4/2016. sz. jegyzőkönyv
Készült: az alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi
ülésről, mely 2016. február 22-én 8 óra 00 perckor kezdődött.
Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester, Dr. Mádai Ákos,
Fodor Ákos, Kurucz Attiláné, Ráki István, Szabó László és Zsiros Sándor Józsefné
képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 8 fő), Marcsikné Orosz Emese jegyző
Az ülésről távolmaradását jelentette be Demkó Dóra alpolgármester, Dr. Majoros Géza
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 Alsózsolcai 2. sz. Óvoda vezető, Horváth Henrik
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Észak-Magyarország Szerkesztősége, Blende Info,
Felsőzsolcai Rendőrőrs vezetője, a képviselő-testület bizottságainak külsős tagjai
Meghívottként jelen vannak: Fazekasné Baksi Piroska Fekete István Óvoda és Bölcsőde
vezető, Takácsné Szabó Zsuzsanna Alsózsolcai 2. sz. Óvoda vezetője
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.
Megállapította, hogy az ülés 8 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pont kerüljön tárgyalásra.
A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
1./ Alapító okiratok módosítása (Fekete István Óvoda és Bölcsőde; Alsózsolcai 2. sz. Óvoda;
Gondozási Központ)
Előadó: polgármester

Napirend:
1./ Alapító okiratok módosítása (Fekete István Óvoda és Bölcsőde; Alsózsolcai 2. sz.
Óvoda; Gondozási Központ)
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.
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Szilágyi László polgármester: a kormányzati funkciók, államháztartási feladatok és
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet tartalmazza a
kormányzati funkció kódok 2016. január 1-jétől érvényes változását. A kormányzati funkció
kódokat az alapító okiratok tartalmazzák, így a fentiekre tekintettel sor került a változással
érintett alapító okiratok felülvizsgálatára, és ez alapján a módosító okiratok, illetve az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok megszerkesztésére. Az államháztartásról szóló
törvény értelmében az alapító okiratot és annak módosítását az alapító szerv adja ki. A
módosítások három intézmény: a Fekete István Óvoda és Bölcsőde, az Alsózsolcai 2. sz.
Óvoda és az Alsózsolcai Gondozási Központ alapító okiratait érinti. A Költségvetés
tervezésekor a Gondozási Központ tevékenységi körébe beépítették a gyógytornát. Hogy
mennyien veszik igénybe és milyen népszerűségnek örvend a gyógytorna, majd eldől az
igénybevétel alapján. Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot.
Fodor Ákos az Ügyrendi Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta a
Fekete István Óvoda és Bölcsőde, az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és az Alsózsolcai Gondozási
Központ alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetben foglalt alapító okiratait.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda alapító
okiratának módosításáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselőtestületének 14/2016. (II.22.) Kt. határozata az
Alsózsolcai 2. sz. Óvoda alapító okiratának
módosításáról
Alsózsolca Város Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy elfogadja az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda
alapító okiratának módosítását.
Az elfogadott alapító okiratot módosító okiratot a
jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselőtestületének 15/2016. (II.22.) Kt. határozata az
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Alsózsolcai 2. sz. Óvoda egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratáról
Alsózsolca Város Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy elfogadja az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.
Az elfogadott egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot a jegyzőkönyv 5. számú melléklete
tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a Fekete István Óvoda és Bölcsőde
alapító okiratának módosításáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselőtestületének 16/2016. (II.22) Kt. határozata a
Fekete István Óvoda és Bölcsőde alapító
okiratának módosításáról
Alsózsolca Város Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy elfogadja a Fekete István Óvoda és
Bölcsőde alapító okiratának módosítását.
Az elfogadott alapító okiratot módosító okiratot a
jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a Fekete István Óvoda és Bölcsőde
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselőtestületének 17/2016. (II.22.) Kt. határozata a
Fekete István Óvoda és Bölcsőde egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratáról
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Alsózsolca Város Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy elfogadja a Fekete István Óvoda és
Bölcsőde egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát.
Az elfogadott egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot a jegyzőkönyv 7. számú melléklete
tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a Gondozási Központ alapító
okiratának módosításáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselőtestületének 18/2016. (II.22.) Kt. határozata az
Alsózsolcai Gondozási Központ alapító
okiratának módosításáról
Alsózsolca Város Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy elfogadja az Alsózsolcai Gondozási
