17/2016. sz. jegyzőkönyv
Készült:
az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár színháztermében megtartott
Közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülésről, mely 2016. szeptember 08-án 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 Zsiros Sándor Józsefné képviselő-testületi tag.
Az ülésre meghívót kapott: Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, Nagyné Tóth Zita
Herman Ottó Ált.Iskola és Alapfokú Művészeti 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,
Fenyő Márk Városüzemeltetés vezető, dr. Bogyay Ferenc r.ezredes Miskolc
Rendőrkapitányság kapitányságvezető, Bodnár Zsolt Felsőzsolca őrsparancsnok, Dr. Székely
Aranka háziorvos, Dr. Kese Melinda háziorvos, Dr. Péterffy Lajos fogorvos, Dr. Péterffy Pál
fogorvos, Varga Kálmán az Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület elnöke,
Kelemenné Kerekes Adrien védőnő, Vargáné Benei Erika védőnő, Gadnainé Bárdos
Zsuzsanna védőnő, Bartáné Nagy Edit fizikoterápiás asszisztens, Szilágyi Tamás
temetőgondnok,
Horváth Henrik Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, ÉszakMagyarország Szerkesztősége, Mácsai Mónika Melinda pénzügyi csoportvezető, a képviselőtestület bizottságainak külsős tagjai
Meghívottként jelen vannak: dr. Bakk Richárd
Miskolc Rendőrkapitányság
kapitányságvezető-helyettes, Bodnár Zsolt Felsőzsolcai Rendőrőrs őrsparancsnok, Watzula
Péter r.szds. Felsőzsolcai Rendőrőrs őrsparancsnok-helyettes, Dr. Székely Aranka háziorvos,
Dr. Kese Melinda háziorvos, Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető, Varga
Kálmán az Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület elnöke, Kelemenné Kerekes
Adrien védőnő, Vargáné Benei Erika védőnő, Bartáné Nagy Edit fizikoterápiás asszisztens,
Szilágyi Tamás temetőgondnok, Takácsné Szabó Zsuzsanna 2. sz. Óvoda vezető, Berki
Elemér a Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság tagja, Mácsai Mónika
Melinda pénzügyi csoportvezető, Simon Sándorné ügyintéző,
Érdeklődőként jelen van: 3 fő
A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és a megjelenteket.
Külön tisztelettel köszöntötte a napirendi pontok előadóit, valamint mindazokat az
érdeklődőket, akik a helyszínen, illetve a tv képernyők előtt követik figyelemmel Alsózsolca
város önkormányzat képviselő-testületének munkáját. Megállapította, hogy az ülés 7 fő
jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta. Elmondta, hogy az előterjesztéseket a
Polgármesteri Hivatal e-mailben megküldte az érintettek számára és ezzel egyidőben
feltöltésre került a város honlapjára is, így mindenki számára elérthető vált a napirendi
pontokhoz kapcsolódó anyag. A mai testületi ülés közmeghallgatással egybekötött képviselőtestületi ülés, így eleget tesznek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 54. §-ában rögzítetteknek, miszerint a képviselő-testület évente legalább
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egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben
érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. A
közmeghallgatásra a két ülés között eltelt időszak főbb eseményeiről szóló tájékoztatás után
kerül sor. A közmeghallgatást követően zárt ülésen bírálják el az Alsózsolcai Közösségi Ház
és Könyvtár magasabb vezetői álláshely betöltésére benyújtott pályázatokat. Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja
értelmében a képviselő-testület zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés,
felmentés, vezetői megbízása adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és
állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor. Az elhangzottak ismeretében javasolta,
hogy fogadják el az ülés napirendjét a meghívóban szereplő napirendi pontokkal.
