testületet, és a lakosságot, hogy van-e
még valakinek kérdése, észrevétele?
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: A temetői kerítéssel kapcsolatban javasolja, hogy
az oszlopok tetejét le kellene zárni, hogy ne folyjon bele a víz, ne rozsdásodjon. Ha már ilyen
szépen megcsinálták, jó lenne, ha sokáig tartana.
Szilágyi László polgármester: Le lesz zárva. Mindenszentekre szeretnék, ha kész lenne az a
szakasz, amibe belekezdtek, és az apróbb munkálatokat utána fogják megcsinálni, az anyag is
megvan rá.
Ráki István képviselő-testületi tag: Véleménye szerint jó, hogy átvették a temető
üzemeltetését. Ezzel hosszú huzavonának lett vége. A temető minden településen egy olyan
szent dolog, amire áldozni kell, de minőségi a változás, ezen az úton kell tovább haladni.
Szilágyi László polgármester: Kérdezi a képviselő-testületet, és a lakosságot, hogy van-e
még valakinek kérdése, észrevétele?
Szilágyi László polgármester: Kéri, hogy szavazzanak a temető üzemeltetéséről szóló
beszámolóról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
111/2015.
(IX.03.)
Kt.
határozata
a
temető
üzemeltetéséről szóló beszámolóról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy elfogadja a temető üzemeltetéséről szóló
beszámolót.
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Az előterjesztést a jegyzőkönyv 9. számú melléklete
tartalmazza
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: Kéri, hogy szavazzanak a temetői díjak felülvizsgálatáról
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
112/2015. (IX.03.) Kt. határozata a temetői díjak
felülvizsgálatáról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a temetői díjakat változatlanul hagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

