
1/2011. sz. jegyzőkönyv  
 
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi 
               ülésről, mely 2011. január 26-án 17 órakor kezdődött 
 
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Brünner István, Dr. Majoros Géza, Fáklya Tiborné,  
  Fodor Ákos, Ráki István, Szilágyi László, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tagok,  
  Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző /a jelenlévő képviselők száma 8 fő/  
 
Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester 
 
Tanácskozási joggal, szakértőként jelen van: Marcsikné Orosz Emese aljegyző 
 
Meghívottként jelen van: Szabó László iskolaigazgató, Oroszné Verba Julianna Gondozási 
Központ vezető  
 
Érdeklődőként 4 fő jelent meg az ülésen.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, 
intézmények vezetőit és érdeklődőket. Megállapította, hogy 8 fő jelenlétével az ülés 
határozatképes, azt megnyitotta. Indítványozta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok 
kerüljenek megtárgyalásra. 
 
A 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./ A képviselő-testület 2011. évi munkatervének elfogadása 
     Előadó: polgármester 
3./ Egyebek  
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a lejárt határidejű határozatok mikénti végrehajtását 
terjesztette a testület elé, mely írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
A jelentést a testület 8 igen szavazattal jóváhagyólag tudomásul vette. 
 
2./ A képviselő-testület 2011. évi munkatervének elfogadása 
 
Zsiros Sándorné polgármester: minden képviselő megkapta a 2011. évi munkatervre 
vonatkozó javaslatot. Az ügyrendi bizottság előzetesen megtárgyalta és két javaslatot tett, 
amelyet a bizottság elnöke ismertetni fog. Két képviselői javaslat érkezett, amelyeknek egy 
részét beépítették a munkatervbe, másik részét akkor tűzik napirendre, ha azok aktuálissá 
vállnak és előterjesztésre alkalmassá. A témákat az egyebek napirendi ponton belül fogják 
tárgyalni. A munkatervben több elírás van, előadóként a Városgondnokság vezetője szerepel, 
és két helyen előzetesen megtárgyalja a kulturális bizottság, az elírásokat javítani fogják.  
 
