18/2015. sz. jegyzőkönyv
Készült: Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének munkaterv szerinti ülésén
az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtárban, mely 2015. november 26-án 17 órakor
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) Demkó Dóra alpolgármester,
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, Takácsné Szabó Zsuzsanna 2. sz. Óvoda vezető, Lengyel-Béres Klára
Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár mb. vezető, Horváth Henrik Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke, Észak-Magyarország szerkesztősége, Felsőzsolcai Rendőrőrs
őrsparancsnoka
Meghívottként jelen van: Érdeklődőként jelen van: 5 fő
A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületi tagokat, a megjelenteket és a
televíziónézőket. Megállapította, hogy az ülés 9 fő jelenlétével határozatképes, azt
megnyitotta.
Szilágyi László polgármester: Indítványozta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok
mellé vegyék fel az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása
Társulási Megállapodás 6. számú módosításával kapcsolatos előterjesztést, valamint a
meghívóból kimaradt, a két ülés között eltelt időszak eseményeiről szóló tájékoztatót.
A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
140/2015. (XI.26.) Kt. határozata a napirend
kiegészítéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy felveszi a napirendi pontok közé:
- az Onga és Társult Települések Szociális és
Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodásának 6.
sz. módosításról szóló előterjesztést, valamint a
- Tájékoztatás a képviselő-testület két ülése között eltelt
időszak főbb eseményeiről című napirendi pontot

1

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy fogadják el az ülés napirendjét a fenti
módosításokkal.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
Napirend:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
2./ Helyi adók mértékének megállapítása 2016. évre
Előadó: polgármester
3./ Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: polgármester
4./ Alsózsolca Város Önkormányzatának …/2015.(.....) önkormányzati rendelete a helyi
önszerveződő közösségek és az Alsózsolcáért tevékenykedő magánszemélyek pénzügyi
támogatásának rendjéről szóló rendelet tervezet megtárgyalása
Előadó: polgármester
5./ Alsózsolca, 2119, 2140, 2141 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása
Előadó: polgármester
6./ A Városüzemeltetés Alapító Okiratának módosítása
Előadó: polgármester
7./ Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási
Megállapodás 6. számú módosítása
Előadó: polgármester
8./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Előadó: polgármester
Zárt ülés:
9./ Közművelődési intézményvezető álláspályázat elbírálása
Előadó: polgármester

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
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Szilágyi László polgármester: Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
135/2015. (X.21.) Kt. határozata a „Számítógép a mindennapi társ 8” pályázat benyújtásáról.
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy támogatói értesítés november 13-án megérkezett,
pozitív elbírálással. 12 db számítógép és 12 db Windows 7 operációs rendszer beszerzésére
kerül sor. Számításaik szerint egy gép kb. 60-65 ezer Ft-ba kerül.
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./ Helyi adók mértékének megállapítása 2016. évre
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény
értelmében az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből
finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező és a kötelező feladatok ellátását
nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az önkormányzatnak három forrásból származhat
bevétele. 2011-ben álltak át a korábbi normatíva alapú finanszírozásról a feladatfinanszírozási
rendszerre. Az önkormányzatok gazdálkodásában egyre nagyobb szerepet tölt be a saját
bevétel, amely az esetükben is többnyire a helyi adóbevételekből származik. Ezek jelentősége
feltehetően tovább nő. A jelenleg hatályos jogszabályok szerint a helyi iparűzési adó, az
építményadó felülvizsgálatán túl új adónemként bevezethetné az önkormányzat a telekadót,
települési adót, valamint a kommunális adót. Annak érdekében, hogy ezt elkrüljék, kötelesek
mindent megtenni annak érdekében, hogy ezek a bevételek bekerüljenek az önkormányzat
kasszájába, illetve minél nagyobb adóbevétel realizálódjon. A helyi adók kivetéses adók, ami
a bevalló adatszolgáltatásán múlik. Az adatszolgáltatás alapján kerül meghatározásra a
kivetett adó mértéke. A helyi önkormányzatok feladatfinanszírozási rendszerén belül a
takarékos gazdálkodást, a jogszabályon alapuló elvárt saját bevételt és a tényleges saját
bevételt veszik figyelembe. A feladatfinanszírozásnak biztosítania kell a helyi
önkormányzatok bevételi érdekeltségének a fenntartását, ami azt jelenti, hogy a helyi
önkormányzatnak mindig szüksége lesz a saját bevételre, központilag is ezt az elvet követik,
az állami támogatás keretében annyival kevesebb összeggel kell számolni, amit az
önkormányzat a saját bevételeiből finanszírozni tud. Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló törvény értelmében a helyi és települési adó fizetési kötelezettség növekedését (pl.
