5/2011. sz. jegyzőkönyv

Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt képviselő-testületi
ülésről, mely 2011. március 23-án 17 órakor kezdődött
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Csöbör Katalin alpolgármester, Brünner István, Fáklya
Tiborné, Fodor Ákos, Szilágyi László, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tagok,
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző /a jelenlévő képviselők száma 7 fő/

Távolmaradását jelezte: Dr. Majoros Géza és Ráki István képviselő-testületi tagok
Meghívottként jelen van: Takácsné Szabó Zsuzsanna óvodavezető, Szabó László
iskolaigazgató
Érdeklődőként 3 fő jelent meg az ülésen
Zsiros Sándorné polgármester: köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat,
intézmények vezetőit, érdeklődőket és a kábeltelevízió nézőit. Megállapította, hogy 7 fő
jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Tájékoztatta a kábel-televízió nézőit
arról, hogy az ülés ideje alatt lehet telefonálni, várják az észrevételeket, névvel, lakcímmel és
telefonszámmal. Indítványozta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek
megtárgyalásra.
A testület 7 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./ 2011/2012. tanítási, illetve nevelési évben indítható osztályok, csoportok számának meghatározása
Előadó: aljegyző
3./ Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény térítési díjak
megállapítása
Előadó: jegyző
4./ Temetői díjak felülvizsgálata
Előadó: polgármester, temető üzemeltetője
5./ 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 7 igen szavazattal jóváhagyólag tudomásul vette.
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2./ 2011/2012. tanítási, illetve nevelési évben indítható osztályok, csoportok számának
meghatározása
Zsiros Sándorné polgármester: minden képviselő megkapta az indítható osztályok,
csoportok létszámának meghatározásáról szóló előterjesztést.
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: minden év áprilisában történik az első osztályosok
beiratkozása. Az adott tanítási évben a képviselő-testület dönt az indítható osztályok,
csoportok létszámának meghatározásáról. Az óvodáktól bekért adatok alapján készítették el az
előterjesztést, de idő közben a 13 gyermek nevelési tanácsadói vizsgálata megtörtént. Így a 2.
Sz. óvodából 35 fő gyermek kezd iskolát, összesen 73 fő. A közoktatási törvény előírásai
szerint 1-4. évfolyamon a maximális osztálylétszám 26 fő, mely a fenntartó hozzájárulásával
20 %-kal, illetve ha oktatásszervezési okok indokolják további 10 %-kal túlléphető.
Javasolják, hogy a Herman Ottó Általános Iskolába 1 osztály, a Benedek Elek Tagiskolába 2
osztály indítását.
Fáklya Tiborné Humánpolitikai és Jóléti Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja a testületnek.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy támogassák az előterjesztés
elfogadását.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
22/2011.(III.23.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Képviselő-testülete a 2011/2012. tanévben három első osztály indítását engedélyezi.
Egy első osztályt a Herman Ottó Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézményben és két első
osztály indítását a Benedek Elek Tagiskolában.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésről az érintetteket értesítse.
Felelős: polgármester, iskolaigazgató
Határidő: 2011. április 30.
3./ Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény térítési díjak
megállapítása
Zsiros Sándorné polgármester: minden képviselő megkapta a művészetoktatási intézmény
térítési díjainak megállapításáról szóló előterjesztést.
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: a képviselő-testület minden évben felülvizsgálja a
díjakat. Az oktatási törvény határozza meg mi alapján kell a tanulóknak tandíjat, térítési díjat
fizetni. A tanulmányi eredménytől függően kell a díjakat meghatározni. A két művészeti ágat
tanuló diákok térítési díjat és tandíjat fizetnek. A két művészeti ágat tanuló hátrányos helyzetű
tanuló a második művészeti ág igénybevételéért tandíjat fizet. A szakmai feladatra számított
folyó kiadás egy tanulóra jutó hányada 117.738,-Ft. A térítési díj összege egy tanítási évben
nem lehet kevesebb, mint az adott feladathoz biztosított normatív hozzájárulások egy tanulóra
számított összegének zeneművészeti ág esetén 10, más művészeti ág esetén 20 %-a. A
feladatellátáshoz biztosított normatíva összegének számítását elvégezték. A tandíj mértéke
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tanévenként nem haladhatja meg a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra
jutó hányadát. A 2010/2011. tanévben a művészetoktatásban résztvevő tanulók száma 192 fő.