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./ Közrend, közbiztonság helyzete településünkön
Előadó: Felsőzsolca Rendőrőrs vezetője
3./ Tájékoztató a felnőtt egészségügyi ellátás helyzetéről, a háziorvosi és fogorvosi alapellátás
tevékenységéről
Előadó: háziorvosok, fogorvosok
4./ Tájékoztató a 2016. I. félévi költségvetés végrehajtásáról
Előadó: polgármester
5./ Tájékoztatás a temető üzemeltetéséről és a temetői díjak felülvizsgálata
Előadó: temető üzemeltető
6./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat
Előadó: polgármester
7./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Előadó: polgármester
Zárt ülés:
8./ Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár magasabb vezetői álláshely betöltésére benyújtott
pályázatok elbírálása
Előadó: polgármester

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Szilágyi László polgármester: ismertette a jelentést a lejárt határidejű határozatokról az
alábbiak szerint: A képviselő-testület a 30/2015. (III.25.) Kt. határozatával döntött az
Alsózsolcai 2. számú Óvoda létszámbővítéséről az intézményvezető indítványára. A testület
engedélyezte az intézményben a 2015/2016-os tanévben a felvehető gyermeklétszám 20 %kal történő megnövelését, így a felvehető gyermeklétszám a tárgyidőszakban 145 fő volt. A
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képviselő-testület a 112/2016. (VI.23.) Kt. határozatában döntött a hulladékgazdálkodási
Közszolgáltatási Szerződésről. A polgármester felhatalmazás kapott, hogy az önkormányzat
képviseletében a szerződést aláírja és a döntésről az érintettet értesítse. A határozatban
foglaltak szerint a polgármester a döntésről értesítette a Miskolc térségi Konzorcium Gesztor
Önkormányzatát.
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./ Közrend, közbiztonság helyzete településünkön
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. és 4. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4)
bekezdése szerint a rendőrkapitányság vagy kijelölt helyettese évente beszámol a
rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselőtestületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. A Miskolci Rendőrkapitányság
Felsőzsolcai Rendőrőrs parancsnoka és az Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr
Egyesület elnöke elkészítették beszámolójukat. Érdeklődött, hogy a beszámolókkal
kapcsolatosan a napirendi pontok előterjesztői kívánnak-e kiegészítést tenni.
Varga Kálmán az Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület elnöke jelezte, hogy
nem kívánt kiegészítést tenni.
Dr. Bakk Richárd a
Miskolc Rendőrkapitányság kapitányságvezető-helyettese:
köszöntötte a megjelenteket. Az írásos beszámoló részletesen tartalmazza Alsózsolca Város
közbiztonsági helyzetét és annak érdekében tett intézkedéseket és a kitűzött feladatokat.
Alsózsolcán az elmúlt évben csökkent a regisztrált bűncselekmények száma; a közterületeken
elkövetett bűncselekmények száma viszont emelkedett. Egy esetben történt rablás, az
elkövető megérdemelt büntetését le fogja tölteni. A város közbiztonsági helyzetéért
igyekeznek minél többet megtenni – a saját belső igényük szerint azt szeretnék, hogy
elégedettek legyenek a lakosok. A Felsőzsolcai Rendőrőrs vezetői állományában változás
következett be, Molnár József volt őrsparancsnok elköltözött Bodnár Zsolt személyében
találták meg a vezetőt, a helyettese maradt Watzula Péter r.százados, a közrendvédelmi
helyettese pedig Szigeti Szilárd lett. Évek óta jelentősen csökken a bűncselekmények száma
a Miskolci Rendőrkapitányság teljes illetékességi területén, hiszen évekkel ezelőtt közel
10.000 volt a regisztrált bűncselekmények száma, 2015. évben 6858 bűncselekmény volt.
Örömteli, hogy ez a trend folytatódik; az év első 7 hónapi adatait tekintve tovább csökkent a
bűncselekmények száma, nyilván ez a rendőrségi közterületi jelenlétnek is köszönhető.
Nemcsak a rendőrség, hanem a polgárőrök és Miskolcon az önkormányzati rendészet is
hozzájárul a közbiztonsági helyzet javulásához.
(Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag 17 óra 12 perckor elfoglalta helyét az
ülésteremben. A jelenlévő képviselő-testületi tagok száma: 8 fő.)