8./ Az építményadóról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal felhívta
Alsózsolca Város Önkormányzat figyelmét arra, hogy az építményadóról szóló 18/2004.
(XII.09.) önkormányzati rendelet a hatályos jogszabályi előírásoknak nem felel meg.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
törvényességi ellenőrzést végzett az önkormányzati rendeletalkotások tekintetében. Minden
önkormányzattól bekérte a helyi adó rendeleteket. Az építményadó tekintetében nincs
változás az adó alapjában, és az adó mértékében. Az új rendelet megalkotásának oka, hogy
megváltoztak a jogalkotásról és a jogszabályszerkesztésről szóló előírások. A régi rendelet
hatályon kívül helyezését és új rendelet elfogadását javasolja, a jogszabályoknak való
megfelelés miatt szükséges új rendelet elfogadása.
Szilágyi László polgármester: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az
előterjesztést. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta
az előterjesztést, javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 18/2004. (XII.09.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezésével fogadja el az építményadóról szóló rendeletet.
Szilágyi László polgármester: Kérdezi a képviselő-testületet, és a lakosságot, hogy van-e
még valakinek kérdése, észrevétele?
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Szilágyi László polgármester: Kéri, hogy szavazzanak arról, hogy az építményadóról szóló
18/2004. (XII.09.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésével fogadják el az új
építményadóról szóló rendeletet.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A rendelet tervezetet a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza.
Alsózsolca Város Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a 18/2004. (XII.09.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezésével elfogadta az építményadóról szóló 9/2015. (IX.04.)
önkormányzati rendeletet
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 10/a. számú melléklete tartalmazza.
9./ Talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal felhívta
Alsózsolca Város Önkormányzat figyelmét, hogy a talajterhelési díjról szóló 15/2004.
(VIII.31.) önkormányzati rendelet több pontja jogszabálysértő.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: A Kormányhivatal jelzése szerint nem került
meghatározásra az átalány számítás módja a régi rendeletben. Olyan vízvételi lehetőségnél,
ahol nincs vízmérő óra, ott a helyi rendeletben kell meghatározni, a talajterhelési díj alapját.
Ezt új rendelet 1. §-a tartalmazza. A 2. § tartalmazza a talajterhelési díj beszedési számla
számlaszámát. A mentességek tekintetében módosításokat hajtottunk végre. Mentességet
élvez az, akinek ingatlanán csak udvari vízvételi lehetőség áll rendelkezésre, aki a 70. életévét
a tárgyévet megelőző év december 31-ig betöltötte és egyedül él, nem akarjuk díjfizetési
kötelezettséggel sújtani az idős, egyedül élő embereket. Továbbá mentességet élvez az a
magánszemély kibocsátó, valamint az akinek az ingatlana előtt a közcsatorna kiépítésre
került, de műszakilag a rákötés akadályba ütközik, mert a szintkülönbségek miatt a
gravitációs csatornánál a tulajdonosnak házi átemelőt kell kiépíteni. Körülbelül 4-5 ilyen
kibocsátó van a településen. A mentesség tekintetében új rendelkezés a c) pont. Korábban azt
tartalmazta a rendelet, hogy az, aki a közkifolyót használja mentességet élvez. Ez kikerült a
rendeletből, helyette egy szociális helyzetet figyelembe vevő mentességi feltétel került
meghatározásra. Mentességet élvez, ahol a lakásban lakóhellyel rendelkezőket figyelembe
véve az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
150 %-át, egyedül élő esetében az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át. A vízfogyasztás
alapján kell elkészíteni a bevallást, ezt a Borsodvíz Zrt. adatszolgáltatása alapján tudjuk
ellenőrizni. A rendelet melléklete tartalmazza a bevallási nyomtatványt és az egyéb
nyilatkozatokat. A Kormányhivatal felhívása alapján a rendeletet 2015.09.10-ig kell
felülvizsgálni, a rendelet hatályon kívül helyezésével új rendelet alkotását javasolja.
Szilágyi László polgármester: Kérdezi a képviselő-testületet, és a lakosságot, hogy van-e
még valakinek kérdése, észrevétele?
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Számszerűleg lehet-e azt tudni, hogy
talajterhelési díj fizetésre hányan kötelezettek?
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Marcsikné Orosz Emese jegyző: Eddig kb. 50 embert érintett a bevallási kötelezettség.
Akik eddig nem adtak bevallást, és azután kell bevallást adniuk azok akik a közkifolyót
használtak. Ez kb. 150 főt érint. 2003. óta folyamatosa emelkedett a talajterhelési díj összege.
Most már nagyon magas a díj, és ez ösztönzőleg hatott, a lakosság zöme rákötött. A
közcsatorna az egész településen ki van építve, aki használja a vizet, az terheli a talajt is, így
nem adunk eleve mentességet azért, mert valaki a közkifolyót használja.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Hogyan történik a díjfizetés?
Marcsikné Orosz Emese jegyző: A Borsodvíz Zrt-től kapott adatszolgáltatásból tudják a
vízfogyasztást. Az ügyfélnek tudnia kell, hogy bevallási kötelezettsége van. Kiküldik neki a
nyomtatványt, segítenek a kitöltésben is a Borsodvíztől kapott adatok, és a saját adataik
alapján. Mentességek igénybevételéhez a melléklet szerinti dokumentumok szolgálnak.
Szilágyi László polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy a NAV a mai napon küldött
egy tájékoztatót, hogy kihelyezett ügyfélfogadást tartanak kb. 100 fő részére, akik az
adóbevallási kötelezettségüknek nem tettek eleget.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: Ezt meg fogjuk a honlapon is jelentetni a lakosság
tájékoztatása miatt. Az Adóhatóság segítséget nyújt az elmaradt adóbevallások kitöltésében.
Szilágyi László polgármester: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az
előterjesztést. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta
az előterjesztést, javasolja a képviselő-testületnek, hogy a talajterhelési díjjal kapcsolatos
helyi szabályokról szóló 15/2004. (VIII.31.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül
helyezésével fogadja el a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendeletet.
Szilágyi László polgármester: Kérdezi a képviselő-testületet, és a lakosságot, hogy van-e
még valakinek kérdése, észrevétele?
Szilágyi László polgármester: Kéri, hogy szavazzanak arról, hogy a talajterhelési díjjal
kapcsolatos helyi szabályokról szóló 15/2004. (VIII.31.) önkormányzati rendeletének
hatályon kívül helyezésével elfogadják a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendeletet.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A rendelet tervezetet a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza.
Alsózsolca Város Képviselő-testülete 6 igen szavazattal a talajterhelési díjjal kapcsolatos
helyi szabályokról szóló 15/2004. (VIII.31.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül
helyezésével elfogadta a talajterhelési díjról szóló 10/2015. (IX.04.) önkormányzati
rendeletet.
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 11/a. számú melléklete tartalmazza.
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10./ Az intézményi térítési díjak
önkormányzati rendelet módosítása

megállapításáról

szóló

17/2005.(VIII.