Ebből 97 fő fizet térítési díjat, 20 fő tandíjat 95 fő hátrányos helyzete miatt térítési díj
fizetésére nem kötelezett. A tavalyi évben sávonként 1.000,-Ft emelésről döntött a képviselőtestület. Az iskola vezetésének véleményét figyelembe véve a következő tanévtől nem
javasolják a díjfizetési kötelezettség emelését.
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a testületnek.
Zsiros Sándorné polgármester: a testület által önként vállalt feladatok áttekintését
elvégezte, melyet a képviselők részére kézbesít és áttekintik a feladatokat. Kérte a testületet,
hogy támogassák az előterjesztés elfogadását.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
23/2011.(III.23.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Képviselő-testülete megtárgyalta a művészoktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíjfizetési kötelezettségről, valamint a fizetendő díjak
mértékéről szóló elterjesztést és az abban foglaltakat,
a díjak változatlanul hagyásával elfogadta.
Felelős: polgármester, iskolaigazgató
Határidő: 2011. december 31.
4./ Temetői díjak felülvizsgálata
Zsiros Sándorné polgármester: minden képviselő megkapta a temetői díjak
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, amely tartalmazza a temető üzemeltetőjének
beszámolóját, illetve javaslatát.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: 2010. szeptemberben a temető üzemeltetője beszámolt
a testületnek a működéssel kapcsolatos kiadásokról, bevételekről és kezdeményezte a díjak
felülvizsgálatát. A képviselő-testület utoljára 2006. évben emelte a temetői díjakat.
Összehasonlítva a környező települések díjait, Alsózsolcán a legalacsonyabb az ár. A tervezett
díjak elfogadását követően a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség a tervezetet véleményezi, majd
ezt követően kerülhet sor a rendeletben történő szabályozásra, várhatóan leghamarabb május
1-jével kerülhet bevezetésre az új díjtétel. Ismertette parcellánként a javasolt díjak mértékét.
Az előterjesztésben az első négy temetési hely díjánál 10 %-os emelést kezdeményeztek.
Lehetőség nyílik a Tanács út lezárására a temetések alkalmával, ezt a lehetőséget csak igény
szerint kezdeményezné. Az út lezárása a hozzátartozónak külön kérésére történhet, a
dolgozókat a Városüzemeltetés biztosítaná, melyért a fizetendő díj 3.000,- Ft lenne és a
szombati napon történő temetkezés esetén ennek 50 %-al növelt összege. A sírhelyek
kialakítása kapcsán az árakat elfogadhatónak találta az üzemeltető. A sírásás díja átlagosan 15
%-os emelést tartalmaz. A ravatalozó és szertartástér használata 2.000,- Ft-al nőne és
szombati temetés esetén + 50 %-os felárat kellene fizetni, valamint a halotthűtő használati díja
500 Ft/nap összeggel nőne és javasolta, hogy ezt a díjat adják át a temető üzemeltetőjének. Az
egyszeri temetéskor fizetendő koszorú elszállítási díj 3.500,- Ft/temetés, ami fedezné a sírban
való újabb betemetésig a virág-koszorú elszállítását. A koszorú-elszállítási díj az üzemeltető
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bevételét képezné, látva az üzemeltetéssel összefüggő kiadásokat, különösen a szemétszállítás
összegét. Az önkormányzat bevételei a díjemelésből kompenzálódnának.
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a díjakat és elfogadásra
javasolja a testületnek. Módosító indítványként kezdeményezte, hogy temetések alkalmával a
Tanács út lezárását adják át a vállalkozó részére, aki a Polgárőrök segítségét kérve a javasolt
3.000,- Ft/alkalom összeg ellenében biztosítanák a behajtás tilalmát.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a bizottság arról döntött, hogy az 1. sz. melléklet első
négy temetési helyek díjait nem emeljék, maradjon a 2010. évi díjtétel.
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: igen, a bizottság javasolja, hogy az első négy
temetési helyek díjait ne emeljék.