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A lakosságot arra buzdította, hogy a közbiztonsággal kapcsolatos meglátásaikat,
információjukat osszák meg a rendőrséggel. Nem mindenki szeret a rendőrségre járni, de
számos olyan lehetőség van, ahol szükség van a bejelentésre - az információ lényegét
szeretnék megtudni, akár név nélkül is. Egy-egy információ segíti a munkájukat. Beszélt
arról, hogy Miskolc a nagyvárosi bűnözés melegágya. Az utóbbi időben a kábítószer, a
dizájner drogokhoz kapcsolódó bűnözés nemcsak Miskolcon, hanem a környéken is felütötte
fejét. Sok információt kapnak az önkormányzati képviselőktől, pedagógusoktól és a
családsegítőktől. Közös érdekük, hogy partnerek legyenek, segítsék egymás munkáját. Ezen a
téren is nagyot léptek előre. A kapitányságon belül működik egy alosztály, amely csak ilyen
jellegű ügyekkel foglalkozik. Számos drog dealert tudtak eljárás alá vonni az elmúlt
időszakban. A jogalkotók döntése szerint a pszichoaktív szerek, dizájner drogok fogyasztása
nem bűncselekmény, hanem csak szabálysértés, így szinte csak a dealerek útján mért
csapásokkal tudnak eredményt elérni. Egyre többen élnek ezekkel a szerekkel, illetve a szerek
hatása alatt követnek el cselekményeket,
melyek kiváltják a többségi társadalom
nemtetszését. A rongálások és a garázdaság száma nőtt; vannak olyan esetek, amelyek mögött
alkoholfogyasztás, illetve vannak olyan esetek, melyek mögött drogfogyasztás áll. Kérte a
partneri együttműködést, hogy minél eredményesebben tudjanak dolgozni. Az előző
őrsvezetés jó kapcsolatban állt a területükhöz tartozó önkormányzatokkal, iskolákkal és
társszervekkel; reméli a mostani őrsvezetéssel is így lesz. Kérte, hogy amennyiben kérdése
van a jelenlévőknek – tegyék meg.
Szilágyi László polgármester: megköszönte a beszámoló kiegészítését. A napirendi ponttal
kapcsolatos előterjesztéseket tárgyalta a Szociális, Kulturális és Sport Bizottság.
Ráki István a Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság elnöke: a bizottság
elfogadásra javasolta a beszámolókat. Alsózsolca közbiztonsága kiegyensúlyozott, a
statisztika is alátámasztja. Előfordul, ha a szabadságvesztését letöltő személy a börtönből
kiszabadul, gondok adódhatnak a környezetében. Az alsózsolcai polgárőrség is sokat tesz a
közbiztonságért.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak arról, hogy elfogadják a Közrend,
közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót, tájékoztatót.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
144/2016. (IX.08.) Kt. határozata a Közrend,
közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóról és
tájékoztatóról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadja a Közrend, közbiztonság helyzetéről szóló
beszámolót és tájékoztatót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: megköszönte a napirendi pont előadóinak a megjelenést. Jó
munkát kívánt és további jó együttműködést.
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A rendőrség képviseletében megjelentek urak távoztak az ülésről.
3./ Tájékoztató a felnőtt egészségügyi ellátás helyzetéről, a háziorvosi és fogorvosi
alapellátás tevékenységéről
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5., 6., 7., 8., 9. és 10. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény az egészségügyi alapellátást, az egészséges életmód segítését célzó
szolgáltatásokat az önkormányzatok kötelező feladati közé sorolta. A háziorvosoktól, a
fogorvosoktól, a fizikoterápiás asszisztenstől, a labor asszisztenstől és a védőnőktől is kaptak
tájékoztatót a napirendhez kapcsolódóan. Kérte, hogy amennyiben az írásos anyagot ki
szeretnék egészíteni az érintettek, tegyék meg.
Dr. Kese Melinda háziorvos: szomorúan vették tudomásul, hogy az iparűzési adó
leszavazásra került. Az az ellátás, amit az állam ad, hogy a betegeket el tudják látni, az nem
iparűzési tevékenység. Az egy olyan ellátás, amelyet minél jobban szeretnének elvégezni,
ehhez tudásukat bővíteni kell, folyamatosan járnak továbbképzésekre, amely sokba kerül.