adómérték emeléssel, mentesség megszüntetésével, kedvezmény szűkítésével ) eredményező
rendeleti szabályozást vagy új adónemet bevezető rendeletet, annak hatálybalépését megelőző
legalább 30 nappal ki kell hirdetni. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény a
kötelezően ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé sorolja a helyi adóval,
gazdaságszervezésessel kapcsolatos feladatokat. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
biztosítja az önkormányzat helyi adó-megállapítási jogát, illetve az adókivetés rendjét. A
könyvvizsgálói jelentés alapján a közhatalmi bevételek a működési bevételek 20%-át teszi ki.
A közhatalmi bevételek körében tárgyalják a helyi építményadót, a helyi iparűzési adót, a
gépjármű adót, valamint a talajterhelési díjat.
A képviselő-testület 9/2015. (IX:04.) önkormányzati rendelet 3. §. (1) bekezdése értelmében
adómentes belterületen a helyi adókról szóló törvény 13. §-ában meghatározottakon túl a
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magánszemély tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló épület és épületrész. Az
épület részre kivetett adó lenne az úgynevezett garázsadó, amelyet Alsózsolcán egyenlőre
nem kívánnak kivetni. Alsózsolca Város Önkormányzat illetékességi területén 2014. évben
112.481 m2 adóztatott alapterület után 118.105.274, - Ft építményadó realizálódott 175 db
adózótól. Építményadó tekintetében körülbelül 4 kiemelt adózót terhel releváns adófizetési
kötelezettség. Készítettek egy számítás arra az esetre, ha plusz-mínusz 50,- Ft-tal változtatnák
az építményadó mértékét. Megnézték, hogy a környező ipari parkok tekintetében mennyi az
építményadó mértéke, és megállapítást nyert, hogy nem kevesebb, mint Alsózsolcán, emiatt
nem fog elmenni egy vállalkozás sem a településről.
Alsózsolca Város Önkormányzat helyi adó bevételei közül a legnagyobb tétel a helyi
iparűzési adóból keletkezik. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy
ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó mértéke, állandó jellegű
tevékenység esetében 2011. évtől 2 %, ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység
esetében naptári naponként 5.000 forint.
Illetékességi területünkön 2014. évben 378 db iparűzési adó hatálya alá tartozó adózónk volt.
Az általánydíjas adózók száma 3 db, kisadózó vállalkozások tételes adóját választó adózók
száma 12 db.
2014. évben helyi iparűzési adó vonatkozásában 164.194.347, -Ft bevétel realizálódott.
A települési önkormányzatot illeti meg a törvény alapján a belföldi gépjárművek után a
települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a, és a gépjárműadóhoz kapcsolódó
bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a. A jogszabály
értelmében 2014. évben önkormányzatunknak 9.194.389, - Ft bevétele (40%), míg a központi
költségvetésnek 13.791.583, - Ft (60%) realizálódott.
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 10/2015.
(IX.04.) önkormányzati rendelete alapján az önkormányzat illetékességi területén 88 db
fogyasztót terhel talajterhelési díjfizetési kötelezettség, akik 3.302.292, - Ft talajterhelési díjat
fizettek összesen.
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta
az előterjesztést, és ennek megfelelően javasolja, a helyi adók mértékének 2016. évre történő
megállapítását. Nem javasolnak csökkentést vagy emelést.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Az országgyűlés döntése alapján a helyi
önkormányzatoknak lehetősége van a háziorvos, védőnő vállalkozó számára adómentességet
megállapítani az iparűzési adó alól, vagy kedvezményt biztosítani számukra. A pénzügyi
bizottság ülésén nem született döntés ezzel kapcsolatban. Tudomása szerint Miskolcon már
megállapították ezt a kedvezményt, és az alapellátást végző háziorvosok, gyermekorvosok és
fogorvok mentesek az iparűzési adófizetési kötelezettség alól. Azt javasolta, hogy azt a
bevételt, amit az egészségbiztosítási pénztár ad a szolgáltatásnak, az legyen adómentes, mert
az állam azért adja, hogy a területén élő lakosok megfelelő egészségügyi alapellátásban
részesüljenek. Ennek 2%-át az önkormányzatok elveszik és esetleg utakat építenek belőle,
holott ez a pénz az egészségügyre volt szánva. Ez összegszerűen 1-1 praxis esetén 150-200
ezer Ft egy évre. A Kormány nem fogja jövőre emelni a finanszírozást, így valószínűleg az
egészségügyi dolgozóknak sem lesz béremelés, ha kiszámolják, hogy mennyi ez az összeg
egy évre, akkor kb. ezt fedezné is. Kéri, hogy a testület döntsön róla, hogy elengedik-e az
iparűzési adót a háziorvosok vonatkozásában vagy sem.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: 2015. évi LXXXI. törvény módosította a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvényt, melynek értelmében az önkormányzat a saját rendeletében
jogosult a háziorvos, védőnő vállalkozó számára adómentességet megállapítani az iparűzési
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adó alól, vagy kedvezményt biztosítani számukra. Az adómentességnek, adókedvezménynek
valamennyi háziorvos, védőnő vállalkozó számára azonosnak kell lennie. Feltétel azonban,
hogy a vállalkozó orvos vagy védőnő vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20
millió forintot ne haladja meg.