30.)

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: A gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló
1997.évi XXXI. Törvény 150. §-a módosult 2015.09.01-től. A személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
rendelkezéseit is alkalmazni kell. A bölcsődei ellátásban és óvodai nevelésben részesülő
gyermekek tekintetében változnak az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetésre vonatkozó
szabályok.

Marcsikné Orosz Emese jegyző: Az óvodák és bölcsődék esetében a térítési díjra vonatkozó
rendelkezések módosultak. 2015. 09. 01-től hatályos változásokról az intézmények
tájékoztatták a szülőket. Az előterjesztésben szereplő táblázat összefoglalja a módosításokat.
A gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. Törvény 150. § (5) és
(5a) bekezdései 09.01-től módosultak. Ezt tartalmazza a táblázat, melyet ismertet.
Az intézményvezetőkkel megbeszélték, hogy a szükséges nyilatkozatokat be kell szerezni.
Ezeket a jogszabályi változásokat kellett volna átvezetni a rendeleten. A helyi rendelet
tartalmazta a A gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. Törvény
rendelkezéseit, de indokolatlan a párhuzamos szabályozás, ezért a teljes bekezdés hatályon
kívül helyezését javasolja. A térítési díj nem változik, csak a kedvezmények.
Szilágyi László polgármester: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az
előterjesztést. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta
az előterjesztést, elfogadásra javasolja az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló
17/2005.(VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet.
Szilágyi László polgármester: Kérdezi a képviselő-testületet, és a lakosságot, hogy van-e
még valakinek kérdése, észrevétele?
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Hány gyerek után kell fizetni?
Marcsikné Orosz Emese jegyző: Az anyagban adagra van meghatározva. A központi
konyhán óvodai étkezésre összesen az I. félévben 21.122 adagot főztek, ebből 6.299 adag után
fizettek.
Kurucz Attiláné képviselő-testületi tag: Kb. 14 ezer adag, ami után nem fizetnek.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: A környékbeli önkormányzatoknál hallotta, hogy
van, ahol 1 személy fizet. Nálunk mi a helyzet?
Takácsné Szabó Zsuzsanna óvodavezető: A 2. óvodában nincs olyan, akinek fizetni kell.
Fazekasné Baksi Piroska óvodavezető: A Fekete I. óvodában 60 % fizet, 40 % nem fizet.
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Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: A szülőnek elég csak nyilatkozni arról, hogy
mennyi a jövedelme?
Marcsikné Orosz Emese jegyző: Igen, a jogszabály szerint a nyilatkozatokat büntetőjogi
felelőssége tudatában teszi meg mindenki.
Szilágyi László polgármester: Kérdezi a képviselő-testületet, és a lakosságot, hogy van-e
még valakinek kérdése, észrevétele?
Szilágyi László polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az intézményi térítési díjak
megállapításáról szóló 17/2005.(VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A rendelet tervezetet a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza.
Alsózsolca Város Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a az intézményi térítési
díjak megállapításáról szóló 17/2005.(VIII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 11/2015. (IX.04.) önkormányzati rendeletet.
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 12/a. számú melléklete tartalmazza.
11./ Alsózsolcai Városüzemeltetés alapító okiratának módosítása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 13. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: Alsózsolca Város Önkormányzata a 2014. november 18-án
kelt adásvételi szerződés alapján megvásárolta az Alsózsolca, 1326/17 hrsz-ú, Ifjúság út 1-3.
szám alatti ingatlant. Az érintett ingatlan az Alsózsolcai Városüzemeltetés 2. számú
telephelye, melynek az Alapító okiraton, és Törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetését el
kell végezni.
Szilágyi László polgármester: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Kéri a
bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az Alsózsolcai Városüzemeltetés Alapító
okiratának módosítását.
Szilágyi László polgármester: Kérdezi a képviselő-testületet, és a lakosságot, hogy van-e
még valakinek kérdése, észrevétele?
Szilágyi László polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az Alsózsolcai Városüzemeltetés
Alapító okiratának módosításáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
113/2015. (IX.03.) Kt. határozata az Alsózsolcai
Városüzemeltetés Alapító okiratának módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy elfogadja az Alsózsolcai városüzemeltetés
Alapító okiratának módosítását.
Az elfogadott Alapító Okiratot a jegyzőkönyv 13/a. számú
melléklete tartalmazza.
Az elfogadott Alapító Okiratot Módosító Okiratot a
jegyzőkönyv 13/b. számú melléklete tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
12./ Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási
Megállapodásának 5. sz. módosítása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 14. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti
Társulás Társulási Tanácsa korábban döntött arról, hogy a szociális ellátás feladatait új
telephelyen, Bükkaranyos, Petőfi
u. 112. sz. alatt
idősek nappali ellátása, házi
segítségnyújtás feladatokkal bővíti. A Társulási Megállapodáson azonban ez a változás még
nem került átvezetésre. Ahhoz, hogy a Kincstár a módosítást elfogadja, a társult képviselőtestületek minősített többségű döntése is szükséges.
Szilágyi László polgármester: A Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság
tárgyalta az előterjesztést. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.
Ráki István képviselő-testületi tag: A Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, javasolja a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés
szerint elfogadásra javasolja az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti
Társulása Társulási Megállapodásának 5. sz. módosítását.
Szilágyi László polgármester: Kérdezi a képviselő-testületet, és a lakosságot, hogy van-e
még valakinek kérdése, észrevétele?
Szilágyi László polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az Onga és Társult Települések
Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodásának 5. sz. módosításáról
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
114/2015. (IX.03.) Kt. határozata Onga és Társult
Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása
Társulási Megállapodásának 5. sz. módosításáról
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Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti
Társulása Társulási Megállapodásának 5. sz. módosításáról
az alábbi döntést hozza:
-