Szívesen vették volna azt a kis pénzt, amelyet most iparűzési adóként fizetnek be. Kérése:
szeretnének a várókban egy tisztasági festést, mely rettenetesen néz ki a váró, több mint 10
éve nem volt felújítva. Körülbelül egy hónapja azt a jelzést kapta, hogy nagyon folynak a
csapok mind a női, mind a férfi mosdóba, melyet bejelentettek. Tudja, hogy a városban sok a
munka, a felújítás, de feleslegesen folyik el nap, mint nap a sok víz. A csapok javításra
szorulnak; női WC csak egy működik. Észrevették, hogy a közmunkások nemcsak a WC-t
használják – ami természetes – hanem locsolásra is használják a vizet. Kérte az
önkormányzatot, hogy a megnövekedett vízszámlák díjfizetési kötelezettségét másképp
osszák meg, az önkormányzat dupla adag vízszámlát fizessen. Az elmúlt időszakban
megkeresték, hogy a váróban ballonos vizet próbakénti használatra felszerelnék. Bővebb
információja erről nincs, de esetleges hozzájárulási lehetőséget kért az önkormányzattól. A
váróban lévő betegeknek, különösen a nyári melegben hasznos lenne az ívóvíz biztosítása.
Befejezésül elmondta, hogy Alsózsolcán szépen működik a felnőtt betegellátás. Kérte a
lakosságot, hogy amennyiben véleményük van, azt tegyék meg, hogy minél jobban tudjanak
segíteni a beteg embereken. Kérte a segítséget és a választ az önkormányzattól.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag, háziorvos: 2 évvel ezelőtt is jelezte, hogy elég
mostoha körülmények között parkolnak a rendelésre érkező betegek, kevés a parkoló hely.
Megoldást, segítséget kért azzal kapcsolatosan, hogy a nagy esőzések következtében a
rendelésre érkező betegek bokáig járnak a vízben.
Szilágyi László polgármester: a napirendi ponttal kapcsolatosan mindenről esett szó, csak a
betegellátás helyzetéről nem. Meghallgatták a felvetéseket, de úgy gondolta, hogy ezekre
most nem kell választ adni. Párbeszédet kell kialakítani, kezdetben egy szűkebb, később pedig
egy tágasabb körben, hogy valamiféle eredményre jussanak.
Kurucz Attiláné képviselő-testületi tag, orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus:
nem győzi eleget hangsúlyozni, hogy Alsózsolca város lakossága jó helyzetben van,
egészségügy terén. Dr. Kese Melinda háziorvoshoz 1440 beteg, Dr. Majoros Géza
háziorvoshoz 2100 beteg és Dr. Székely Aranka háziorvoshoz 1041 beteg tartozik, akik
természetesen az év folyamán többször is felkeresik a rendelőt. A védőnők is hatalmas
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munkát végeznek, eléggé magukra hagyva, hiszen a mozgó szakorvosi tanácsadás, mely
havonta egyszer volt jelen, az is megszűnt. A fogorvosok a felnőtt, a gyermek- és az
iskolafogászatot is ellátják. A laborban átlag napi 40 beteg jelenik meg. Összehasonlította a
betegek laboreredményét és a háziorvosok által leadott beszámolóban leírtakat,
megállapítható, hogy sok esetben kiszűrésre kerülnek: a magas vérnyomás, az elhízás,
cukorbetegség, gerincbetegség és a pajzsmirigy betegség. Sokat tesznek a lakosok
egészségügyi ellátásáért, de véleménye szerint jó lenne ha a településen egészségügyi tervet
készítenének. A lakosság egészségügyi helyzete nem javul. Véleménye szerint egy
egészségügyi terv elkészítésével hozzá tudnának járulni ahhoz, hogy a településen élők jobb
egészségügyi állapotnak örvendjenek. Megköszönte a településen dolgozó egészségügyi
dolgozók munkáját, köztük Vargáné Süveges Anna munkáját is, mert munkájával hozzájárul
ahhoz, hogy tiszta környezetben dolgozhassanak.
Szilágyi László polgármester: a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéseket tárgyalta a
Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság.
