Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.
2/2020.
Jegyzőkönyv
Készült: Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 13.
napján, az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében 900 órától megtartott
munkaterv szerinti NYÍLT üléséről
Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Ráki István társadalmi megbízatású
alpolgármester, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos, Kurucz Attiláné, dr. Majoros Géza, Vargáné Bán
Ilona Margit és Zsiros Sándor Józsefné képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma
8 fő), Marcsikné Orosz Emese jegyző
Távolmaradását előre jelezte: Szilágyi Tamás képviselő
Az ülésre meghívót kapott: Fazekasné Baksi Piroska a Fekete István Óvoda és Bölcsőde
vezetője, Takácsné Szabó Zsuzsanna az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha vezetője, Oroszné
Verba Julianna az Alsózsolcai Gondozási Központ vezetője, Lengyel-Béres Klára az
Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár vezetője, Ojtozi Attila az Alsózsolcai
Városüzemeltetési Csoport vezetője, Vadász József RNÖ elnök, Győrffi Dezső könyvvizsgáló
Meghívottként jelen van: Fazekasné Baksi Piroska a Fekete István Óvoda és Bölcsőde
vezetője, Takácsné Szabó Zsuzsanna az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha vezetője, Oroszné
Verba Julianna az Alsózsolcai Gondozási Központ vezetője, Lengyel-Béres Klára az
Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár vezetője, Ojtozi Attila az Alsózsolcai
Városüzemeltetési Csoport vezetője
A lakosság részéről 1 fő érdeklődő volt jelen.
A jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester
Köszöntötte 2020. év első munkaterv szerinti ülésén résztvevő képviselőket. Megállapította,
hogy 8 fő képviselő jelenlétével a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban foglaltak szerinti napirendi pontokat tárgyalja a képviselőtestület.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
N a p i r e n d:
1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
2. Alsózsolca Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása
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Előadó: polgármester
3. A 2020. évi költségvetési javaslat megtárgyalása
Előadó: polgármester
A napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság 2020. február 12-én
15 óra 30 perctől
4. Alsózsolca Város Önkormányzata és Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: polgármester
5. A polgármester 2020. évi cafetéria-juttatása
Előadó: jegyző
6. A polgármester 2020. évi szabadságterve
Előadó: polgármester
7. Az óvodai beiratkozás és az óvodai, bölcsődei zárva tartás idejének megállapítása
Előadó: jegyző
8. Tájékoztató a képviselők és a bizottságok nem
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről
Előadó: Ügyrendi Bizottság elnöke

képviselő

tagjainak

9. Az általános iskolai körzethatárok véleményezése
Előadó: polgármester
10. Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár munkatervének és éves szolgáltatási
tervének fenntartói jóváhagyása
Előadó: polgármester, intézményvezető
11. Az önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzatainak módosítása és
átcsoportosítása
Előadó: polgármester
12. Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.8.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: polgármester
13. Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Előadó: polgármester
A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
1. Napirendi pont
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Szilágyi László polgármester
A lejárt határidejű határozatokról az alábbiak szerint tájékoztatta a képviselőket:
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140/2018. (XII.13.) határozatával elfogadta a képviselő-testület 2019. évi üléseit
tartalmazó munkatervét. Az elmúlt évben az ülések a munkatervben foglaltak szerint
megtartásra kerültek.
- A képviselő-testület 2018. december 13-i ülésén döntött a 2019. évi bérleti és
szolgáltatási díjak és díjkedvezmények megállapításáról. A bérleti és szolgáltatási díjak
2019. évben a határozatban megállapított díjtételek szerint kerültek megfizetésre, illetve
beszedésre.
- 138/2018. (XII. 13.) határozatával fogadta el az önkormányzat a 2019. évi belső
ellenőrzési tervet. A belső ellenőrzések 2019. évben a tervezettek szerint megtörténtek.
A 2019. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámolót a májusi
munkaterv szerinti ülésen fogja tárgyalni a képviselő-testület.
- A 2020. január 23-án megtartott rendkívüli ülésen döntést hozott a képviselő-testület a
Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának jóváhagyásáról, valamint felhatalmazást adott a polgármester
részére a Társulási Megállapodás aláírására. A Társulási Megállapodás 2020. január 29én aláírásra került.
Kérte a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés elfogadását.
-