A Képviselő-testület Onga és Társult Települések
Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási
Megállapodás 5. sz. módosítását – a jegyzőkönyv 14/A.
melléklete szerint - jóváhagyja.

-

A Képviselő-testület a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást – a
jegyzőkönyv 14/B. melléklete szerint - jóváhagyja.

-

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
Társulási Megállapodás 5. sz. módosításának, valamint
az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás
aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
13./ Képviselői előterjesztés a Kompház eszközfejlesztésére
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 15. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: Mindenki megkapta az előterjesztést. A Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse
a bizottság álláspontját.
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta
az előterjesztést, több ellenérv és érv elhangzott, de a bizottság úgy döntött, hogy nem
támogatja a Kompház eszközbeszerzéséről szóló képviselői előterjesztést, javasolja a
képviselő-testületnek, hogy a 2016. évi költségvetés készítésekor térjenek vissza a
beszerzésre.
Szilágyi László polgármester: Képviselői indítvány, hogy nagyobb teljesítményű
hűtőszekrényt vásároljanak, és a gáztűzhely helyett javasol egy indukciós tűzhely beszerzését
javasolta Zsiros Sándorné képviselő társunk.
Szilágyi László polgármester: Kérdezi a képviselő-testületet, és a lakosságot, hogy van-e
még valakinek kérdése, észrevétele?
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Ki használja a eszközöket?
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: Nem használják. Megkérdezték, hogy milyen a
kihasználtság, mennyi a bérleti díjakból a bevétel, és hogy mennyire használják ezeket az
eszközöket. Elenyésző a bevétel a beszerzés összegéhez képest.
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Ráki István képviselő-testületi tag: A tűzhely fölösleges szerinte, ott nincs főzés. Hűtőre
sincs szükség. Ha odamegy valaki, akkor arra alkalmas a mostani is, és valószínűleg mindent,
hűtött italt visznek is magukkal. A gáztűzhelyt le kell ellenőriztetni, hogy nem
balesetveszélyesek-e? Ha valami szükséges oda, akkor a közösségi ház biztosítja, így nem
indokolt semmilyen beszerzés.
Szilágyi László polgármester: Kérdezi a képviselő-testületet, és a lakosságot, hogy van-e
még valakinek kérdése, észrevétele?
Szilágyi László polgármester: Tehát a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslata az
volt, hogy nem támogatja a Kompház eszközbeszerzéséről szóló képviselői előterjesztést,
javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 2016. évi költségvetés készítésekor térjenek vissza a
beszerzésre.
Szilágyi László polgármester: Kéri, hogy szavazzanak a Kompház eszközbeszerzésére
vonatkozó előterjesztésről, arról, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslatával
egyetértenek-e.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
115/2015. (IX.03.) Kt. határozata a Kompház
eszközbeszerzéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy nem támogatja a Kompház
eszközbeszerzéséről szóló képviselői előterjesztést, a
beszerzésre a 2016. évi költségvetés készítésekor visszatér.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
14./ Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 16. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár 2011 óta
érvényben lévő Szervezeti és működési szabályzata az időközben történt jogszabályi és egyéb
változások miatt módosításra szorul. A Szervezeti- és Működési Szabályzat módosítását az
alábbi tartalommal kívánjuk végrehajtani:
1. A Közösségi Ház és Könyvtár elnevezése 2014. december 22-i időponttal Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárrá változott.
2. Változás történt a kormányzati funkció kódokban
3. Bővült az intézményhez tartozó létesítmények száma, a Sportpálya bővült a rekortán kézilabda pályával és a szabadtéri kondiparkkal.
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Szilágyi László polgármester: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Kéri a
bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést,
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár
Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Szilágyi László polgármester: Az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta az
előterjesztést. Felkéri Dr. Mádai Ákost, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: Az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság tárgyalta
az előterjesztést, elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az Alsózsolcai Közösségi Ház
és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Szilágyi László polgármester: Kérdezi a képviselő-testületet, és a lakosságot, hogy van-e
még valakinek kérdése, észrevétele?