Ráki István a Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság elnöke: a bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a felnőtt egészségügyi ellátás helyzetéről szóló
beszámolókat. Véleménye szerint a város lakossága jó helyzetben van az egészségügy terén,
jó gárda dolgozik a településen. Nagyon sok orvosi praxis van ellátatlanul, vagy
helyettesítéssel látják el a betegellátást. Az Egészségház környékén fontos a vízelvezés
problémájának megoldása, hogy jól lehessen közlekedni felhőszakadás esetén. A vízhasználat
gondjára is kell megoldást találni, mert a napokig csordogáló víz hatalmas vízszámlát
okozhat. A locsolásra is oda kell figyelni; indokolatlan a rendelőhöz tartozó mosdókból
használni a közmunkásoknak a vizet. Az iparűzési adóhoz kapcsoló hozzászólásra a
véleménye: lehet, hogy újra kell gondolni a képviselő-testületnek a döntésüket. Végezetül
megköszönte az alsózsolcai egészségügyben dolgozók munkáját.
Szilágyi László polgármester: a doktornő által felvetett kérésekre próbálnak megoldást
találni, orvosolni gondjaikat, addig is belátásukat kérik. Mielőtt bármit is tudna ígérni, addig
is tisztázni kell, hogy meddig terjed az orvosoknak az Egészségháznál a tulajdonjoguk és mi
az ami az önkormányzat tulajdonába tartozik. Az önkormányzat elég sok minden megtesz,
önként vállalt feladatként működteti a Gondozási Központ keretében a fizikoterápiát és a
labort. Az orvosok vállalkozás formájában látják el a betegellátást és ha az állam az orvosok
bérét emelni szeretné – tegye meg; de nem tisztességes, hogy az önkormányzatra hárítják azt
a feladatot, hogy a vállalkozásokból kiemelve az orvosokat mentesítsék az iparűzési adó
megfizetése alól.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: az iparűzési adóval kapcsolatosan megjegyezte,
hogy a törvény nem úgy szól, hogy minden egészségügyi vállalkozás megkaphatja a
mentességet, hanem csak egy bizonyos bevétel határáig adható. A kis körzetek részére adható
ez a lehetőség és az önkormányzat dönthet úgy, hogy támogatja a kis körzetben dolgozó
orvosokat. A lakosság egészségügyi ellátása kettős finanszírozás alatt áll. Egyrészt az állam –
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által - amely átszervezés alatt áll – másrészt az
önkormányzat támogathatja a kisebb körzetű orvost, mellyel elérheti, hogy megtartja az
orvosát. Jelenleg a megyében 45 tartósan üres orvosi álláshely van, sok orvos a magasabb
fizetés miatt elhagyja az országot, külföldön dolgoznak. Az iparűzési adó szavazásnál nem
ágált a mentesség szavazásánál, mert neki nem járt volna, de vannak olyan orvosok, akiknek a
pozitív elbírálás jól jött volna.

6

Szilágyi László polgármester: egy kisebb településen, ahol kevesebb összegből
gazdálkodnak, ott sem biztos, hogy mentesítik az iparűzési adó fizetési kötelezettség alól az
orvosokat; hiszen a település fenntartására még kevesebb pénze jut az önkormányzatnak. Az
elhangzott felvetésekkel kapcsolatosan most nem tudnak dönteni; majd a képviselő-testület
tárgyal róla. Kérte, aki elfogadja a felnőtt egészségügyi ellátás helyzetéről szóló
beszámolókat, tájékoztatójukat az szavazzon.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
145/2016. (IX.08) Kt. határozata a felnőtt egészségügyi
ellátás helyzetéről, a háziorvosi és fogorvosi alapellátás
tevékenységéről szóló beszámolóról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja a felnőtt egészségügyi ellátás
helyzetéről, a háziorvosi és fogorvosi alapellátás
tevékenységről szóló beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4./ Tájékoztató a 2016. I. félévi költségvetés végrehajtásáról
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11., 11/a, 11/b., 12., 13. és 14.

számú mellékletét képezi.

Szilágyi László polgármester: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCX. törvény és a
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szabályozza a helyi
önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos előírásokat, az előirányzatok módosításával,
megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az önkormányzat a
bevételi és kiadási előirányzatait emelheti, illetve csökkentheti. A beérkezett többletbevételek
és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt készült el a javaslat a 2016. évi
költségvetési rendelet módosítására. Érdeklődött, hogy van-e szóbeli kiegészítés a kiküldött
anyaggal kapcsolatosan.