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést a képviselő-testület 8 igen szavazattal
tudomásul vette.
2. Napirendi pont tárgyalása
Alsózsolca Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester
Elmondta, az államháztartásról szóló törvény írja elő, hogy az önkormányzat évente
határozatban állapítja meg a jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő
három évre várható összegét. Mint ahogyan azt az előterjesztés tartalmazza, Alsózsolca
városnak adósságból eredő fizetési kötelezettsége nincs, csak a saját bevételek szerepelnek a
táblázatban.
Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, melynek elnökét felkérte a bizottsági
állásfoglalás ismertetésére.
Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi Bizottság elnöke
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a határozat-tervezetet a képviselőtestületnek elfogadásra javasolta.
Szilágyi László polgármester
Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, elfogadásra
javasolta a határozat-tervezet szerinti döntést.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének
4/2020. (II. 13.) határozata
az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapításáról
Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a
Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozat
melléklete szerinti táblázatban foglaltak szerint állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Melléklet a 4/2020. (II.13.) határozathoz
Alsózsolca Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek bemutatása
Forintban!
MEGNEVEZÉS

A

Sorszám

B

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

01

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető
vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából
származó bevétel

02

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

03

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény,
részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból
származó bevétel

04

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

05

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos
megtérülés

06

Saját bevételek (01+… .+06)

Saját bevétel és adósságot keletkeztető
ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei
2021.

2022.

2023.

C

D

E

ÖSSZESEN
F=(C+D+E)

F

305.000.000

305.000.000

310.000.000

920.000.000

500.000

500.000

500.000

1.500.000

07

305.500.000

305.500.000

310.500.000

921.500.000

Saját bevételek (07 sor) 50%-a

08

152.750.000

152.750.000

155.250.000

460.750.000

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás,
átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak
aktuális tőketartozása

09

-

-

-

-

A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.)
szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba
hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig,
kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb
értékpapír esetén annak vételára

10

-

-

-

-

4

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás
napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel
megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

11

-

-

-

-

Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként
történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a
lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege

12

-

-

-

-

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött
adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki
repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött
visszavásárlási ár

13

-

-

-

-

A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt
nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még
ki nem fizetett ellenérték

14

-

-

-

-

Hitelintézetek által, származékos műveletek
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

15

-

-

-

-

Fizetési kötelezettség (09+…+15)

16

-

-

-

-

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
bevétel (08-16)