Az előterjesztés arról szól, hogy az iparűzési, illetve építményadó mértékén ne változtassanak,
ha ezt a mentességet vagy kedvezményt be kívánja vezetni a testület, akkor erre vonatkozóan
a rendeletmódosítást végre kell hajtani. Ha a képviselő-testület kezdeményezi a rendelet
tárgya szerint illetékes képviselő-testületi bizottság/bizottságok és a jegyző bevonásával a
kezdeményezésre elkészült rendelet-tervezetet a soron következő képviselő-testület ülésén
előterjeszti. A javaslat a tegnapi bizottsági ülésen merült fel, erre vonatkozóan
rendelettervezet nem készült, a testületnek kell eldönteni, hogy kívánják-e módosítani a
rendelet vagy sem.
Szilágyi László polgármester: Ahogy képviselő úr is elmondta, a pénzügyi bizottság ülésén
is megoszlottak a vélemények. Kéri a testületet, hogy döntsenek arról, hogy kívánják-e
módosítani a helyi iparűzési adóról szóló rendeletüket azzal, hogy a háziorvosok
kedvezményben vagy mentességben részesüljenek.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 3 igen 6 nem szavazattal nem támogatta a helyi iparűzési adóról szóló rendelet
módosításának szándékát.
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy a helyi adók mértékének megállapításáról
2016. évre.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
141/2015. (XI.26.) Kt. határozata a helyi adók
mértékének megállapításáról 2016. évre
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy 2016. évre az építményadó, illetve helyi
iparűzési adó mértékét a 2015. évhez képest változatlan
mértékben állapítja meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet
módosítása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: A Polgármesteri Hivatalnál bekövetkezett személyi változások
következtében szükséges a Képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
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17/2014.(XI.27.) önkormányzati rendeletnek a jegyző helyettesítésére vonatkozó rendelkezés
módosítása. A rendelet 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A jegyzőt

távollétében az általa kijelölt ügyintéző helyettesíti.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolja a rendelet módosítást.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: A rendelet szövege szerint a jegyzőt távollétében az
építésügyi szolgáltatási pont ügyintézője helyettesíti. Ez a rendelkezés módosul a rendelet
módosításával.
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak az Alsózsolca Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 17/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.
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 12/2015.(XI.27.)
önkormányzati rendeletet a
Képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 17/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 4/a. számú melléklete tartalmazza.
4./ Alsózsolca Város Önkormányzatának …/2015.(.....) önkormányzati rendelete a helyi
önszerveződő közösségek és az Alsózsolcáért tevékenykedő magánszemélyek pénzügyi
támogatásának rendjéről szóló rendelet tervezet megtárgyalása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: 2015. év során a belső ellenőrzési terv alapján megtörtént az
Önkormányzat által 2014. évben, államháztartáson kívüli szervezeteknek nyújtott céljellegű
támogatások számadási kötelezettségeinek és elszámolásainak vizsgálata.
Az ellenőrzési jelentés megállapításait figyelembe véve szükséges a helyi önszerveződő
közösségek és az Alsózsolcáért tevékenykedő magánszemélyek pénzügyi támogatásának
rendjéről szóló 4/2005. (II.15.) számú Kt. rendelet felülvizsgálata, új rendelet alkotása, a
különböző, lehetséges támogatási körökre alkalmazható eljárás rend, formanyomtatvány
dokumentumok elkészítése.