Központ alapító okiratának módosítását.
Az elfogadott alapító okiratot módosító okiratot a
jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak az Alsózsolcai Gondozási Központ
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselőtestületének 19/2016. (II.08.) Kt. határozata az
Alsózsolcai Gondozási Központ egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratáról
Alsózsolca Város Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy elfogadja az Alsózsolcai Gondozási
Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát.
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Az elfogadott egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot a jegyzőkönyv 9. számú melléklete
tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: érdeklődött, hogy van-e észrevétele, megjegyzése a
megjelenteknek?
Bodnár Józsefné Alsózsolca, Szegfű köz 5. szám alatti lakos, érdeklődő: nem a témához
kapcsolódóan, de érdeklődött, hogy a napokban a nevelőotthonos gyerekekkel történt
incidensről van-e tudomásuk és mikor lesznek Alsózsolcáról eltávolítva polgármester úr
ígérete szerint a nevelőotthonos gyerekek. Valamilyen megoldást kellene találni.
Szilágyi László polgármester: a két dolog nincs egymással kapcsolatban. Az egyik
rendőrségi ügy, ami nem az önkormányzat feladata – erről az ügyről csak informális
tájékoztatást kapott. A rendőrség nem köteles tájékoztatást adni az önkormányzatnak arról,
ami a hét végén a településen történik. Ennek ellenére ahogy a tudomásukra jutott az eset
beszéltek a fiatalemberrel, tisztában vannak azzal, hogy mi történt. Tudomásuk van arról,
hogy a Rendőrség akkor jött ki, amikor már a Nevelőotthon területén tartózkodtak. Felhívták
a fiatalember figyelmét arra, hogy nincs jogosultságuk az intézkedésre, mert a Nevelőotthon
területén tartózkodtak. Valóban mindent megtesznek azért, hogy a Nevelőotthon másképp
működjön. Beszélgetéseik sorozata azt mutatja, hogy csak az alsózsolcai lakásotthonokkal,
illetve nevelőotthonnal van probléma. A többi létesítményben nem ennyire kritikus a helyzet.
Természetesen a nagyobb probléma abból is adódhat, hogy Alsózsolcán van egy utógondozott
csoport is. Az alkalmazottak és vezetők felelőssége, hogy a gondozott gyermekek nem járnak
iskolába. A Nevelőotthon és az önkormányzat között nincs semmiféle kapcsolat – az
önkormányzatnak nincs beleszólása a Nevelőotthonban folyó munkába. Törekednek arra,
hogy változzon a helyzet, akár úgy is, hogy felszámolják a Nevelőotthont.
Bodnár Józsefné Alsózsolca, Szegfű köz 5. szám alatti lakos, érdeklődő: számíthatnak-e
arra, hogy felszámolják az intézményt?
Szilágyi László polgármester: az önkormányzat csak annyit tud tenni, hogy hallatják a
hangjúkat, leveleket írnak és kinyilváníthatják a véleményüket, bár az nem jellemző, hogy az
első megkeresésre érdemben intézkednek.
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: fel kellene venni a Rendőrséggel a kapcsolatot,
mert akárhányszor szólnak piszkálódásnak veszik. Most télen még nem is kritikus a helyzet.
Köztudott, hogy tavasszal esténként a Vay telepi lakásotthon körül megközelítőleg 10 gyerek
is gyülekezik, mert ez az a hely, ahová még a tanyából is feljönnek a gyerekek. Jelezni kellene
a nevelőknek, hogy nem normális dolog, hogy 14-16 éves körüli gyermekek késő esti
időszakban az utcán csámborognak. Meg kellene próbálni, hogy a nevelők programokat
tervezzenek a gyerekeknek, be kellene vonni őket feladatokba; el kellene érni, hogy otthon
tartsák a gyerekeket. A nevelők nem mutatnak példát, együtt dohányoznak a 15 éves körüli
gyermekekkel. Valami morális dolgot kellene elindítani, piszkálni őket, hátha történne
változás ez ügyben. Tarthatatlan az állapot, ami a Nevelőotthonban és a Lakásotthonokban is
uralkodnak. Lepusztult, sivár környezetben a gyermekek nem érzik jól magukat, nincs kedvük
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otthon maradni, nincs amivel elfoglalhatják magukat. Szét kell nézni, hogy mi uralkodik a
Nevelőotthonban és a lakásotthonokban, illetve hogy milyen a környezetük. Egy kicsit azt is
sarkallani kellene, hogy tegyenek rendet, teremtsenek olyan körülményeket, amelyek arra
ösztönzik a gyermekeket, hogy jól érezzék magukat és ne az utcán csámborogjanak.
Szilágyi László polgármester: elsősorban a kezdetben csak annyit tudnak tenni, hogy
azoktól, akiktől függ a Nevelőotthonos gyermekek sorsa, akik felelősek értük – a nevelőik –
olyan emberek kerüljenek az otthonokba, akik képesek rendet teremteni. Keresni fogják, hogy
milyen módon lehet megoldani a problémát. Bonyolult ügy és hosszú folyamat előtt állnak.
Amit annak idején ígértek, ahhoz tartják magukat – megpróbálnak mindent megenni az ügy
érdekében, hogy normalizálódjon a helyzet.
Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: lépni kell az ügyben, mert a gyerekek félnek; jó
érzésű gyermekek esténként egyedül nem mernek kimenni az utcára.
Szilágyi László polgármester: megköszönte a hozzászólásokat, észrevételeket. Érdeklődött,
hogy a jelenlevők részéről van-e további vélemény.
Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester az ülést 08 óra 15
perckor bezárta.
Kmf.

Szilágyi László
polgármester

Marcsikné Orosz Emese
jegyző

Koczka Imréné
jegyzőkönyvvezető
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