2/2016. sz. jegyzőkönyv
Készült: az alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár színháztermében megtartott képviselőtestületi ülésről, mely 2016. február 04-én 17 óra 00 perckor kezdődött.
Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester, Kurucz Attiláné,
Dr. Mádai Ákos, Fodor Ákos, Szabó László és Ráki István képviselő-testületi tagok (a
jelenlévő képviselők száma 7 fő), Marcsikné Orosz Emese jegyző
Az ülésről távolmaradását jelentette be Demkó Dóra társadalmi megbízatású alpolgármester,
Dr. Majoros Géza és Zsiros Sándor Józsefné képviselő-testületi tag.
Az ülésre meghívót kapott: Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, Antal Lászlóné,
Herman O. Ált.Iskola igazgató, Fazekasné Baksi Piroska Fekete István Óvoda és Bölcsőde
vezető, Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető, Lengyel-Béres Klára Közösségi
Ház vezető, Takácsné Szabó Zsuzsanna 2. sz. Óvoda vezető, Győrffi Dezső könyvvizsgáló,
Horváth Henrik Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Észak-Magyarország
Szerkesztősége, Felsőzsolcai Rendőrőrs vezetője, Mácsai Mónika Melinda pénzügyi
csoportvezető, a képviselő-testület bizottságainak külsős tagjai
Meghívottként jelen vannak: Győrffi Dezső könyvvizsgáló, Fazekasné Baksi Piroska Fekete
István Óvoda és Bölcsőde vezető, Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető,
Lengyel-Béres Klára Közösségi Ház vezető, Takácsné Szabó Zsuzsanna 2. sz. Óvoda vezető,
Mácsai Mónika Melinda pénzügyi csoportvezető
Érdeklődőként jelen van: 5 fő
A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületi tagokat a televízió nézőit és
a megjelenteket. Külön köszöntötte Györffi Dezső könyvvizsgáló urat. Megállapította, hogy
az ülés 7 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta.
Javasolta, hogy fogadják el az ülés napirendjét a meghívóban szereplő napirendi pontokkal.
A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
Napirend:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
2./ A 2016. évi költségvetés megtárgyalása
Előadó: polgármester
3./ Alsózsolca Város Önkormányzata és Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: polgármester
4./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Előadó: polgármester
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1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Szilágyi László polgármester: ismertette a jelentést a lejárt határidejű határozatokról az
alábbiak szerint:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (I.21.) Kt. határozata a
köztisztviselők teljesítmény-követelményei alapját képező 2015. évi célok meghatározásáról,
a teljesítményértékelések meghatározásra kerültek és teljesültek. Alsózsolca Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2015. (IV.09.) Kt. határozata a 2015. évi
közbeszerzési terv elfogadásáról szólt. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselőtestületének 53/2015. (IV.29.) Kt. határozata az Alsózsolcai Nyugdíjas Klub 2015. évi
támogatásáról, mely szerint 200.000,- Ft támogatásban részesült a Nyugdíjas Klub. Ezek után
az Önszerveződő közösségek támogatásáról szóló lejárt határidejű határozatokat ismertette:
Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület 700.000,- Ft, a Szivárvány Vegyeskar
150.000,- Ft, a Ritmus Táncegyüttes 250.000,- Ft, az Alsózsolcai Herman Alapítvány
250.000,- Ft, a Lurkó Alapítvány 100.000,- Ft, az Alsózsolcai KSC 2.000.000,- Ft, a Vay
Miklós Egyesület 150.000,- Ft, az Összefogással Alsózsolcáért Egyesület 100.000,- Ft,
Szemünk Fénye Alapítvány 100.000,- Ft összegű támogatást kaptak. A 2014. évi 208/2014.
(XII.18.) Kt határozat az Alsózsolcai Gondozási Központ foglalkoztató helységének 2015.
évi bérleti díjáról szólt, amely 2015. decemberével 31. napjáig volt érvényes. A 212/2014.
(XII.18.) Kt. határozat a Közösségi Ház és Könyvtár, a Sportcsarnok és a Sajó parti
pihenőház 2015. évi bérleti díjainak megállapításáról szólt, melynek érvényessége lejárt.