A 4/2005. (II.15.) számú Kt. rendelet jelenleg már nem hatályos jogszabályi felhatalmazást
tartalmaz, ezért szükséges a rendelet hatályon kívül helyezése, és új rendelet megalkotása. Az
új rendeletben konkrétabban kerül meghatározásra az igénylők köre. Meghatározza az
önszerveződő közösségeket, a civil szervezeteket, az egyházakat, a magánszemélyeket, illetve
a társadalmi szerveződéseket, akik kérelmet nyújthatnak be. Változott a kérelem adatlapja,
illetve abban az esetben, ha nem kapja meg a kért teljes összegű támogatást a kérelmező,
abban az esetben új felhasználási tervet kell készítenie. Meghatározásra kerül azoknak a köre,
akik nem részesülhetnek támogatásban, így ha valakinek köztartozása van, vagy az igénylést
megelőző öt évben bármely politikai párttal kapcsolata volt. A támogatási szerződés
rendelkezik a szakmai és pénzügyi elszámolás módjáról, helyéről és idejéről.
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Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság is arra az
álláspontra helyezkedett, hogy szükséges a támogatási rendelt módosítása, illetőleg új rendelet
alkotása, mivel a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezéseknek a korábbi rendelt nem felelt
meg, ezért az előterjesztést elfogadásra javasolják.
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak a helyi önszerveződő közösségek és
az Alsózsolcáért tevékenykedő magánszemélyek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló
rendelettervezet elfogadásáról.
A rendelettervezetet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
Alsózsolca Város Képviselő-testülete 9 igen szavazattal elfogadta a 13/2015.(XI.27.)
önkormányzati rendeletet a helyi önszerveződő közösségek és az Alsózsolcáért tevékenykedő
magánszemélyek pénzügyi támogatásának rendjéről.
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 5/a. számú melléklete tartalmazza.
5./ Alsózsolca, 2119, 2140, 2141 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: Pázmándiné Skultéthy Judit Márta tulajdonos megvételre
ajánlotta fel Alsózsolca Város Önkormányzatának az Alsózsolca, 2119, 2140, 2141 hrsz-ú
ingatlanokat. A 2014. november 23-án kelt forgalmi értékbecslés, és a 2015. november 17-én
készült aktualizált értékbecslés alapján az ingatlanok forgalmi értéke 195 Ft/m2.
A 2119 hrsz-ú ingatlan elhelyezkedése miatt nem használható az Önkormányzat számára, így
javaslom, hogy ezen ingatlant ne vásároljuk meg.
A 2140 helyrajzi számú ingatlan tekintetében az ár 101.000,- Ft, a 2141 helyrajzi számú
ingatlanra vonatkozóan pedig 213.000,- Ft. Összesen 332.000,- Ft.
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatja
az ingatlanok megvásárlását, tekintettel arra, hogy a közfoglalkoztatás kibővítésére lenne
ezáltal lehetőség, így javasolja, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a szükséges lépések
megtételére.
Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy döntsenek az Alsózsolca, 2140 és 2141
helyrajzi számú ingatlanok megvásárlásáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
142/2015. (XI.26.) Kt. határozata az Alsózsolca 2140,
2141 helyrajzi számú ingatlanok megvásárlásról
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Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy az Alsózsolca 2140 helyrajzi számú
ingatlan megvásárlásához 101.000,- Ft, valamint az
Alsózsolca 2141 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásához
231.000,- Ft-ot, összesen 332.000,- Ft-ot a tartalék terhére
biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanvásárlással
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6./ A Városüzemeltetés Alapító Okiratának módosítása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: A képviselő-testület korábban döntött az alapító okirat
módosításáról, most formai okok miatt szükséges az elfogadás, amely az alapító okirat
tartalmi részét nem érinti.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag 16 óra 36 perckor elhagyta az üléstermet. A
jelenlévő képviselő-testületi tagok száma 8 fő.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy fogadják el az Alsózsolcai Városüzemeltetés
Alapító okiratának Módosító Okiratát.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
143/2015. (XI.26.) Kt. határozata az Alsózsolcai
Városüzemeltetés alapító okiratának módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy elfogadja az Alsózsolcai Városüzemeltetés
Alapító okiratának Módosító Okiratát.
Az elfogadott Alapító Okiratot Módosító Okiratot
jegyzőkönyv 7/a. számú melléklete tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag 16 óra 40 perckor visszajött az ülésterembe. A
jelenlévő képviselő-testületi tagok száma 9 fő.