Mácsai Mónika pénzügyi csoportvezető: a 2016. I. féléves költségvetéssel kapcsolatosan
teljes körű tájékoztatást adtak, amennyiben kérdés merül fel – szívesen válaszol.
Szilágyi László polgármester: a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéseket tárgyalta a
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság.
Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: támogatja a 2016. évi
költségvetés előirányzat átcsoportosítását, előirányzat módosítását, az 1/2016. (II.05.)
költségvetési rendelet módosítását, valamint az I. félévi végrehajtásról szóló beszámoló
elfogadását.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak az előirányzat módosításról.
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A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
146/2016. (IX.08.) Kt. határozata a 2016. évi költségvetés
előirányzatainak módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy elfogadja a 2016. évi költségvetés
előirányzatainak módosítását az előterjesztésben foglalt
tartalommal.
Az előirányzat módosítást a jegyzőkönyv 11/a. számú
melléklete tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak az előirányzat átcsoportosításról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
147/2016. (IX.08.) Kt. határozata a 2016. évi költségvetés
előirányzatának átcsoportosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy elfogadja a 2016. évi költségvetés
előirányzatainak átcsoportosítását az előterjesztésben foglalt
tartalommal.
Az előirányzat módosítást a jegyzőkönyv 11/b. számú
melléklete tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a 2016. évi költségvetésről szóló
1/2016. (II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A rendelet tervezetet a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza.
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Alsózsolca Város Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta az önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 1/2016. (II.05.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2016.
(IX.09.) önkormányzati rendeletet
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 13. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a 2016. I. félévi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolóról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
148/2019. (IX.08.) Kt. határozata a 2016. I. félévi
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy elfogadja a 2016. I. félévi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5./ Tájékoztatás a temető üzemeltetéséről és a temetői díjak felülvizsgálata
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: 2015. január 01. napjától az önkormányzat fenntartásában
lévő Alsózsolcai Városi Köztemető üzemeltetését az Alsózsolcai Városüzemeltetés látja el, a
számlázást és a nyilvántartások vezetését a Polgármesteri Hivatal végzi. Attól az időponttól
kezdődően, amikor az önkormányzat már nemcsak tulajdonosa, hanem újra üzemeltetője is
lett a temetőnek sokat szépült, fejlődött a temető. A Városüzemeltetés dolgozói, a
közmunkások bevonásával folyamatosan tisztán, rendbe tartják a köztemetőt. 2015. júliusától
az alábbi fejlesztések történtek a temetőben: új zúzalékos gyalogút került kialakításra;
kandeláberek II .szakaszánál 8 db kandeláber kiépítése; külső kerítés építése 57 méteres
szakaszon; veszélyes lombhullató fák kivágása a sírok közül; sziklák kihelyezése a
biztonságos közlekedés érdekében, ravatalozó helység falainak burkolása; vöröskő tábla
kihelyezése az épületből; vöröskő emléktábla áthelyezése; kandeláberek III. szakaszánál 6 db
és IV. szakaszánál 10 db kandeláber kiépítése, valamint régi zúzalékos út javítása új
réteggel. A temetési hely és újraváltás díjai 2012. júliusában emelkedtek utoljára. Nagyok az
eltérések a bevételi és a kiadási oldalon, mely összegeket az előterjesztés részletesen
tartalmazza. Javaslatot tettek a temetői díjak 10 %-os emelésére, melyről a képviselőtestületnek csak az abban a formában kell dönteni, hogy emelni kívánják a díjakat. A
lakosságot, a vállalkozókat érintő díjemelésre vonatkozó díjtételek nem magasak; az
önkormányzat a temető fenntartásához, mint tulajdonos és mint fenntartó így is
nagymértékben hozzájárul. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a temető
üzemeltetéséről szóló tájékoztatót.