Dr. Majoros Géza ügyrendi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a munkatervet és 
elfogadásra javasolja a testületnek, hogy a március 23-i ülés napirendi pontjait egészítsék ki a 
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Temetői díjak felülvizsgálatával és a december 7-i ülésen tárgyalják meg a 2012. évi 
munkatervet.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: elmúlt év szeptemberében tárgyaltak a temetői díjak 
felülvizsgálatáról, akkor úgy döntött a testület, hogy elhalasztják és visszatérnek a díjak 
felülvizsgálatára. Szilágyi László képviselő úr javaslatával a 2012. évi munkaterv 
megtárgyalására vonatkozóan egyetértett. Jelen esetben rendkívüli ülést hívtak össze és elírták 
a meghívóban az erre szóló törvényi hivatkozást. Képviselő úr további javaslatait és a 
jogszabályi változásokat később is beépíthetik a munkatervbe.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: egyetértett a temetői díjak felülvizsgálatának 
megtárgyalásával, mert egyes díjak magasak.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: minden temetőben más díjakat alkalmaznak. A temető 
üzemeltetője kérte a díjak felülvizsgálatát, mert nem fedezi a temetőből származó bevétel az 
általa kifizetett díjakat.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy márciusban tűzzék napirendre a temetői 
díjak felülvizsgálatát.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: javasolta áprilisban falugyűlés összehívását, ahol 
beszámolnak a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A munkatervben csak közmeghallgatás 
szerepel. A falugyűlésen tájékoztatják a lakosságot a település pénzügyi helyzetéről, ami 
érinti a lakosságot. Javasolta továbbá, hogy a pénzügyi beszámolót követően hívjanak össze 
falugyűlést.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: azért szerepel a közmeghallgatás a munkatervben, mert 
ugyanazt a célt szolgálja, mint a falugyűlés. Minden képviselő-testületi ülés nyílt ülés. 
Biztosítják a lehetőséget a lakosság részére, akinek problémája van, megkeresik őket. Tóth J. 
Sándor képviselő úr többször tart képviselői fogadóórát, amelyen ő is részt vesz. Az a 
tapasztalat, hogy nyílt ülésen a lakosság nem mondja el a problémáját, inkább személyesen 
keresik meg, de a lehetőség adott. A költségvetés végrehajtását ismertetik a testületi ülésen.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: vagy közmeghallgatást vagy falugyűlést kell tartani?  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a testület dönti el, egyet kötelező tartani. A lakosság 
tájékoztatása a képviselő-testületi ülések televíziós közvetítésével több éve biztosított. A 
testületi ülés meghívóit, fontosabb értesítéseket megjelentetik a kábeltelevízióban, honlapon, 
plakáton a település több pontján. Testületi ülések alkalmával biztosítják a lehetőséget arra, 
hogy a lakosság telefonon elmondhassa észrevételét, javaslatát, kérését a települést érintően. 
Ha érdeklődők vesznek részt a testületi ülésen szót adnak részükre és válaszolnak. Sok 
településen nem biztosítják a lakosság részére ezt a fokú tájékoztatást.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: az önkormányzati törvényt ismertette erre 
vonatkozóan. A falugyűlés a lakosság tájékoztatásáról szól, a közmeghallgatás javaslatokról, 
véleményekről. Nem az a kérdés hány fő vesz részt, hanem lehetővé tegyék a lakosságnak, 
hogy megjelenhessenek. Nem érti, miért zárkóznak el ettől.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: nem zárkóznak el, de az elmúlt év tapasztalatai, hogy sem a 
közmeghallgatáson, sem a falugyűlésen nem vesz részt a lakosság, nincs érdeklődő.  
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Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: a lakosság figyelemmel kísérheti a testületi 
üléseket a kábeltelevízióban. Az ülések ideje alatt biztosítják részükre a telefonon történő 
kapcsolattartást. Az elmúlt évben több hónapon keresztül a Közösségi Házban tartották a 
testületi üléseket, de nem volt érdeklődő.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: tanúsította, hogy hiába hirdetik meg az ülés 
időpontját, kevés, vagy egyáltalán nincs érdeklődő.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: kihangsúlyozta, hogy a testületi ülések nyilvános 
ülések, bárki részt vehet, szót kérhet, mert senkit nem tiltanak ki az ülésről. Ennek ellenére a 
lakosság nem vesz részt az üléseken.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a demokrácia nem csak arról szól, hogy az önkormányzat 
mindent megtesz annak érdekében, hogy minél szélesebb körben tájékoztassa a lakosságot a 
képviselő-testület munkájáról, nem csak egyoldalúnak kellene lennie, hanem a lakosságnak is 
pozitív irányba kellene lépni. Nemcsak jogok, hanem kötelezettségek is vannak, részt kellene 
venni a közösségi munkában. Minden évben a közmeghallgatáson tájékoztatják a lakosságot 
az aktuális és az addig történt feladatokról, munkákról és akiknek közérdekű bejelentenivalója 
van, az elmondhatja problémáját, véleményét, így biztosítják a lehetőséget a lakosság részére. 
Az „ajtó nyitva van”, de ez kétoldalú, mert a lakosságnak is tenni kell ezért. Kihangsúlyozta, 
hogy a testületi üléseken bárki elmondhatja problémáját, véleményét, javaslatát ami a 
közösséget érinti, de tapasztalata, hogy nyilvánosság előtt az emberek nem szólalnak fel. Nem 
érti, hogy a közmeghallgatás miért nem jó. Teljesen mindegy, hogy falugyűlésnek vagy 
közmeghallgatásnak nevezik.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a falugyűlés és a közmeghallgatás megfogalmazását 
a törvény is külön kezeli.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: korábban minden képviselő-testületi ülést délelőtt 
9 órától tartottak, így a lakosság nem tudta figyelemmel kísérni a testület munkáját. Az elmúlt 
ciklusokban délután 17 órától tartják az üléseket, így már a dolgozó emberek is otthon 
vannak, a tájékoztatás ez által sem sérül.  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: kihangsúlyozta, hogy elmúlt évben több ülést a 
Közösségi Házban tartottak, de érdeklődő nem volt.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: kérte a képviselőket, hogy térjenek vissza a napirend 
tárgyalására és a levezető elnök adjon szót annak, aki jelentkezik. Általában negyedévenként 
ő is tart képviselői fogadó órákat, ahol hullámzó a lakosság általi megjelenés. Az utóbbi idő 
tapasztalata, hogy a lakosság „kényelmes” és inkább telefonon, vagy e-mail-ben keresik meg 
problémájukkal, kérésükkel. Minden fontosabb döntés előtt, testületi ülések előtt értesítik a 
lakosságot több fórumon keresztül, hogy vegyenek részt, mondják el véleményüket, így 
biztosítják a lehetőséget mindenki számára. Mivel a lakosság nem keresi meg őket, kérte 
gondolkozzanak el azon, hogyan tudnak kommunikálni a lakossággal. 
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: szinte minden hónapban van testületi ülés, amelyet 
meghirdetnek a kábeltelevízióban, hirdető táblán. Minden testületi ülés nyílt ülés, de a 
széleskörű tájékoztatás ellenére is kevesen vesznek részt az üléseken. 1994-től képviselő-
testületi tag, 16 év alatt összesen 50 érdeklődő lehetett a testületi üléseken. Problémája az, 
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hogy nem lát a javaslatban előre lépést. Az áprilisban elfogadott zárszámadás eredményéről 
mindig tájékoztatják a lakosságot a közmeghallgatáson, de ezen sem vesz részt a lakosság. 20 
éve tartanak közmeghallgatást, vagy falugyűlést. Ha előrelépést jelent képviselő úr javaslata, 
akkor támogatja. Szilágyi László képviselő úr mennyi közmeghallgatáson, illetve 
falugyűlésen vett részt, mióta a településen él? Orbán Lajos problémájával már többször 
foglalkozott a testület korábban is, de nem tudtak megfelelő megoldást találni.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a lakosság nem tudja, hogy mikor vehet részt az 
üléseken, ő sem tudta, ezért nem vett részt. Az SZMSZ lehetővé teszi, hogy bármelyik 
képviselő lezárhatja a napirendi pont tárgyalását.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a közmeghallgatást hiába tartják a Közösségi Házban, akkor 
sem vesz részt a lakosság az ülésen. Zárják le a vitát. A nyilvánosság lehetősége biztosítva 
van. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: véleménye szerint az a jó, ha a problémát 
megbeszélik. A költségvetés zárszámadásáról a lakosságot közvetlenül tájékoztatják nyílt 
ülésen. Kihangsúlyozta a telefonon való kapcsolattartás lehetőségét a nyílt ülés ideje alatt. 
Minden nagyobb horderejű döntés előtt bevonják a lakosságot, például a forgalomtechnikai 
szabályozást falugyűlés keretében tárgyalták, de a lakosság érdektelen volt a témában. Ha 
2011-ben nagyobb beruházás, fejlesztés lesz, kikérik a lakosság véleményét, de előre 
láthatólag nagyobb beruházás nem várható az idén.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: a képviselő-testület bármikor tarthat fórumot.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: véleménye szerint Szilágyi László képviselő úr próbál 
mindenben hibát keresni. A javaslatában szereplő utolsó mondatát kifogásolta, mivel a 
lakosság és a választópolgár ugyanazon személyek.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a lakosság és a választópolgár közötti különbség, 
hogy a választópolgár közérdekű kérdést és javaslatot tehet, míg a lakosságot csak 
tájékoztatják.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: három javaslat hangzott el. Kérte szavazzanak arról, hogy 
Falugyűlést tartsanak.  
 