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy fogadják el a az Alsózsolcai Városüzemeltetés
Alapító Okiratának módosítását.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
144/2015. (XI.26.) 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 módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratot a jegyzőkönyv 7/b. számú melléklete
tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag 16 óra 42 perckor elhagyta az üléstermet. A
jelenlévő képviselő-testületi tagok száma 8 fő.
7./ Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási
Megállapodás 6. számú módosítása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: A Társulás november 30-ig köteles a 6. számú mellékletben
szereplő módosításról dönteni.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Szilágyi László polgármester: A módosítással a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
bekerül a feladatok közé, illetve Sajópetri, mint tag kikerül a Társulásból
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak az Onga és Társult Települések
Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás 6. számú módosításáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
145/2015. (XI.26.) Kt. határozata az Onga és Társult
Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása
Társulási Megállapodásának 6. sz. módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Javaslat Onga és Társult Települések
Szociális
és
Gyermekjóléti
Társulása
Társulási
Megállapodásának 6. sz. módosítására vonatkozó
előterjesztést és minősített többséggel az alábbi döntést
hozza:
1. Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete Onga és
Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása
Társulási Megállapodás 6. sz. módosítását – a határozat
melléklete szerint - jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jóváhagyja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
Társulási Megállapodás módosításának és az egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására.
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete
tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
8./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Szilágyi László polgármester: Az utolsó munkaterv szerinti ülésükre szeptember 3-án került
sor. Azt követően nagy sajtóhírt kapott a közfoglalkoztatási kiállítás, a korábbi években
Alsózsolca is részt vett ezen a kiállításon. Az idén azért nem vettek részt, mert a Start
közmunka programban nem vehetett részt Alsózsolca. Nem minősült hátrányos helyzetű
településnek, időközben abba a besorolásba került, tehát 2016-tól már tervezhetnek a Start
munkaprogramban való részvétellel. Október 5-9. között rendezte meg az önkormányzat a
közösségi házzal, a gondozási központtal és a nyugdíjas klubbal az idősek hete
programsorozatot, melynek keretében minden nap délelőtt vagy délután valamilyen
programot szerveztek az idősek részére. Október 10-én vállalkozói fórumot hívtak össze a
helyi sportklubbal, annak érdekében, hogy próbáljanak támogatást szerezni a helyi
labdarúgásnak. 23-24-25-én látogatást tettek a romániai testvértelepülésükön, Szentmátén. Ott
nyáron lesznek választások, a polgármester úrral korábban még nem találkoztak. November 4én választókerületi megbeszélésen vett részt, számtalan helyen lehet hallani a kiírandó
pályázatokról, illetve Európai Uniós pályázatokról, erre sajnos a mai napig nem került sor.
November végén sor került a Komplex telep program záró rendezvényére. A hét elején pedig
a szociális célú városrehabilitáció pályázat dokumentációját ellenőrizték, melyet a jövő hét
szerdán folytatnak.
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November 28-án 15 órától lesz az első adventi gyertyagyújtás a Fekete István Óvoda és a
római katolikus egyház közreműködésével, este 19 órakor pedig a Közösségi Háza és a Vay
Miklós Egyesület szervezésében az Ismerős Arcok zenekar koncertjére kerül sor.
December 6-án a Gondozási Központ és a Metodista Egyház gyújtja meg a következő
gyertyát.
December 10-én pedig sor kerül az idei utolsó munkaterv szerinti ülésre, melyen tárgyalják
többek között a 2016. évi munkatervet, erre vonatkozóan várják a javaslatokat.
Ráki István képviselő-testületi tag: A buszmegállónál a plexi ki van törve, érdeklődik, hogy
ennek a javítására sor kerül-e az idén, vagy átkerül a következő évre.
Szilágyi László polgármester: Megnézik, hogy van-e rá lehetőség.
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Sokan érdeklődnek a közfoglalkoztatás iránt,
érdemes lenne egy tájékoztatást adni ezzel kapcsolatban, hogy milyen keretek között zajlik.
Tavaly ilyenkor is felvetette az időskorúak karácsonyi támogatását, akkor a képviselő-testület
elvetette, mondván, hogy vásárolni fognak egy autót, ami az időseket szolgálja. Ezenkívül
úgy gondolja, hogy a szokásos karácsonyi támogatásra vissza kellene térniük, ha van rá
lehetőség. Januárban megszűnt a Városüzemeltetés vezetőjének a jogviszonya, akkor ki volt
írva a pályázat, de nem neveztek ki vezetőt, a jogszabáyl is azt írja elő, hogy a vezetőt
pályázat útján kell kinevezni, véleménye szerint itt lenne az ideje, hogy újabb pályázatot
írjanak ki.