17

152.750.000

152.750.000

155.250.000

460.750.000

3. Napirendi pont tárgyalása
A 2020. évi költségvetési javaslat megtárgyalása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester
Elmondta, hogy a költségvetés összeállítása előtt a képviselők benyújthatják kiadási
előirányzatokra vonatkozó javaslataikat, illetve egyeztetést folytat az önkormányzat az
intézmények vezetőivel. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény határozza meg
az önkormányzati kötelező feladatokat, illetve tartalmazza azt, hogy az önként vállalt feladatok
megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt feladat- és hatáskörök
ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére
lehetséges. Az önkormányzat bevétele egyrészt a feladatellátáshoz igazodó támogatásokból,
másrészt a saját bevételekből áll, melyet az előterjesztés részletesen tartalmaz. A rendelettervezetben az önkormányzat költségvetési bevételeinek összege 779.738.722 forint, a
költségvetési kiadások tervezett összege 2.155.880.065 forint. A kettő különbözete adja a
költségvetési egyenleget, mely 1.356.141.343 forint, ami egyenlő az előző évek költségvetési
maradványával. A maradványból 819.178.505 forintot tesz ki a pályázati úton elnyert
támogatások még fel nem használt része.
Az előterjesztés normatív támogatásokat tartalmazó részéből jól látható, hogy mely feladatok
ellátására kap finanszírozást a település és milyen összegben.
Ismertette a helyi adók mértékét, ami 2011. óta nem változott. Tájékoztatta továbbá a
jelenlévőket arról, hogy az intézmények működtetéséhez – a normatív támogatáson túl –
költségvetési szervenként mennyi saját forrást biztosít az önkormányzat. Hangsúlyozta, hogy
az önként vállalt feladatokra – a saját bevételek terhére – 54-55 millió forint került
elkülönítésre, majd részletezte az önként vállalt feladatokat és az azok ellátásához szükséges
összegeket, melyek – a kötelező feladatokon túl – a lakosság részére minél színvonalasabb és
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sokrétűbb ellátást biztosítanak. Elmondta, hogy a magánszemélyek és civil szervezetek,
önszerveződő közösségek támogatására 5.500.000 forint, a Bursa Hungarica Önkormányzati
Ösztöndíj támogatásra 400.000 forint került betervezésre a 2020. évi költségvetésben.
Ismertette az iparűzési adóval kapcsolatos tervezett kormányzati elképzeléseket, ami sok
önkormányzatot érzékenyen érinthet a bevételkiesés miatt.
Felkérte az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi Bizottság elnökét a bizottsági állásfoglalás
ismertetésére.
Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi Bizottság elnöke
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra
javasolta mind a szöveges tájékoztatást, mind a rendelet-tervezetet.
Megítélése szerint az önkormányzat 2020. évi költségvetése gondosan, körültekintően készült
el. A tervezett kiadások fedezetet biztosítanak az önkormányzat és intézményei zavartalan
működéséhez, a megkezdett beruházások folytatásához, illetve befejezéséhez. Nem lenne
célszerű olyan fejlesztésbe kezdeni, ami újabb működtetési költségeket róna az
önkormányzatra.
Szilágyi László polgármester
A napirendi ponttal kapcsolatban további hozzászólás nem hangzott el, kérte a képviselőket,
hogy először a 2020. évi költségvetés szöveges tájékoztatójáról hozzák meg döntésüket.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének
5/2020. (II. 13.) határozata
az önkormányzat 2020. évi költségvetése szöveges tájékoztatójának elfogadásáról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi
költségvetésének szöveges tájékoztatóját az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
A szöveges előterjesztésben részletezett költségvetési bevételek és kiadások – dolgozói
juttatások, egyéb támogatások – az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletben
kerülnek elfogadásra.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester
Kérte a képviselőket, hogy döntsenek az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
rendelet-tervezetről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal elfogadta Alsózsolca
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendeletét az
önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.
Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 4.a. számú mellékletét képezi.
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4. Napirendi pont tárgyalása
Alsózsolca Város Önkormányzata és Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester
Jogszabályi előírás, hogy minden év elején a települési és a nemzetiségi önkormányzat közötti
együttműködési megállapodást felül kell vizsgálni, ami a nemzetiségek jogairól szóló törvény
módosítása következtében „közigazgatási szerződés” elnevezést kapta.
Felkérte a napirendi pontot előzetesen tárgyaló Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság véleményét.
Kurucz Attiláné az Ügyrendi Bizottság elnöke
Az Ügyrendi Bizottság a települési és a nemzetiségi önkormányzat közötti Közigazgatási
Szerződés tartalmát megismerte, melyet a képviselő-testületnek az előterjesztés szerint
elfogadásra javasolt.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének
6/2020. (II. 13.) határozata
Alsózsolca Város Önkormányzata és Alsózsolca Város Roma
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Nemzetiségi

1. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsózsolca Város Önkormányzata
és Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti Együttműködési
Megállapodást felülvizsgálta, és a hatályos jogszabályok szerinti Közigazgatási Szerződést a
határozat melléklete szerinti formában és tartalommal elfogadja.
2. Hatályát veszti Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019. (II.7.)
határozatával felülvizsgált, 19/2018. (III.16.) határozattal elfogadott Alsózsolca Város
Önkormányzata és Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közti
Együttműködési Megállapodás.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A határozat melléklete a jegyzőkönyv 5.a mellékletét képezi.
5. Napirendi pont tárgyalása
A polgármester 2020. évi cafetéria juttatása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester
Felkérte Marcsikné Orosz Emese jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Marcsikné Orosz Emese jegyző
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Ismertette a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó – cafetéria juttatást érintő –
jogszabályokat. Elmondta, hogy a polgármesteri tisztség sajátságos jogviszony, melyre
vonatkozóan megfelelően alkalmazni kell a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény
rendelkezéseit. A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes
illetménypótlékokról szóló kormányrendelet szabályai szerint a polgármester cafetéria juttatása
nem térhet el az adott hivatalban a közszolgálati tisztviselők számára meghatározottól, melynek
összege 2020. évben bruttó 200.000 forint.
Szilágyi László polgármester
Felkérte Zsiros Sándor Józsefnét, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság
napirendi ponttal kapcsolatos állásfoglalását.
Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügy Bizottság elnöke
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a polgármester 2020. évre tervezett
cafetéria juttatását a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének
7/2020. (II. 13.) határozata
a polgármester 2020. évi cafetéria juttatásáról
1. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szilágyi László polgármester 2020. évi
cafetéria juttatásának közterheket is tartalmazó bruttó összegét 200 000 forintban határozza
meg.
2. A cafeteria juttatás igénybevételére, felhasználására, visszatérítésére vonatkozó eljárásrendet
az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal – a cafetéria rendszert is tartalmazó – közszolgálati
szabályzatában rögzítettek szerint határozza meg.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
6. Napirendi pont tárgyalása
A polgármester 2020. évi szabadságterve
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester
Elmondta, hogy a polgármester szabadságát a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény
szabályozza, mely szerint a képviselő-testület minden év február 28-ig hagyja jóvá a
polgármester szabadságának ütemezését.
Az előterjesztést bizottság nem tárgyalta, kérte a képviselőket a napirendi ponttal kapcsolatos
kérdések, észrevételek megtételére.
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Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, vélemény nem hangzott el, Szilágyi László
polgármester a 2020. évi szabadságtervet elfogadásra javasolta.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének
8/2020. (II. 13.) határozata
a polgármester szabadságának 2020. évi ütemezéséről
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény 225/C. § (1) - (4) bekezdésében foglaltak alapján Szilágyi László főállású
polgármester 2020. évi 39 munkanap szabadságának igénybevételét az előterjesztés mellékletét
képező 2020. évi szabadságolási terv szerint jóváhagyja.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
7. Napirendi pont tárgyalása
Az óvodai beiratkozás és az óvodai, bölcsődei zárva tartás idejének megállapítása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester
Felkérte Marcsikné Orosz Emese jegyzőt, hogy ismertesse a napirendi pontot.
Marcsikné Orosz Emese jegyző
Elmondta, hogy – jogszabályi előírás alapján – a képviselő-testület minden évben tárgyalja a
fenntartásában lévő óvodák nyári zárva tartását, illetve az óvodai beiratkozás rendjét. Az
előterjesztésben foglaltak szerint nyáron a két óvoda felváltva lesz zárva, lehetőséget biztosítva
ezzel a gyermekek folyamatos elhelyezésére.
Figyelembe véve az óvodavezetők javaslatát, 2020. április 20-24. között kerül sor az óvodai
beiratkozásra.
Szilágyi László polgármester
Felkérte az előterjesztést tárgyaló Humánpolitikai és Jóléti Bizottság elnökét, hogy ismertesse
a bizottság napirendi ponttal kapcsolatos véleményét.