A testület 3 igen szavazattal, 4 ellenvéleménnyel és 1 tartózkodással nem támogatta, hogy a 
2011. évi munkatervbe kerüljön beépítésre a Falugyűlés összehívása.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy a március 23-i testületi ülés napirendi 
pontjait egészítsék ki a Temetői díjak felülvizsgálatával.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 1/2011.(I.26.) sz. KT határozat: 
 
 Alsózsolca Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
 2011. évi munkatervben szereplő március 23-i testületi  
 ülés napirendi pontjait kiegészíti a Temetői díjak felül- 
 vizsgálatával.  
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 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal  
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy a december 7-i testületi ülés napirendi 
pontjait egészítsék ki a 2012. évi munkaterv megtárgyalásával.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 2/2011.(I.26.) sz. KT határozat: 
 
 Alsózsolca Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
 2011. évi munkatervben szereplő december 7-i testületi  
 ülés napirendi pontjait kiegészíti a 2012. évi munkaterv 
 megtárgyalásával.  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal  
 
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el a 2011. évi munkatervet 
a kiegészítésekkel együtt.  
 
 A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 3/2011.(I.26.) sz. KT határozat: 
 
 Alsózsolca Város Képviselő-testülete elfogadta a Képviselő- 
 testület 2011. évi munkatervét a kiegészítésekkel együtt.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: 2011. december 31.  
 
3./ Egyebek  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, hogy tárgyaljanak elsőként Orbán Lajos 
beadványáról, amit a pénzügyi bizottság megtárgyalt és úgy döntött, hogy elnapolják a 
döntést ezzel kapcsolatban, mert az ott lakók többségének véleményét meg szeretnék ismerni. 
Korábban már több alkalommal tárgyaltak erről, de megnyugtató, végleges döntés nem 
született. Akkor tudnak döntést hozni, ha több érintettet meghallgatnak az ügyben, ezért időt 
kérnek. Tudja, hogy mindenki számára jó döntést nem tudnak hozni.  
 
Orbán Lajos Alsózsolca, Jókai u. 27. sz. alatti lakos: szülei halála után ő örökölte a 
Kossuth Lajos út 220. sz. alatti ingatlant, ahová több alkalommal betörtek. Kérte, hogy az 
ingatlan melletti kis utat visszavásárolhassa. Korábban az önkormányzat kisajátította ezt a 
területet a szüleitől, amelynek okát ismertetette. Mióta az önkormányzat lámpát szereltetett 
fel, azóta a kertbe belátni és minden házba betörtek a környéken. Ha a zsákutca a tulajdonába 
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kerülne vissza, nem volna átmenő forgalom, megszűnne a probléma. A kisköz szemetes, 
büdös, koszos, kiskorú gyerekek itt isznak, cigarettáznak és a helyzet már tarthatatlan. A 
kertekben semmit nem tudnak termelni, mert mindent ellopnak. Megérti, hogy ezen a 
területen közlekednek a buszmegállóba, de a település több pontján van buszmegálló. Nem 
látja okát, miért kell még mindig fenntartani a kisközt. Vissza szeretné vásárolni a területet, 
hogy megszűnhessen a kialakult állapot.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: hogyan tudná megakadályozni a betöréseket, ha 
visszavásárolná a területet? 
 
Orbán Lajos Alsózsolca, Jókai u. 27. sz. alatti lakos: akkor a terület egy zárt rész lenne, 
nehezebb lenne a megközelítése, így szabad porta.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: kedden reggel fél 5-től negyed 8-ig 37 fő közlekedett 
a kisközben.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: ezért javasolták azt, hogy napolják el a döntést, mert sokan 
közlekednek a kisközben a buszmegálló miatt és mindenki véleményét szeretnék 
meghallgatni.  
 
Lengyel Jánosné Alsózsolca, Kodály Z. u. 4. sz. alatti lakos: kifogásolta, hogy a kisköz 
mellett lévő Gabi Presszó nem rendelkezik mellékhelyiséggel és valószínű, hogy ebből adódik 
a probléma, mert a tulajdonos azt tanácsolja a fogyasztóknak, hogy végezze el a kisközben a 
„dolgát”. Javasolta, hogy kötelezzék a tulajdonost mellékhelyiség kialakítására. Feltételezi, 
hogy a kisközben lévő szemét is a presszóból származik. Azoknak, akik a kisközön keresztül 
közelítik meg a buszmegállót, gondot okozna, ha megszűntetnék. A következő buszmegálló 
nagyon messze van. A településemás pontjain is sok a betörés, nemcsak a kisközben. Ha 
lezárják a területet, azzal nem oldják meg a betöréseket. Véleménye szerint zárt kerítést 
kellene kialakítani a kisközben.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a kerítés kialakításában korábban az önkormányzat segített, 
de nem vezetett eredményre. Az önkormányzat nem vállalhatja magára a kerítés megépítését. 
A település több pontján vannak problémák, akkor mindenhol építsenek kerítést? A vagyon 
védelmét nem tudja felvállalni az önkormányzat.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: az elmúlt időszakban két alkalommal jártak a 
területen a képviselő-testület tagjaival és sok időt töltöttek ott. Akkor megkérdezték az ott 
lakókat és ők kérték, hogy az önkormányzat lámpát szereltessen fel. Sajnálatos módon a 
Kissék házának hátulját illemhelyként használják és a kialakult helyzet tarthatatlan. Az 
önkormányzat korábban felvállalta, hogy minden nap kitakarította a területet, de nem vezetett 
eredményre. A pénzügyi bizottsági ülésen úgy döntöttek, hogy számlálást fognak végezni arra 
vonatkozóan, hogy mennyien veszik igénybe.  
 
Orbán Lajos Alsózsolca, Jókai u. 27. sz. alatti lakos: a település más pontján is nagy a 
távolság a buszmegálló megközelítésére, amelyet felsorolt. Véleménye szerint nem 
közlekednek sokan a kisközben, mert főleg a kisebbséghez tartozó kiskorú gyermekek 
tartózkodási helye.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: véleménye szerint a presszó okozza a legfőbb 
problémát, mert ott gyülekeznek, vásárolnak, isznak és a szemét a kisközben halmozódik, 
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valamint mellékhelyiség hiányában oda járnak. Közegészségügyi szempontból minél 
hamarabb megoldást kell találni a problémára. A betörések nem a kisköz miatt  vannak, mert 
a település más pontján is sok a betörés. Ha az önkormányzat vállalná a kerítés építését, 
joggal más is fordulhatna az önkormányzathoz támogatásért. Javasolta, hogy helyezzenek ki 
kamerát a kisközben, ami rögzít mindent és tudnak büntetni. Sok állampolgár a kisközön 
keresztül tudja csak megközelíteni a buszmegállót.  
 