213/2014. (XII.18.) Kt. határozat az Alsózsolca Ilona út 17-19. szám alatti, valamint a
Herman Ottó Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Benedek Elek Tagiskola épület
2015. évi bérleti díjának megállapításáról szólt, december 31-éig volt érvényes és a
214/2014. (XII.18.) Kt. határozat az Alsózsolca, Széchenyi út 46. szám alatti bérlakás 2015.
évi bérleti díjának megállapításáról szólt.
Kérte, hogy fogadják el a jelentést a lejárt határidejű határozatokról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést a képviselő-testület 7 igen szavazattal
jóváhagyólag tudomásul vette.
2./ A 2016. évi költségvetés megtárgyalása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3., 4., 5., 7. és 8. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: először is köszönetet mondott képviselő-társainak az
önkormányzat
gazdálkodás terén tanúsított munkáért. Az elmúlt évben a testület
gondolkodása jónak bizonyult, jól gazdálkodtak. Az évi költségvetést a törvényi előírásoknak
megfelelően készítették el. Működési hiánnyal nem lehet tervezni, ez azt szolgálja, hogy az
önkormányzatok ne adósodjanak el. Az előző évi pénzmaradvánnyal tartalékként terveznek,
hogy amennyiben olyan helyzet alakulna ki, hogy például egy jelentősebb adófizető nem tudja
teljesíteni adókötelezettségét, abban az esetben csökkenteni lehet a kiadást, a kialakult helyzet
áthidalására szolgálna a tartalék. A tervezéskor már figyelembe vették a költségvetés
készítésének időszakában megjelent és kiírt pályázati lehetőségeket. Bejelentette, hogy a
költségvetésben a jó gazdálkodás eredményeképpen az idősek karácsonyi támogatásával is
tudtak számolni 5.000 e Ft összeggel. Az önkormányzat bevételeit a központi források mellett
jelentős mértékben a helyi adóbevételek alkotják; az Ipari Park és a település vállalkozóinak
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adóbevétele évről-évre befolyásolja a jó gazdasági helyzetet. Alsózsolca települést a
kormányzati adósságkonszolidáció megszabadította az adósságától, így tette lehetővé a jó
működést; 2016. évre kevesebb összeg jutna felújításra és beruházásra, ha az
önkormányzatnak megmaradt volna az adóssága. A költségvetés készítéséhez az
önkormányzati intézmények a rendelkezésre álló információk alapján a számításokat
elvégezték, a költségvetéshez szükséges adatokat, információkat, az adott intézmény
fejlesztésére, felújítására vonatkozó javaslatokat eljuttatták a hivatalhoz és az
intézményvezetőkkel történt egyeztetések után beépítésre kerültek a költségvetésbe. A
lakosság véleményét is kikérték, hogy hogyan lehetne szebbé tenni a települést. Törekedtek a
kötelezően ellátandó feladatok biztosítása mellett a takarékos és biztonságos gazdálkodásra,
az intézmények állagának megóvására és az igényeknek megfelelő felújításra. Az
önkormányzat részéről a pályázati lehetőségeket igyekeznek kihasználni, minél több
pályázatot benyújtani. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételek tervezett
előirányzata: 769.706 e Ft, melyet 386.098 e Ft finanszírozási bevétel egészít ki, így összesen:
1.155.804 eFt áll az önkormányzat rendelkezésre. Az önkormányzat működési támogatása a
bevételek 50 %-át teszi ki. Az államháztartástól kapott összeg 44 %-a a közhatalmi és
működési bevételekből származik. Az önkormányzatok bevételeit a központi források mellett
a helyi adóbevételek alkotják, amelyeket a 2016. évben a következőképpen terveztük:
építményadóból 105.000 eFt, iparűzési adóból 170.000 eFt, gépjárműadóból 8.000 eFt (a
bevételből az államot megillető 60 % és önkormányzatot megillető 40 % arány alapján), a
talajterhelési díjból 3.000 eFt, egyéb közhatalmi díjbevételekből 1.100 eFt, összesen 287.100
eFt bevételt terveztek. A 2016. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 1.155.804
eFt, melyet kiadási jogcímenként részletezett. A kiadások személyi juttatásra, munkaadókat
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóra, dologi kiadásokra, ellátottak pénzbeli
juttatásokra, egyéb működési célú kiadásokra, tartalékra, beruházásokra, felújításokra és
egyéb felhalmozási kiadásokra terveztek.