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Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság elfogadásra
javasolta a temető üzemeltetéséről szóló beszámolót és a 10 %-os temető díjemelésre tett
javaslattal is egyetértettek. A temető üzemeltetéséhez, az ilyen magas színvonalú
rendbetételéhez az önkormányzat elegendő forrást tesz hozzá.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
149/2016. (IX. 08.) Kt. határozata a temető üzemeltetéséről
szóló beszámolóról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja a temető üzemeltetéséről
szóló beszámolót.
A képviselő-testület díjemelésre vonatkozó döntésének
megfelelően a szükséges intézkedések megtétele.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy hogy amennyiben a testület támogatja a temetői
díjak díjemelésre
vonatkozó előterjesztést – szavazzanak arról, hogy a szükséges
intézkedéseket a díjemeléssel kapcsolatosan a jegyző tegye meg.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 150/2016. (IX.08.) Kt. határozata a
temetői díjak emeléséről
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy támogatja a temetői díjak 10 %-os
emelését a fogyasztóvédelmi hatóság területileg illetékes szervének véleményezését követően.
A testület felhatalmazza a jegyzőt a rendelettervezet
előkészítéséhez a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
6./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdetett a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2016/2017. tanév
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második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan, a hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló fiatalok számára. A képviselő-testületnek elsősorban arról kell dönteni, hogy
csatlakozik az ösztöndíj pályázathoz, melynek határideje: 2016. október 03. Ha csatlakoznak
akkor arról kell dönteni, hogy a pályázati feltételeknek való megfelelés vizsgálata során a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályai legyenek
az irányadóak. Javasolta, hogy 2016. évben az elbírálásnál a kérelmező háztartásában az egy
főre jutó havi nettó jövedelemhatár összegét az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-ában, azaz 57.000,- Ft-ban állapítja meg a testület. Javasolta továbbá,
hogy a jogosultak részére havonta 5.000,- Ft-ban kerüljön meghatározásra a támogatás
összege. A tavalyi évben ez az összeg havonta 4.000,- Ft/fő volt. Az előterjesztésről tárgyalt a
Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság és a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság. Kérte az elnököket, hogy a bizottságok állásfoglalását ismertessék.
Ráki István a Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság elnöke: a bizottság
az előterjesztésben foglaltakkal egyetértett, támogatta a Bursa Hungarica pályázathoz a
csatlakozást és a támogatást.
Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is
támogatta az ösztöndíjpályázathoz a csatlakozást és a jogosultak részére a havi 5.000,- Ft/fő
összegű támogatást.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak arról, hogy Alsózsolca Város
Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselőtestületének 151/2016. (IX. 08.) Kt. határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról
Alsózsolca város Önkormányzat képviselőtestülete úgy döntött, hogy csatlakozik a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz.
Felhatalmazza egyúttal a polgármestert a
csatlakozási nyilatkozat aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2016. október 3.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak arról, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2017. évi pályázati felhívását a képviselőtestület az előterjesztés szerinti tartalommal közzéteszi és a jogosultak részére havonta 5.000,Ft /fő összegben határozza meg a települési önkormányzati támogatás ösztöndíjrészét.
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A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő
testületének 152/2016. (IX. 08.) Kt. határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat feltételeiről
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselőtestülete úgy döntött, hogy a Bursa Hungarica
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi
pályázati felhívását a képviselő-testület az előterjesztés szerinti tartalommal közzéteszi.
A pályázati feltételeknek való megfelelés
vizsgálata során a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
szabályai legyenek az irányadóak.
A 2016. évben a kérelmező háztartásában az egy
főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %át, azaz 57.000,- Ft-ot ne haladhassa meg, és a
háztartásban együtt élők egyike se rendelkezzen
vagyonnal.
A jogosultak részére havonta 5.000,- Ft/fő
összegben kerül megállapításra a támogatás.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
7./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Szilágyi László polgármester: az előző beszámolási kötelezettségű testületi ülés ideje: 2016.
május 19. volt. Nyári időszakról lévén szó, ebben a szakaszban azon rendezvényekről tud
beszámolni, ami a településen történt vagy meghívottként vettek részt.
2016. május 25. napján volt a Kihívás Napja. A résztvevők oklevelet kaptak és sorsolás útján
110 e Ft-ot kaptak, 40.000,- Ft-ot a Fekete István Óvoda és Bölcsőde, 40.000,- Ft-ot a 2. Sz.