Kelemen Zoltán Alsózsolca, Széchenyi u. 18. sz. alatti lakos: volt olyan település, ahol az 
önkormányzat megvásárolt bizonyos területet annak érdekében, hogy a lakosság meg tudja 
közelíteni a buszmegállót. A kisközt minden környéken lakó használja, igaz télen kicsit 
kevesebb a forgalma, de nyáron többen járnak. Naponta több mint 30 fő használja. Nem igaz, 
hogy a kihelyezett lámpa több udvart megvilágít, mert alig van fénye. Ha megszűntetnék a 
kisközt, akkor is lennének betörések. Kérte, hogy a buszmegállót L alakban üvegezzék be, 
mert télen nagyon huzatos. Ő a helyi újságból értesül a településsel kapcsolatos 
információkról. Tiltakozik azért, hogy lezárják a kisközt.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: megköszönte képviselő úr számlálását.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: nem vállalhatják fel minden állampolgár problémájának 
megoldását. Sok embernek okoznának bosszúságot azzal, ha lezárják a kisközt a forgalom 
elől. 
 
Ráki István képviselő-testületi tag: a buszmegálló megközelítését biztosítani kell. Javasolta, 
hogy videokamerát helyezzenek ki és büntessék meg a szabálysértést elkövetőket.  
 
Orbán Lajos Alsózsolca, Jókai u. 27. sz. alatti lakos: nem hiszi, hogy olyan sokan veszik 
igénybe a kisközben való közlekedést. Ismételten kérte, hogy az önkormányzat vásárolja meg 
a területtel együtt az ingatlant is vagy betonból készítsenek kerítést.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: az önkormányzatnak nincs szándéka megvásárolni az 
ingatlant. Átgondolják a lehetőségeket és döntést fognak hozni.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: milyen magas kerítést szeretne kialakítani? 
 
Orbán Lajos Alsózsolca, Jókai u. 27. sz. alatti lakos: két méteres, szöges dróttal a tetején. 
Korábban a betonelem gyárban gyártottak ilyen elemeket, van-e lehetőség arra, hogy 
kedvezményes áron vásároljanak oszlopot és elemeket? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: már nem gyártanak ilyen elemeket.  
 
Kelemen Zoltán Alsózsolca, Széchenyi u. 18. sz. alatti lakos: véleménye szerint a 
betonkerítésen is átmásznak.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: több lakosnak van problémája a betörések miatt, ezért 
térfigyelő kamera elhelyezése lehet megoldás a problémás területeken.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: a városban megkezdi működését a polgárőrség. 
Véleménye szerint visszatartó hatás lenne, ha a problémás területekre nagyobb figyelmet 
fordítanának. Az önkormányzat nyújtson be pályázatot térfigyelő kamerákra.  
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Zsiros Sándorné polgármester: a térfigyelő kamerák elhelyezésének felszerelése 
folyamatban van. A rendőrségtől jövő hétre várják a javaslatot, hogy mely területekre 
helyezzék el. Sajnos erre pályázati lehetőség nincs. Elmondta, hogy az ingatlan biztonságáról 
a tulajdonosnak kell gondoskodni. A kerítés megépítését nem vállalhatja magára az 
önkormányzat.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: javasolta addig is, amíg a kamerák kihelyezésre 
kerülnek, két „álca” kamerát helyezzenek ki.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: amióta a Polgármesteri Hivatal bejárati ajtajára 
kitették, hogy kamerával őrzött terület, azóta egy virágot sem loptak el.  
 
Kelemen Gábor Alsózsolca, Széchenyi u. 18. sz. alatti lakos: 1987-ben született, azóta a 
településen él, de nem szeret itt lakni. Minden nap a „kisközt” használja a buszmegálló 
megközelítésére, ami nem kellemes érzés számára, mert koszos, büdös. Orbán Lajos úr 
említette, hogy két alkalommal törtek be hozzá, hozzájuk 12 alkalommal törtek be attól 
függetlenül, hogy nem kisközben lakik. Szeretné ha megmaradna a kisköz, mert sokan 
használják. Ha bezárnák, a legközelebbi buszmegálló a Sportcsarnoknál vagy a Jókai úton 
lenne, ami csak nagy sétával érhető el.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: zárják le a témát azzal, hogy a következő ülésen napirendre 
tűzik és akkor döntenek, ha már elvégezték a felmérést.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a következő testületi ülés napirendi pontja a 
költségvetés megtárgyalása lesz ezért javasolta, hogy más témát ne tárgyaljanak. A márciusi 
testületi ülésen döntsenek.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy Orbán Lajos kérelméről szóló döntést 
napolják el és a márciusban megtartott képviselő-testületi ülésen döntsenek róla.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 4/2011.(I.26.) sz. KT határozat: 
 
 Alsózsolca Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
 Orbán Lajos által benyújtott kérelemről a döntést elnapolják  
 és a márciusban megtartott képviselő-testületi ülésen dönte- 
 nek róla.  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal  
 