A költségvetésben önként vállalt feladatokat a következőként ismertette: városi rendezvények,
sporttevékenység támogatás, helytörténeti gyűjtemény üzemeltetése, Sajó parti pihenő
fenntartása, KMB iroda fenntartása, munkaterv szerinti képviselő-testületi ülések közvetítése,
helyi elismerő címek és kitüntetések adományozása, mezőőri szolgálat működtetése,
Alsózsolcai Hírlap kiadása, önszerveződő közösségek támogatása, testvértelepülésekkel való
kapcsolattartás, laboratóriumi ellátás, fizikoterápiai ellátás és jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás. Szociális ellátások terén nyújtható támogatások: Bursa Hungarica,
intézményi térítési díj kompenzáció, gyermekek települési támogatása, felnőtt települési
támogatás, temetési segély, köztemetés és időskorúak karácsonyi támogatása. Részletesen
ismertette azokat a beruházásokat, melyeket az önkormányzat intézményeiben terveztek
megvalósítani összesen 57.493 eFt összegben. Felújításra: a Gondozási Központ terasz és
mozgássérült feljáróra, a ravatalozó felújítására, a Közösségi Ház ajtócseréjére, Konyha
villamos vezetékének felújítására 2.380 eFt-ot; a közkutak és hidak üzemeltetésére, illetve
útfelújításra 14.225 eFt-ot terveztek.
Megkérte Győrffi Dezső könyvvizsgáló urat, amennyiben észrevétele, mondanivalója van a
napirendi ponttal kapcsolatosan - azt tegye meg.
Győrffi Dezső könyvvizsgáló: a képviselő-testület munkájában az egyik legfontosabb
dokumentum a költségvetés; mert közpénzről van szó és a jogszabályi előírásokat be kell
tartani. A polgármester úr már részletesen, számadatokkal alátámasztva ismertette a bevételi
és kiadási adatokat; Alsózsolca város céljait. 2016. évben a költségvetés alapvetően
kockázatot nem hord magában, a 2015. évi pénzmaradvány ebben az évben mind tartalékba
került. A kockázatmentesség azt jelenti, hogy saját bevétellel is számolhat az önkormányzat

3

és a jelenlegi iparűzési adót több, stabil vállalkozó fizeti. A költségvetés számadatokkal
megfelelően alátámasztott, érthető, a jogszabályi előírásoknak megfelel.
Szilágyi László polgármester: megköszönte a tájékoztatást és kérte a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy a bizottság véleményét ismertesse.
Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a költségvetés tervezetét
az előterjesztésnek megfelelően tárgyalták meg és két döntés született. Az egyik döntés, hogy
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság támogatja Alsózsolca Város Önkormányzat
Képviselő-testületének a saját bevételi összegét, valamint az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az előterjesztéshez
csatolt táblázatban bemutatottak szerint hagyja jóvá. A másik döntésük, hogy elfogadásra
javasolják a képviselő-testületnek a 2016. évi költségvetésről szóló tájékoztatást és a 2016.
évi költségvetési rendelet tervezetet.
Szilágyi László polgármester: az államháztartásról szóló és a Stabilitási tv. felhatalmazása
alapján az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás
részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti
saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összegét határozatban kell megállapítania. A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét,
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente –
legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Kérte, hogy amennyiben
kérdés, észrevétel van a testület tagjaitól, illetve a lakosság részéről azt tegyék meg.
Szilágyi László polgármester: a megjelentek részéről mivel hozzászólás nem volt, ezért
kérte, hogy szavazzanak a költségvetés előterjesztéséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2016. (II.04.) Kt. határozata a 2016. évi költségvetéshez
kapcsolódó előterjesztésről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy jóváhagyja a 2016. évi költségvetéshez
kapcsolódó előterjesztést
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete
tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak az Önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról.