Szilágyi László polgármester: Kéri, hogy szavazzanak az Alsózsolcai Közösségi Ház és
Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
116/2015. (IX.03.) Kt. határozata az Alsózsolcai
Közösségi ház és Könyvtár Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy elfogadja az Alsózsolcai Közösségi Ház és
Könyvtár Szervezeti és Működési szabályzatának
módosítását.
Az elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatot a
jegyzőkönyv 16/a. számú melléklete tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
15./ Sanmina Magyarország Kft. kérelme a Spotpálya bérlésével kapcsolatosan
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 17. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: Az előterjesztés szerint az alábbiak használatára szeretnének
árajánlatot kérni:
- A nagy és a kicsi focipálya használata
- A Sportcsarnokban lévő mellékhelyiségek, öltözők és a kis terem használata
- Bográcsozási lehetőség biztosítása (10 db bogrács és állvány, tűzifa)
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- 300 főre tányérok és evőeszközök biztosítása
- Padok, asztalok biztosítása
- Sporteszközök biztosítása (focilabda, tollas, kosárlabda)
A szeptember 26-ai időpontot tüntették fel a kérelemben, de még nem végleges.
Szilágyi László polgármester: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az
előterjesztést. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta
az előterjesztést javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Sportpályát ingyenesen adja bérbe a
Sanmina Magyarország Kft-nek, és a rendezvény lebonyolítását a kérelemben foglaltak
szerint a rendelkezésre álló eszközökkel támogassa. A tányérok és evőeszközöket a Sanmina
Magyarország Kft. biztosítsa.
Szilágyi László polgármester: A cég Alsózsolca legnagyobb és legpontosabban fizető
adófizetője. Jó a kapcsolat a cég vezetőivel, és egy közös rendezvény is kilátásban van.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Ki fog rendet tenni utánuk?
Szilágyi László polgármester: A közfoglalkoztatottak nagy létszáma lehetővé teszi, hogy
erre legyen kapacitás.
Szilágyi László polgármester: Kéri, hogy szavazzanak a Sanmina Magyarország Kft-nek a
sportpálya bérlésével kapcsolatos kérelméről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
117/2015. (IX.03.) Kt. határozata a Sanmina
Magyarország Kft. kérelméről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a Sanmina Magyarország Kft. kérelmére a
Sportpályát a rendezvény megrendezésére előzetesen
egyeztetett időpontban térítésmentesen biztosítja, és a
rendezvény lebonyolítását a kérelemben foglaltak szerint a
rendelkezésre álló eszközökkel támogatja
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
16./ Központi Konyha főzőüst beszerzés
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 18. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: A Képviselő-testület a költségvetés készítésekor döntött a
Központi Konyhára 1 db 500 liter kapacitású, közvetett hevítésű, 55 kW magas hatékonyságú
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égőfejes, gázüzemű főzőüst beszerzéséről. A főzőüstre a 2015. évi költségvetésben 3.350.000
Ft. Bruttó összeg lett betervezve. A beszerzés előtt 3 cégtől kértünk árajánlatot, végül a
legolcsóbb ajánlattevő került kiválasztásra, melyre 3.820.000 Ft. + ÁFA (bruttó 4.851.400 Ft.)
összegű árajánlatot kaptunk. A 2015. évi költségvetésbe betervezett összeg (3.350.000 Ft.), és
a tényleges beszerzési költség (4.851.400 Ft.) közötti 1.501.400 Ft. különbség van, melyet
kéri, hogy a tartalék terhére biztosítsanak.
Szilágyi László polgármester: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az
előterjesztést. Kéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta
az előterjesztést javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 3.820.000 Ft. + ÁFA (bruttó
4.851.400 Ft.) összegű árajánlat és a 2015. évi költségvetésbe betervezett összeg (3.350.000
Ft.) közötti 1.501.400 Ft. különbséget a tartalék terhére biztosítson.
Szilágyi László polgármester: Kérdezi a képviselő-testületet, és a lakosságot, hogy van-e
még valakinek kérdése, észrevétele?
Szilágyi László polgármester: Kéri, hogy szavazzanak a Központi Konyha főzőüst
beszerzéséhez kapcsolódó beszerzési költség biztosításáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
118/2015. (IX.03.) Kt. határozata a a Központi Konyha
főzőüst beszerzéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a Borsod Kristály Kft. Üveg-, Porcelán
Nagykereskedelem (3527 Miskolc, József A. u. 36.)
3.820.000 Ft. + ÁFA (bruttó 4.851.400 Ft.) összegű
árajánlata és a 2015. évi költségvetésbe betervezett összeg
(3.350.000 Ft.) közötti 1.501.400 Ft. különbséget a tartalék
terhére biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
17./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Szilágyi László polgármester: A két ülés között az alábbi főbb események történtek:
-