Zsiros Sándorné polgármester: minden képviselő megkapta a szociális rendelet 
módosításáról szóló tervezetet.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: törvényi szabályozás alapján a bérpótló és a rendszeres 
szociális segély juttatást a törvény bizonyos feltételek fennállásához köt és ezzel a feladattal a 
képviselő-testületet bízta meg a jogalkotó. A szabályozás január 1-től érvényes. A javasolt 
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rendelet alapján a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeként a kérelmező köteles 
nyilatkozni, hogy az általa életvitelszerűen lakott lakásban, vagy házban vagy annak udvarán 
használatra alkalmas illemhely van kialakítva és rendelkezik-e a mindenkori szilárd 
hulladékgyűjtő és szállító közszolgáltató által sorszámmal ellátott hulladékgyűjtő edénnyel és 
annak sorszámáról. A jegyző a nyilatkozatokat hivatali munkaidőben helyszíni szemle 
lefolytatásával ellenőrizheti, ahol az Alsózsolca város Önkormányzat képviselő-testület tagjai 
és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjai hatósági tanúként vesznek részt. Amennyiben az 
ellenőrzés alkalmával a nyilatkozat valódisága nem állapítható meg, a kérelmező, vagy az 
ellátásra jogosult a felszólítás ellenére a hiányosságot a megadott határidőre sem pótolta, az 
ellátás nem állapítható meg, a már megállapított ellátást meg kell szüntetni.   A rendszeres 
szociális segélyben részesülő személy részére együttműködést írnak elő, amelyet ismertetett.  
Ha megszegi, a jegyző az ellátást egy hónap időtartamra felfüggeszti. Két éven belül ismételt 
jelentkezési kötelezettség megszegése miatt az ellátást megszünteti. A települési 
önkormányzat a nem foglalkoztatott személyek munkaerőpiaci helyzetének javítása 
érdekében közmunkát szervez. A bérpótló juttatásra való jogosultság megállapítására két 
alternatívát terjesztett a testület elé. A 2. sz. változatban a kérelmező köteles az általa 
életvitelszerűen lakott lakást, házat és annak udvarát, kertjét, az ingatlan előtti út széléig eső 
területet tisztán tartani, ahol kommunális hulladék nem lelhető fel, emberi, ürülékkel nem 
lehet szennyezett. Javasolta az 1. sz. változat elfogadását, mert a 2. sz. változat pontos 
meghatározására, ellenőrizhetőségére hagyjanak időt maguknak. Eddig két település élt a 
törvény adta lehetőséggel. Pontosította a rendeletben történt változásokat. Ha elfogadják és 
kitartanak az elvek mellett, minőségi javulást tudnak elérni, ugyanis ha nem tartják be a 
rendeletben megfogalmazottakat, megszűntetik a segélyt.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: júniusra pontosítani fogják, hogyan lehet a 2. sz. változatban 
leírtakat követelni és számon kérni úgy, hogy ne okozzon jogi vitát. Véleménye szerint fel 
kell vállalni ezt a döntést, mert a kialakult állapot elviselhetetlen és reméli, hogy pozitív 
változást eredményez.  
 
Fáklya Tiborné Humánpolitikai és Jóléti Bizottság elnöke: örült annak, hogy a törvény 
lehetőséget ad erre. Egyetért azzal, hogy halasszák későbbre a 2. sz. változat elfogadását. A 
bizottság megtárgyalta a tervezetet és az 1. sz. változatot javasolja a testületnek elfogadásra.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: gondos előterjesztést igényel a 2. sz. változat kidolgozása, 
amelyet indokolt.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: támogatta a rendelet elfogadását. Javasolta, hogy a 
rendelet 5. §. (2) bekezdésében célszerű lenne beírni, hogy a jegyző által megbízott 
köztisztviselő is ellenőrizhet.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a jegyző továbbadhatja átruházott hatáskörben a 
megbízást az általa megbízott személy részére, ezért nem szükséges leszabályozni.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: hogyan fogják tudni ellenőrizni, hogy a 
gyűjtőedényeket használják-e, vagy az illemhelyet?  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a kuka használatának ellenőrzése során a 
lakásfenntartási támogatásból levonják a szemétdíj összegét. Egy emberre lenne szükség, aki 
szerdánként ellenőrzi, hogy kinek van gyűjtőedénye kitéve. A wc használatának ellenőrzésére 
nem tud megoldást.  
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Zsiros Sándorné polgármester: amikor megkapták az edényeket az ürítés napján az volt a 
probléma, hogy reggel 6 órakor járt azon a területen a szemetes autó és nem volt mit üríteni, 
mert nem volt szemét. Intézkedtek az ügyben és későbbi időpontban ment a szemetes autó, de 
akkor sem volt kitéve ürítendő edény. Volt rá példa, hogy szerdánként egy ember a délelőtti 
órákban minden ingatlanhoz ahol nem volt kitéve edény szólt, hogy tegyék ki, de ez sem 
megoldás, mert csak egy ideig működött.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: komolyan kell venni a rendeletben foglaltakat. A 
cigány kisebbségi önkormányzat tagjait is bevonva fognak ellenőrizni, ha nem lesz 
gyűjtőedény, megszűntetik a segélyt.  
 
Orbán Lajos Alsózsolca, Jókai u. 27. sz. alatti lakos: hogyan fogják ellenőrizni azokat az 
ingatlanokat, amelyek nem rendelkeznek építési engedéllyel, nincs illemhely és nincs 
gyűjtőedény? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Alsózsolcán minden ház rendelkezik építési 
engedéllyel.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a rendelet 2. sz. változatában elő fogják írni, hogy az 
udvarnak mennyi részét kell felásni és fűvel bevetni, vagy fákat ültetni. Ha nem tartják be, 
megszűntetik a segélyt.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: korábban próbáltak segítséget nyújtani azzal, hogy 
az önkormányzat megvette részükre a vetőmagot, de ez sem vezetett eredményre.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet fogadják el a szociális ellátásokról szóló 
rendelet-tervezet 1. sz. változatát a felsorolt pontosításokkal együtt.  
 