Fáklya Tiborné a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság elnöke
A bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta a
Fekete István Óvoda és Bölcsőde, valamint az Alsózsolcai 2.sz. Óvoda és Konyha nyári zárva
tartását, illetve a beiratkozás április 20. napjától április 24. napjáig történő meghatározását.
Szilágyi László polgármester
Kérte a képviselőket, hogy először a Fekete István Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásáról
hozzanak döntést.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
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A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének
9/2020. (II. 13.) határozata
a Fekete István Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásának idejéről a 2020/21. nevelési
évben
1. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyja a 2020/21. nevelési év
vonatkozásában a Fekete István Óvoda és Bölcsőde 2020. július 6. napja és 2020. július 31.
napja közti nyári zárva tartásának idejét.
2. A képviselő-testület felhívja az intézményvezetőt, hogy a nyári zárva tartásról legkésőbb
február tizenötödikéig tájékoztassa a szülőket.
Felelős: polgármester, illetve a 2. pont tekintetében intézményvezető
Határidő: azonnal, illetve a 2. pont tekintetében 2020. február 15.
Szilágyi László polgármester
Kérte, hogy a következő döntést az Alsózsolcai 2.sz. Óvoda és Konyha nyári zárva tartásáról
hozza meg a képviselő-testület.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének
10/2020. (II. 13.) határozata
az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha nyári zárva tartásának idejéről a 2020/21. nevelési
évben
1. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyja a 2020/21. nevelési év
vonatkozásában az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha 2020. augusztus 3. napja és 2020.
augusztus 28. napja közti nyári zárva tartásának idejét.
2. A képviselő-testület felhívja az intézményvezetőt, hogy a nyári zárva tartásról legkésőbb
február tizenötödikéig tájékoztassa a szülőket.
Felelős: polgármester, illetve a 2. pont tekintetében intézményvezető
Határidő: azonnal, illetve a 2. pont tekintetében 2020. február 15.
Szilágyi László polgármester
A napirendi ponthoz kapcsoló, az óvodák beiratkozási időpontjáról szóló határozat-tervezetet a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének
11/2020. (II. 13.) határozata
az Alsózsolca 2. sz. Óvoda és Konyha és a Fekete István Óvoda és Bölcsőde intézményekbe
történő beiratkozás időpontjairól a 2020/2021-es nevelési évben
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1. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének döntése értelmében az Alsózsolcai
2. sz. Óvoda és Konyha és a Fekete István Óvoda és Bölcsőde intézményekbe történő
beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évben 2020. április 20. napjától 2020. április 24. napjáig
tart.
2. A képviselő-testület felkéri az intézmények vezetőit, hogy a beiratkozás időpontjairól
nyújtsanak a jogszabályi előírásoknak megfelelő tájékoztatást.
Felelős: polgármester és intézményvezetők
Határidő: 2020. március 20.
8. Napirendi pont tárgyalása
Tájékoztató a képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester
Felkérte Kurucz Attilánét, az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselőket a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről.
Kurucz Attiláné az Ügyrendi Bizottság elnöke
Az Ügyrendi Bizottság megállapította, hogy a polgármester, az alpolgármester, a képviselők és
a bizottságok nem képviselő tagjai 2020. évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségüknek – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglaltak szerint
– valamennyien határidőben eleget tettek.
Szilágyi László polgármester
A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselőket,
hogy hozzanak döntést az Ügyrendi Bizottság vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló
tájékoztatójáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének
12/2020. (II. 13.) határozata
az Ügyrendi Bizottság vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló
tájékoztatójáról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság elnökének a
polgármester, az alpolgármester, a képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak 2020.
évre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatóját és
döntését – tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 9. §-a szerinti kölcsönös együttműködés elvére – tudomásul veszi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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9. Napirendi pont tárgyalása
Az általános iskolai körzethatárok véleményezése