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A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016. (II.04.) Kt. határozata az Önkormányzat
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítására
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a saját
bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre
várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint
(1. melléklet) jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete
tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírása
szerint a rendelet előkészítőjének feladata a hatásvizsgálat elvégzése is, ennek során felméri a
szabályozás várható következményeit; valamint elkészíti a rendeletalkotás indoklását. Úgy a
hatásvizsgálatra, valamint a rendelettervezet indoklásra vonatkozó melléklet szerepel az
előterjesztésben. A rendelettervezet elfogadásáról fognak szavazni. Aki egyetért azzal, hogy
az önkormányzat a 2016. évre vonatkozó költségvetés rendelettervezetét, ami a képviselőtestületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá
tartozó költségvetési szervekre terjed ki – elfogadja az előterjesztés szerint – szavazzon.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A rendelet tervezetet a jegyzőkönyv 5.. számú melléklete tartalmazza.
Alsózsolca Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta Alsózsolca Város
Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016. (II.05.) önkormányzati rendeletét a 2016.
évi költségvetéséről.
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.
3./ Alsózsolca Város Önkormányzata és Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
189/2014.(XI.27.) Kt határozatával, Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
18/2014. (XI.25.) Kt. határozatával elfogadta a két önkormányzat közötti Együttműködési
megállapodást, mely jelenleg is hatályos. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény 80.§ (2) bekezdése értelmében „a települési önkormányzat a települési nemzetiségi
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önkormányzattal, a területi önkormányzat a területi nemzetiségi önkormányzattal a
helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan
megállapodást köt. A hatályos együttműködési megállapodás szövegét az előterjesztés
melléklete tartalmazza. Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. január
28-án megtartott ülésén már elfogadta az Együttműködési megállapodást az alábbi
kiegészítéssel, mely már szerepel a megállapodásban. Alsózsolca Város Önkormányzata a
Városüzemeltetés 2. számú telephelyén, vagy a Csillag Szolgáltató Pont épületében biztosít
irodahelyiséget. Az irodahelyiség épületének és az üzemeltetés szabályairól 2016. február
végéig állapodnak meg. A Gazdálkodás címszó alatt helyesbítésre kerül, hogy a nemzetiségi
önkormányzat a csoportvezető által elkészített költségvetési határozatot tárgyév február 15-ig
fogadja el. (itt az elnök szó a megállapodásban benne maradt) természetesen a nemzetiségi
önkormányzat fogadja el. Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést tárgyalta.
Fodor Ákos az Ügyrendi Bizottság elnöke: a bizottság az előterjesztést megtárgyalta és
egyhangúlag elfogadásra javasolta.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak Alsózsolca Város Önkormányzata és
Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
felülvizsgálatáról
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2016. (II-04.) Kt. határozata az Alsózsolca Város
Önkormányzata és Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
felülvizsgálatáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy Alsózsolca Város Önkormányzata és
Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
közötti együttműködési megállapodást jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Az Együttműködési Megállapodást a jegyzőkönyv 10.
számú melléklete tartalmazza.
4./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Szilágyi László polgármester: a decemberi testületi ülés óta rendkívüli esemény nem történt.
Említésre méltó eseményként említette, hogy Felsőzsolca Polgármesterével a Magyar Közút
Nonprofit Zrt-hez fordultak és kérték, hogy a településeken áthaladó autók súlyát korlátozzák
le 20 tonnára, ami kiszorítaná azokat a járműveket, akik az útdíj megfizetése miatt, vagy nem
megfizetése érdekében kerülik ki a fizetett útszakaszokat és Alsózsolca, Felsőzsolca útvonalát
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használják a közlekedésre. Azokkal a tehergépjárművekkel, amelyek gabonát szállítanak,
illetve a kavicsbányát közelítik meg, természetesen nem tudnak mit kezdeni, azt el kell
viselni. Remélte, hogy a levélben foglaltak meghallgatásra találnak és a szóban forgó
tehergépkocsikat kitiltják, így az átmenő forgalom csökkenhet.
Más vélemény hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester az ülést 17 óra 32
perckor bezárta.
Kmf.

Szilágyi László
polgármester

Marcsikné Orosz Emese
jegyző

Koczka Imréné
jegyzőkönyvvezető
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