A testület 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az 1/2011.(I.27.) önkormányzati 
rendeletét, mely a szociális ellátásokról szóló 5/1997.(III.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szól. 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: minden képviselő megkapta az önkormányzat 
költségvetéséhez és zárszámadásához szükséges nyomtatványokat, amelyek az Áht. 118. §-a 
értelmében a testület elé terjesztendő adatokat tartalmazzák. Kérte, hagyják jóvá a 
nyomtatványokat, mert az előírásnak megfelelően a költségvetés benyújtását a MÁK-hoz e 
nyomtatványok segítségével fogják megtenni.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hagyják jóvá az önkormányzat 
költségvetéséhez és zárszámadásához szükséges nyomtatványokat, amelyek az Áht. 118. §-a 
értelmében a testület elé terjesztendő adatokat tartalmazzák.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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 5/2011.(I.26.) sz. KT határozat: 
 Alsózsolca Város Képviselő-testülete jóváhagyta az önkor- 
 mányzat költségvetéséhez és zárszámadásához szükséges 
 nyomtatványokat.  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal  
 
Zsiros Sándorné polgármester: minden képviselő megkapta a könyvvizsgáló személyére 
szóló javaslatot. A korábbi könyvvizsgálóval a szerződés lejárt. A hatályos szabályok szerint 
költségvetést, zárszámadást könyvvizsgálóval kell véleményeztetni. Kérte a testületet, hogy 
könyvvizsgálónak Győrfi György egyéni vállalkozó Szikszó, Hunyadi u. 46. sz. alatti lakost 
jelölje meg. 2011. évi díja 360.000,- Ft +ÁFA. A könyvvizsgáló személyével az elmúlt 
hónapokban az Alsózsolca város közigazgatási rendszerének a fejlesztése, a polgármesteri 
hivatal szervezeti átalakítása c. pályázatban működtek közre közel egy éven keresztül. Így 
átlátja az önkormányzat költségvetését, tudnak együtt dolgozni, pontos és precíz, jó 
szakember. Tapasztalata, felkészültsége nagyban segítené az önkormányzat munkáját a 
gazdálkodási területen. Alpolgármester asszony, aki jelenleg nincs itt Dr. Tóthné Szémán 
Annát javasolja könyvvizsgálónak. A könyvvizsgáló hölgyet nem ismeri, ezért ő nem 
javasolja.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: ő ismeri a könyvvizsgálót, jó szakembernek 
tartja.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a testületnek, hogy Győrfi György személyében válasszák meg a 
könyvvizsgálót.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: egy éves szerződést kötnek?  
 
Zsiros Sándorné polgármester: igen. Kérte szavazzanak arról, hogy 2011. évben az 
önkormányzat könyvvizsgálójának Dr. Tóthné Szémán Annát válasszák meg.  
 
A testület 1 igen szavazattal és 7 ellenvéleménnyel nem támogatta, hogy 2011. évben az 
önkormányzat könyvvizsgálójának Dr. Tóthné Szémán Annát válasszák meg.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte szavazzanak arról, hogy 2011. évben az önkormányzat 
könyvvizsgálójának Győrfi György egyéni vállalkozót válasszák meg.  
 
A testület 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 
 6/2011.(I.26.) sz. KT határozat: 
 
 Alsózsolca Város Képviselő-testülete 2011. évre az önkor- 
 mányzat könyvvizsgálójának Győrfi György egyéni vállal- 
 kozó Szikszó, Hunyadi u. 46. sz. alatti lakost jelölte meg. 
 2011. évi díja 360.000,- Ft+ÁFA/év. 
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
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 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal  
 
Zsiros Sándorné polgármester: minden képviselő megkapta a jegyző 2010. évi 
teljesítményértékeléséről szóló tájékoztatót, amelyet minden évben az érvényes jogszabályok 
alapján el kell készíteni. Azokat a feladatokat emelte ki, amelyeket a napi szokásos munkáján 
túl felvállalt és elvégzett. 2010. szeptember 1-től a törvényességi ellenőrzés újra folyamatos, 
de visszamenőleg sem érkezett munkájával kapcsolatban elmarasztalás. Munkáját maximális 
odafigyeléssel végzi, igyekszik mindenre odafigyelni. Részletes tájékoztatást adott a 
képviselő-testületnek a jegyző 2010. évi teljesítményértékeléséről.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: az elmúlt év nem átlagos év volt. Kihangsúlyozta, 
hogy a jegyző az árvízi védekezésben is helytállt.  
 
Dr. Majoros Géza ügyrendi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a jegyző 
teljesítményértékeléséről szóló tájékoztatást és tudomásul vette egyhangú szavazattal.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy a jegyző teljesítményértékeléséről 
szóló tájékoztatót vegye tudomásul.  
 
A testület a jegyző teljesítményértékeléséről szóló tájékoztatást 4 igen szavazattal és 4 
tartózkodással tudomásul vette.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: minden képviselő megkapta a Polgármesteri Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők teljesítménykövetelményének alapján képező célok 
meghatározásáról szóló javaslatot. Az 1992. évi XXIII. tv. 34. §-a rendelkezik a köztisztviselő 
minősítéséről, amely a munkáltató feladata. A teljesítményértékelésre vonatkozó törvényi 
előírás az előző évekhez képest nem változott. A testület határozza meg az adott év fő 
célkitűzéseit az előterjesztés alapján. A javaslat elkészítésénél figyelembe vették a jogszabályi 
változásokat és az erre az évre várható feladatokat is. Ezen feladatok alapján történik majd a 
köztisztviselők évi teljesítménykövetelmények megállapítása, amelyet ismertetett.  
 
Dr. Majoros _Géza ügyrendi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a javaslatot és 
elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el a köztisztviselők 
teljesítménykövetelményének alapját képező célok meghatározására vonatkozó javaslatot.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 7/2011.(I.26.) sz. KT határozat: 

Alsózsolca Város Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott 
Köztisztviselők teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása 

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1992. évi 
XXIII. tv. 34. §. /3/ bekezdésében biztosított jogkörében megtárgyalta a Polgármesteri 
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők teljesítménykövetelményének alapját képező 
célokra vonatkozó javaslatot, melyet az alábbiak szerint fogadott el: 
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1. Alsózsolca Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióban foglalt 
feladatok végrehajtása, kiemelt figyelemmel az intézményi szervezeti átalakításokra, 
takarékossági intézkedésekre. 

2. A pénzügyi gazdálkodás során törekedni kell az önkormányzat fizetőképességének 
megőrzésére, a pénzügyi egyensúly és működőképesség  megtartására. 