Tavaly módosították az SzMSz-t, az Alsózsolcai Híreket Alsózsolcai Hírlapra változtatták.
Véleménye szerint egy újság akkor újság, ha létezik és van. A SzMSz-ben az van, hogy
évente hatszor jelenik meg az újság, ő az idén még csak kettővel találkozott, kérdezi, hogy mi
az oka annak, hogy nem jelent meg több szám. Egy évvel ezelőtt döntöttek a Duna-Dráva
kavicsüzemnél az útcsatlakozás javításáról, amely a mai napig nem történt meg. Többen
jelezték felé, hogy a főutcán a Zöldásszal szemben volt egy „megállni tilos” tábla, érdeklődik,
hogy hová tűnt, mert ha ott megállnak az autók a Vay útról nehézkes a kikanyarodás.
2014-ben a Tanács úton lévő ingatlant már megtekintették, a múlt héten látta, hogy ismét
hirdetik, jóval kedvezőbb áron. Ha tényleg városiasodni akarnak, akkor ezt érdemes lenne
kihasználni. Az a terület több, mint 7000m2, úgy gondolja, hogy tudnák hasznosítani
valamiféle városias tevékenységre. Javasolja, hogy tekintsék át még egyszer ezt a lehetőséget.
Szilágyi László polgármester: A közmunka programmal kapcsolatban eleget tesznek a
kérésnek. Jelenleg 100 főt tudnak foglalkoztatni a korábbi 300 fő helyett.
Demkó Dóra alpolgármester 17 óra 50 perckor távozott az ülésteremből.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: A december 10-ei ülésen tárgyalja a képviselő-testület a
Polgármesteri Hivatal működéséről szóló tájékoztatót, amely a közfoglalkoztatásról is
tartalmaz beszámolót.
Szilágyi László polgármester: Az idősek karácsonyi támogatása a polgármesterre átruházott
hatáskör, idén sem fognak ezzel élni. A költségvetés tervezésekor, be kell tervezni, nem
kívánja magának fenntartani ezt a jogot, népszerűsíteni tudja magát azzal, hogy ilyen döntést
hoz. Javasolja, hogy tervezzék be a költségvetésbe. Valóban ez lesz az Alsózsolcai Hírlap idei
3. száma, ami megjelenik, át kell gondolni, hogyha talán kisebb terjedelmű lenne, gyakrabban
meg tudna jelenni.
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Demkó Dóra alpolgármester 17 óra 50 perckor visszajött az ülésterembe.
Szilágyi László polgármester: A Duna-Dráva kavicsüzem útcsatlakozáshoz biztosították a
forrást, úgy gondolja, hogy nem ez lesz az első dolog, amiről döntöttek, és nem valósult meg.
A „megállni tilos” táblával kapcsolatban már érkezett egy bejelentés a rendőrséghez. A
Tanács úti ingatlannal kapcsolatban köszöni a javaslatot. A Városüzemeltetés vezetőjével
kapcsolatban köztudott, hogy a Közösségi Ház vezetője lemondott, próbálták marasztalni, úgy
gondolták, hogyha ezen az ügyön túl lesznek, akkor áttérnek a Városüzemeltetés vezetőjének
a kérdésére.
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Mindenképpen ki kellene írni a pályázatot.
Ráki István képviselő-testületi tag: Az autó vásárlás valóban jó döntés volt, ha megnézik,
hogy 3.000,- Ft-ból mit lehet venni, szinte semmit. Sok egyedül élő idős ember van
Alsózsolcán. Ezt a pénzt megint nem kiosztani kéne, hanem az egyedül élők biztonságát
kellene növelni.
Szilágyi László polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása, kérdése,
közérdekű közlendője?
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak a tájékoztató elfogadásáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
146/2015. (XI.26.) Kt. határozata a két ülés között eltelt
időszak eseményeiről szóló tájékoztatóról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy elfogadja a képviselő-testület két ülése között
eltelt időszak eseményeiről szóló tájékoztatót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Más vélemény hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester az ülést 18 óra 00
perckor bezárta.
Kmf.
Szilágyi László
polgármester

Marcsikné Orosz Emese
jegyző

Béres Emese Gabriella
jegyzőkönyvvezető
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