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester
Elmondta, hogy jogszabály módosításból kifolyólag a tankerületi központnak a felvételi
körzetek megállapításához be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzat véleményét.
A felvételi körzetekben az előző évihez képest változást nem javasolt.
Felkérte a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság napirendi
ponttal kapcsolatos véleményét.
Fáklya Tiborné a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság elnöke
A Humánpolitikai és Jóléti Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és nem javasolta az
általános iskolai körzethatárok megváltoztatását.
Szilágyi László polgármester
Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, javasolta a
határozat-tervezet szerinti döntés meghozatalát.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének
13/2020. (II. 13.) határozata
az általános iskolai körzethatárokról
1. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 24. § (1a) bekezdésébe foglalt véleményezési jogkörében eljárva az Alsózsolcai
Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és az Alsózsolcai Herman Ottó
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Benedek Elek Tagiskolájához tartozó jelenlegi
körzethatárokra észrevételt nem tesz.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az általános iskolai körzethatárokról szóló
döntéséről tájékoztassa a Miskolci Tankerületi Központot.
Felelős: polgármester
Határidő: 2020. február 15.
10. Napirendi pont tárgyalása
Az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár munkatervének és éves szolgáltatási
tervének fenntartói jóváhagyása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester
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Felkérte intézményvezető asszonyt, hogy tájékoztassa a képviselőket a napirendi ponttal
kapcsolatban.
Lengyel-Béres Klára az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár vezetője
A bizottsági ülésen elhangzottakon túl elmondta, hogy a szolgáltatási terv a jogszabályi
előírásoknak megfelelően készült el. Hangsúlyozta, hogy a közösségi ház a kötelező
közművelődési alapszolgáltatáson túl – a jogszabályban meghatározott – valamennyi
alapszolgáltatást biztosítja, melyek lebonyolításához szükséges erkölcsi és anyagi támogatást
az önkormányzat biztosítja. Megköszönte az önkormányzat támogatását, ami lehetővé teszi,
hogy a lakosság minél szélesebb köre igénybe vegye a közművelődési szolgáltatásokat.
Szilágyi László polgármester
Felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét a napirendi ponttal kapcsolatos bizottsági állásfoglalás
ismertetésére.
Zsiros Sándor Józsefné
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és megállapította, hogy a korábbi évekhez
hasonlóan 2020-ban is színvonalas programokat kínál a település lakóinak a közösségi ház,
melyhez az önkormányzat biztosítja a szükséges fedezetet. A Pénzügyi Bizottság az Alsózsolcai
Közösségi Ház és Könyvtár éves munkatervét és szolgáltatási tervét a képviselő-testületnek
elfogadásra javasolta.
Szilágyi László polgármester
Arra bíztatta a lakosokat, hogy vegyenek részt a Közösségi Ház és Könyvtár rendezvényein,
ahol minden korosztály megtalálja az érdeklődésének megfelelő programot. Javasolta az
Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár éves munkatervének és szolgáltatási tervének
jóváhagyását.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének
14/2020. (II. 13.) határozata
az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár éves munkatervének és szolgáltatási tervének
jóváhagyásáról
1. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsózsolcai Közösségi Ház és
Könyvtár 2020. évre vonatkozó éves munkatervét – a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78/I. § (4) bekezdés b)
pontjában foglaltakra tekintettel – jóváhagyja.
2. Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsózsolcai Közösségi Ház és
Könyvtár – a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a
közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendet 3. § (2) bekezdése
alapján elkészített – éves szolgáltatási tervét jóváhagyja.
3. A képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az éves szolgáltatási terv
jóváhagyását követő 15 napon belül gondoskodjon annak a feladatellátás helyén, továbbá a
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közművelődési intézményben történő közzétételéről, felkéri továbbá a polgármestert, hogy
gondoskodjon az önkormányzat honlapján történő közzétételről.
Felelős: az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár vezetője, polgármester
Határidő: fenntartói jóváhagyást követő 15 napon belül