3. A 2011. évi költségvetési rendeltben vállalt feladatok  pénzellátásának biztosítása, a 
pályázati pénzeszközök, támogatások lehívásának, elszámolásának végrehajtása. 

4. Az adóbehajtás színvonalának, hatékonyságának fokozásával növelni kell az 
adóbevételeket. 

5. A beruházások és felújítások lebonyolítása során kiemelt fontosságú a költségek 
helyes meghatározása, a műszaki és pénzügyi feladatok határidőre történő teljesítése, a 
gazdaságossági szempontok kiemelt érvényesítése. 

6. Az Európai Uniós és haza pályázati lehetőségek átfogó feltérképezése és ezeknek az 
önkormányzat által történő minél szélesebb körű hasznosítása, kihasználása. 

7. A  közszolgáltatási tevékenység színvonalának emelése, a minőségi munka javítása, 
„lakosság-barát” közigazgatási hatósági ügyintézés, humánus és jogszerű hivatali 
működés.  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
törvény (KET)  rendelkezéseinek következetes alkalmazása és betartása, a hatósági 
ügyek ellátása területén az ügyintézés hatékonyságának javítása. 

8. A Polgárvédelmi parancsnokság működési feltételeinek szervezése, a védelmi 
felkészítés és katasztrófa elhárítás 2011. évi igazgatási  feladatok előkészítése, 
szervezése, irányítása. 

9. Az Önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak ellátása során a 
közreműködő szervezetekkel való kapcsolattartás és eredménye együttműködés.  A 
civil és kisebbségi szervezetekkel történő kapcsolattartásból eredő feladatok ellátása, a 
települési kisebbségi önkormányzat törvényes működésének elősegítése, 
továbbfejlesztése. 

10. A szabálysértési ügyekben a végrehajtási eljárások eredményességének fokozása. A 
megelőzés, a visszatartó erő növelése érdekében szigorúbb bírságolási gyakorlat a 
közterületek rendje elleni jogsértések elkövetőivel szemben. 

11. Kereskedelmi hatósági ellenőrzési tevékenység fokozása. 
12. A szervezetkorszerűsítést érintő intézmények munkájának zavartalan és 

zökkenőmentes biztosítása.  
 Felelős: polgármester, jegyző  
 Határidő: 2011. december 31. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: minden képviselő megkapta R. Szabó Sándor kérelmét. 
Mivel az út felújítása az első feladatok között szerepel, ezért javasolta, hogy a kérelem 
megtárgyalására térjenek vissza akkor, ha már az út felújítása megtörtént. A felújítással 
egyidejűleg rendezik a területet, útpadkát és bízik abban, hogy rendeződik a területtel 
kapcsolatos probléma. Javasolta, hogy az R. Szabó Sándor kérelméről szóló döntést napolják 
el mindaddig, amíg a Fekete István út felújítása megtörténik és akkor visszatérnek a 
kezdeményezés megtárgyalására.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 8/2011.(I.26.) sz. KT határozat: 
 Alsózsolca Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
 R. Szabó Sándor által benyújtott kérelemről a döntést  
 elnapolják mindaddig, amíg a Fekete István út felújítása  
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 megtörténik és akkor visszatérnek a kezdeményezés  
 megtárgyalására.  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal  
 