Alsózsolca két társulásnak tagja, egyik a Miskolc Térségi Konzorcium, a másik Onga
és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása. Mindkét társulásnál
végrehajtották az előző év zárását, elszámoltak a bevételi és kiadási oldallal.
A Bükk Térségi Leader Egyesület ülésein elhangzott, hogy továbbra is a pályázatokat
várják.
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-

-

-

-

2015.07.30-án a Szociális célú városrehabilitáció Alsózsolcán projektzáró
rendezvényét tartották, ahol az országgyűlési képviselő asszony és nagykövetek is
részt vettek. A Metodista templomban tartották a rendezvényt, szalagátvágás és a
helyszínek bejárása után a résztvevők folytatták a programjukat.
Kérelemmel fordultak a Járási Hivatal vezetőjéhez, mert szeretnék, ha a járási
kirendeltség a pénztár és az adóiroda helyére költözne. Így az ügyfélfogadás is
zavartalanabb lenne. Válasz még nem érkezett, az előzetes egyeztetések szerint nincs
akadálya.
2015.09.05-én kerül megrendezésre a Sajó vize összeköt elnevezésű rendezvény. 19
település fog érkezni a rendezvényre, korábban 12 település volt. 11:00 – 20:00-ig
tervezik a rendezvényt. Mindenkit szeretettel várnak a rendezvényre, mely a Sajó
parton a Kompház területén lesz. Azt az információt kapták, hogy jövőre Pelsőc nem
kívánja folytatni a hagyományt. Keresik az alkalmas települést aki jövőre megrendezi
a rendezvényt.
A következő munkaterv szerinti ülés 2015. november 26-án lesz 17:00-kor.

Szilágyi László polgármester: Kérdezi a képviselő-testület tagjait, és a lakosságot, hogy
kíván-e még valaki hozzászólni? Van-e valakinek közérdekű információja, amit el szeretne
mondani?
Más vélemény hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester az ülést 18 óra 47
perckor bezárta.
Kmf.
Szilágyi László
polgármester

Marcsikné Orosz Emese
jegyző

Dési Petra
jegyzőkönyvvezető
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