11. Napirendi pont tárgyalása
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzatainak módosítása és
átcsoportosítása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester
Elmondta, hogy az előirányzatok módosítására az utolsó negyedévben beérkezett
többletbevételek, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt került sor,
melyet az írásban megküldött előterjesztés részletesen tartalmaz.
A napirendi pontot előzetesen tárgyalta a Pénzügyi Bizottság, melynek elnökét felkérte a
bizottsági állásfoglalás ismertetésére.
Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi Bizottság elnöke
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a 2019. évi költségvetési előirányzatok
módosítását, valamint a költségvetési előirányzatok átcsoportosítását a képviselő-testületnek
elfogadásra javasolta.
Szilágyi László polgármester
Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el, javasolta a napirendi
ponthoz tartozó, költségvetési előirányzatok módosítását tartalmazó határozat-tervezet
elfogadását.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének
15/2020. (II. 13.) határozata
a 2019. évi költségvetés előirányzatainak módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés előirányzatainak
módosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szilágyi László polgármester
Kérte a képviselőket, hogy döntsenek a 2019. évi előirányzatok átcsoportosításáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének
16/2020. (II. 13.) határozata
a 2019. évi költségvetés előirányzatainak átcsoportosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés előirányzatainak
átcsoportosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
12. Napirendi pont tárgyalása
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.8.) önkormányzati
rendelet módosítása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 13. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester
Az előző napirendi pont tárgyalásakor már döntött a képviselő-testület a költségvetési
előirányzatok módosításáról és átcsoportosításáról, melyet követően szükséges a 2019. évi
költségvetésről szóló rendelet módosítása is.
Felkérte az előterjesztést tárgyaló Pénzügyi Bizottság elnökét a bizottsági állásfoglalás
ismertetésére.
Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi Bizottság elnöke
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a 2019. évi költségvetés módosításáról
szóló rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.
Szilágyi László polgármester
A napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólás, kérdés, észrevétel hiányában javasolta a 2019. évi
költségvetésről szóló rendelet-tervezet elfogadását.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal elfogadta Alsózsolca
Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
szóló 6/2019. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2020. (II.17.)
önkormányzati rendeletét.
Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 13.a. mellékletét képezi.
13. Napirendi pont tárgyalása
Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Szilágyi László polgármester
2019. december 5-én volt az utolsó munkaterv szerinti ülés, az azóta eltelt időszak főbb
eseményeiről az alábbiak szerint tájékoztatta a képviselőket:
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- 2019. december 6-án került sor a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsának és a Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Tanácsának
ülésre, ahol a Társulási Megállapodás módosításáról, valamint a bérleti szerződésről hoztak
született döntés.
- December 19-én a Borsodvíz Zrt. Felügyelő Bizottságának ülésén vett részt, ahol az elnök
megválasztására került sor, akinek személyében nem történt változás.
- 2020. január 13-án a B.A.Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a B.A.Z. Megyei
Kormányhivatal újévköszöntő rendezvényén képviselte az önkormányzatot.
- Január 16-án a Miskolci Tankerületi Központ mellett működő Tankerületi Tanács
antiszegregációs ülésén vett részt.
- Február 6-án Csöbör Katalin országgyűlési képviselő asszony évnyitó rendezvére kapott
meghívást, ahol Varga Mihály pénzügyminiszter volt a vendég. A pénzügyminiszter úr
tájékoztatta a jelenlévőket – többek között – az iparűzési adóval kapcsolatos kormányzati
elképzelésekről, az ország gazdasági helyzetéről.
Tájékoztatta továbbá a jelenlévőket, hogy március 26-án lesz a következő munkaterv szerinti
ülés, melyről a honlapon bővebben tájékozódhatnak az érdeklődők.
Mindenkit szeretettel meghívott a február 22-én megrendezésre kerülő „Torkóstolóra”, ahol
gazdag és színes programok közül válogathatnak az érdeklődők.
Végezetül megköszönte a figyelmet és a képviselő-testület munkaterv szerinti ülését 9 óra 54
perckor bezárta.
K.m.f.

Szilágyi László
polgármester

Marcsikné Orosz Emese
jegyző
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