Zsiros Sándorné polgármester: minden képviselő megkapta Brünner István képviselő úr 
kezdeményezését.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: aggálya, hogy az utóbbi időben a városba több 
nagyobb létszámú család is beköltözött. Tudomása szerint Alsózsolcán nincs rendeletben 
szabályozva a lakcímbejelentésre vonatkozó szabályok, ezt szeretné pótolni. A 
sátoraljaújhelyi lakcímbejelentésre vonatkozó rendelet megítélése szerint példaértékű és 
követendő. A rendelet megalkotása nagyban hozzájárulna Alsózsolca rendjének és 
nyugalmának megőrzéséhez. Sajnos a sátoraljaújhelyi rendelet kifogásolható, mely abból 
adódik, hogy nem lehet az állampolgárok szabad helyváltoztatási jogát korlátozni. Ezt ők 
azzal indokolták, hogy közegészségügyi szempontokat is figyelembe vettek. Kérte, 
támogassák a rendelet megalkotását.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: korábban már tárgyaltak azonos tárgyú rendelet 
megalkotásáról és megértik a lakosság aggodalmát. A településen nincs olyan ingatlan, ahová 
többen költöztek volna, ami nem felelne meg közegészségügyi szempontoknak. Ismertette a 
jogszabályt a lakcímbejelentésre vonatkozóan. A Hivatal nem enged meg olyan lakcím 
bejelentkezést, ahol nem jelenik meg személyesen a tulajdonos, mert a tulajdonos aláírásával 
hozzájárul a lakcímbejelentéshez. Ezen túl a bejelentkezéshez kérnek tulajdoni lapot, adás-
vételi szerződést, ami nem kötelező, de ezzel is a település, lakosság érdekét védik. A törvény 
hiányosságait ismertette a lakcímbejelentkezési szabályokra vonatkozóan. A településen az 
egyik házból a másik házba való költözés, szülő, gyerekek, rokonság egymáshoz való 
költözése a jellemző, ezt nem tudják megakadályozni. Az elmúlt évben az árvízkárosultak 
bejelentkezése miatt adódott a lakosság számának növekedése. Kihangsúlyozta, hogy a 
rendelet megalkotása ellentétes az alkotmánnyal. Ha törvény nem ad erre felhatalmazást, 
akkor nem lehet rendeletet alkotni a testületnek. A rendelet megalkotásával sem tudják 
megakadályozni, hogy kisebbséghez tartozóknak értékesítsék az ingatlant. Egyetért a 
kezdeményezéssel, de ezt a jogszabály alkotójánál kell előterjeszteni.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: alkothatnak rendeletet, de akkor vállalják fel az 
ombudszman és a televízió megjelenését.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: akkor hogyan tudnák megakadályozni, hogy pl. 9 
fős család beköltözzön a településre.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a gyerekeknek együtt kell költözni a családdal, ezt 
nem tudják megakadályozni. Jelenleg Magyarországon szabad költözési jog van.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: ismertetett egy pályázati kiírást, amelyben szociális 
bérlet alapján 6 m2/lakóterület volt meghatározva egy főre.  
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: saját lakástulajdonú ingatlanra lehet ilyen pályázatot 
kiírni.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: tapasztalata, ha kisebbségi család lakik a szomszédba, 
akkor magyar család már nem vásárolja meg az ingatlant.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: ha jogszabály lehetőséget ad a rendelet megalkotására, 
akkor dönthet a testület a lakcímbejelentkezés szabályairól.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte szavazzanak arról, hogy a Brünner István képviselő 
által benyújtott lakcímbejelentésre vonatkozó rendeletalkotással kapcsolatos indítványáról 
érdemi döntést nem tudnak hozni, mert jogszabályok nem teszik lehetővé a rendelet 
megalkotását.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 9/2011.(I.26.) sz. KT határozat: 
 Alsózsolca Város Képviselő-testülete elutasítja a Brünner 
 István képviselő által benyújtott kezdeményezést, mivel 
 az abban foglaltak a jogszabállyal ellentétesek, mert az 
 állampolgárok szabad költözését nem lehet korlátozni.  
    Felelős: polgármester, jegyző 
    Határid ő: azonnal  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, tegyék meg közérdekű bejelentéseiket.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: szeretné, ha megtárgyalnák beadványát. Javasolja, 
hogy a testületi ülésekre az előterjesztés kézbesítésének idejét rendes ülések esetén 8 nappal, 
rendkívüli ülések esetén 3 nappal előbb kapják kézhez a képviselők a felkészülési idő miatt. 
Javasolja, hogy a képviselő-testületi ülésekre a meghívót és az előterjesztéseket jelenítsék 
meg a honlapon, ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy az állampolgárok megnézhetik, hogy 
miről tárgyalnak, így kapcsolatot tudnának tartani, mert az állampolgárok értesítik a 
képviselőket a véleményükről. Az „alsózsolcai krónika” c. kiadványban tájékoztatják a 
lakosságot a rendkívüli testületi ülésekről. Javasolja, hogy minden ülésről készüljön felvétel, 
ami a település honlapján jelenjen meg, illetve az ülésekről készült jegyzőkönyv is. Az 
Alsózsolcai Hírekben a változtatott rendeletek száma jelenik meg, utána kell kutatni, hogy 
tájékozódni tudjanak arról, hogy mi változott, mire. Kérte a Humánpolitikai bizottságot, az 
újság működésének felülvizsgálatára. Személy szerint meg lett szólítva az újságban és úgy 
gondolja, hogy lehetőséget kell biztosítani a válaszadásra, mert válaszolni szeretne. Van-e 
lehetőség erre? A településen csak 700 család rendelkezik kábeltelevízió előfizetéssel ezért 
javasolja, hogy forgalmas helyen hirdetőtáblát helyezzenek ki meghívót és szűntessék meg, 
hogy a lakosság több helyen plakátokat ragasztgasson ki a településen.  
 
Fáklya Tiborné Humánpolitikai és Jóléti Bizottság elnöke: az alsózsolcai hírek 92-től 
működik képviselő-testületi döntés alapján. Kihangsúlyozta, hogy nem a bizottság szerkeszti 
a híreket, testületi döntésen alapuló újság és az önkormányzat bízta meg a szerkesztőjét. Az 
újságot átszerkeszthetik, változtathatnak rajta, de a bizottságnak nincs hatásköre arra, hogy 
felülvizsgálja az újságot.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: akkor kihez fordulhat?  
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Fáklya Tiborné Humánpolitikai és Jóléti Bizottság elnöke: nem fogja felvállalni a döntést, 
mint a bizottság elnöke. Kérje meg a testületet a felülvizsgálatra. Véleménye szerint a Jobbik 
kiadványát is felül kellene vizsgálni, mert személyiségi jogokat sért, valamint sértő és bántó. 
Nem érti, hogy miért nem beszélték meg velük a problémákat, amikor a kiadvány 
megjelenése előtt két nappal együtt voltak egy teljes napig és meg tudták volna beszélni. Nem 
kapott a kiadványból, többen értesítették arról, hogy felháborító. Kifogásolta, hogy három 
képviselő központja a Zöld Ász presszóban van. Javasolta, hogy tisztázzák a problémákat, 
mert ezzel nem fognak előre jutni.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: véleménye szerint nem sértette meg polgármester 
asszonyt.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a hangnemet és a leírtakat sérelmezi. Képviselő úr 
folyamatosan harcol, kötekedik.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a képviselő-testületi ülés anyagait 5, illetve 3 napban 
határozta meg a testület, ezért így küldik, ha ez a testület megváltoztatja, azt úgy kell 
teljesíteni. Sajnos az idő sokszor feszített, előfordul, hogy nem tudják előkészíteni az 
előterjesztést, amelyet indokolt. A határidő betartása sok esetben nagyon nehéz feladat.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: az alapvető emberi normákat ismertette.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: továbbképzésen kapták tankönyvként azt, amiből 
összegyűjtötték a javaslatokat. A könyv írja, hogy az előterjesztéseket 8 nappal az ülés előtt 
kell kézbesíteni és a Falugyűlés, Közmeghallgatás két különböző fórum.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az erre vonatkozó jogszabályt olvasta fel, ami a 
mérvadó. A könyv írója is csak javaslatokat fogalmaz meg egy-egy esetben.  
 
A továbbiakban Szilágyi László képviselő úr indítványáról szólt a beszélgetés.  
 
 
 
Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester az ülést 20 óra 10 perckor 
bezárta. 
 

Kmf 
 
 
               Zsiros Sándorné                                                        Urbánné Lengyel Zsuzsanna 
               polgármester                                                                      jegyző 
 
 
Kovács Tímea 
jegyzőkönyvvezető 
 