Óvoda és 30.000,- Ft-ot a KSC. Július elején ünnepelte a Herman Ottó Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 50 éves évfordulóját és egy színvonalas
ünnepségsorozat zárásán vettek részt. A Benedek Elek Általános Iskola a 40. éves fennállását
ünnepelte. Június 4-8. terjedő időszakban történt meg a hulladéktárolók kiosztása a
MIREHUKÖZ által. Június 16-tól 43 napon keresztül a nyári gyermekétkeztetést oldották
meg. A Pelsőci Falunapon vettek részt június 18. napján. A Szentmátéról érkező gyermekek
fogadása, programok biztosítása kezdődött el augusztus 26-án. Minden évben vagy az
alsózsolcai gyerekek mennek Szentmátéra, vagy Szentmátéról érkeznek Alsózsolcára
gyerekek. Augusztus 19-20-21. napokon Alsózsolca 735 évfordulóját és a városnapot
ünnepelte a település lakossága. Volt helytörténeti kiállítás, az országzászló avatás, augusztus
20-ai ünnepség, kenyérszentelés, utcabál és tűzijáték. Az érdeklődők megtekintették a
koronamásolatot a Református templomban. Az államalapítás és az új kenyér ünnepét az
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alsózsolcaiak együtt ünnepelték a testvértelepülésekkel: Pelsőc és Szetmáté küldöttségeivel.
Augusztus 27. napján rendezvényen vettek részt Sajókeresztúrban a „Sajó vize összeköt”
programon; jövőre Alsózsolcán kerül megrendezésre a rendezvény. Augusztus 30-án
közvilágítás bővítésének műszaki átvétele történt meg: a Kisvasút úton 2 db, a Deák Ferenc
úton 1 db és a Református templommal szembeni Sajópartra levezető útszakasz sorompónál 1
db. Szeptember 7-én útburkolati felújítások műszaki átvétele történt meg. a Petőfi út 1-31, a
Herman Ottó út 3-19 és a Jókai út 18-26.közötti útszakaszokon.
(Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag 1800 órakor elhagyta az üléstermet. A jelenlévő
képviselő-testületi tagok száma: 7 fő.)
A nyári időszak egésze alatt zajlott: az azbesztcement anyagú ivóvízvezetékek kiváltása.
Közel 6.400 fm vízvezeték cseréjére került sor. Remélhetőleg egészségesebb, jobb minőségű
vizet fogyaszthat Alsózsolca lakossága.
(Dr. Majoros Géza képviselő-testület tag 1802 órakor elfoglalta helyét az ülésteremben. A
jelenlévő képviselő-testületi tagok száma: 8 fő.)
Megkezdődött a TELEKOM által finanszírozott nagysebességű, szélessávú internet hálózat
kiépítés 1. lépése, azaz 124 db oszlop cseréje, a faoszlopokat cserélik ki vasbeton-oszlopra.
Örömmel adott tájékoztatást arról, hogy a képviselő-testület június 1-ei döntést követően
benyújtotta pályázatát az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására a
Rákóczi utca felújítására, melyet sikeresen elbíráltak. A támogatás összege: 15.000.000,- Ft,
az önkormányzat által vállalt önerő: 5.100.000,- Ft.
A képviselő-testület két ülése közötti eltelt időszak főbb eseményeiről beszámolva rátérnek a
Közmeghallgatásra. Kérte a jelenlévőket, hogy közmeghallgatás keretén belül amennyiben
kérdésük, észrevételük, illetve közérdekű javaslatuk van – azt tegyék meg. (A jelenlévők
részéről jelzés nem érkezett.)
Szilágyi László polgármester: megköszönte a jelenlévőknek, a televízió nézőinek az
érdeklődést és tájékoztatta a lakosságot, hogy a következő munkaterv szerinti ülés: 2016.
november 17. napján lesz.
Más vélemény hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester az ülést 18 óra 02
perckor bezárta.
Kmf.

Szilágyi László
polgármester

Marcsikné Orosz Emese
jegyző

Koczka Imréné
jegyzőkönyvvezető
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