Zsiros Sándorné polgármester: támogatta az útlezárásra vonatkozó kezdeményezést, mert a
vállalkozó mobilisabban végrehajtja a feladatot és a polgárőrségnek ez az összeg bevételt
jelent. Együttműködési megállapodást kell kötniük a vállalkozóval és így szabályosan
intézkedhetnek a temetés idejére a forgalomkorlátozásról.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: aki más vállalkozóval készítteti el a sírhelyet, akkor
miért kell ilyen magas összegű díjat fizetni?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: ezen a díjon nem kezdeményeztek emelést. Ez időre az
üzemeltetőnek ki kell nyitnia a temetőt és felügyeletet tart a vállalkozók tevékenysége felett.
Zsiros Sándorné polgármester: egy komplett gránit keret összeállítása több napot vesz
igénybe. Az üzemeltető kinyitja a temetőt, felügyeli a tevékenységet, felelősséget vállal, azért
kell fizetni a díjat. A javasolt díjtételek a környező települések díjtételeivel szemben
kedvezőek. Kérte a testületet támogassák, hogy az 1. sz. melléklet 1./ pontjában a temetési
helyen felsorolt első négy bekezdés díjait ne emeljék, maradjon a 2010. évi díj.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
24/2011.(III.23.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Képviselő-testülete a temetőkről és a
temetkezési tevékenységről szóló rendelet 1. sz. melléklet
1./ pontjában a temetési helyen felsorolt első négy bekezdés díjait nem emelte, maradt a 2010. évi díj.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. június 30.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet támogassák azt a kezdeményezést, hogy
temetések alkalmával a Tanács út lezárását adják át a vállalkozó részére, aki a Polgárőrök
segítségét kérve a javasolt 3.000,- Ft/alkalom összeg ellenében biztosítanák a behajtás
tilalmát.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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25/2011.(III.23.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Képviselő-testülete biztosítja a lehetőséget arra, hogy temetések alkalmával a Tanács utat 1
óra időtartamra lezárják, a Petőfi útkereszteződésnél és a
kenyérboltnál biztosítják a behajtás tilalmát.
Az út lezárása a hozzátartozó külön kérésére történhet.
Az útlezárásért fizetendő díj 3.000,- Ft és a szombati
napon történő temetkezés esetén ennek 50 %-al növelt
összege, azaz 4.500,- Ft.
Az út lezárásával kapcsolatos teendőket lehetőség szerint
a Polgárőrség lássa el.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy
a döntésről az érintettet értesítse.
Felelős: polgármester, vállalkozó
Határidő: 2011. május1.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, támogassák a temetkezési tevékenységről
szóló rendelet 1. sz. mellékletében foglalt díjak elfogadását a módosító indítványokkal együtt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
26/2011.(III.23.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Képviselő-testülete a temetőkről és a
temetkezési tevékenységről szóló rendelet 1. sz. mellékletének módosítását az alábbiakkal kezdeményezi azzal,
hogy a javasolt temetkezési és szolgáltatási díjakkal összefüggő kezdeményezést a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez megküldi véleményezésre:
A temetési hely és újraváltás javasolt díjai:
Temetési hely
Lejárati
Parcella
2011. májustól
idő
javasolt díj
1. Egy személyes sírhely
25.év
1-3-4-5.
8.000,- Ft
2. Két személyes sírhely
25 év
1-3-4-5.
12.000,- Ft
3. Rátemetés alkalmanként
25.év
Minden alkalom
5.000,- Ft
4. Urnasírhely
25.év
1.-ravatalozó
5.000- Ft
Mögötti rész
5. Urnafülke
25.év
11.000,- Ft
6. Urnasírbolt max.: 8 fő
75.év
2.
27.500,- Ft
7. Két személyes sírbolt
75 év
2
38.500,- Ft
8. Négy személyes sírbolt
75.év
2
77.000 Ft
9. Hat személyes sírbolt
75.év
2
110.000,- Ft
10. Egy személyes sírhely
25. év
Új 2
15.000,-Ft
11. Két személyes sírhely
25.év
Új 2
25.000,-Ft
A temetés idejére igény szerint Tanács út lezárásának díja: 3000 FT/alkalom
A temetkezési helyek kialakításának (sírásás) díjai esetenként:
2011. évi
1) Új sírhely és rátemetés esetén:
23.000,- Ft
2) Urnasírhely:
8.000,- Ft
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3)
4)
5)
3.

2 személyes kriptaásás:
38.500,- Ft
4 személyes kriptaásás:
49.500,- Ft
6 személyes kriptaásás:
60.500,- Ft
A temetői létesítmények igénybevételének díjai:
1.) Ravatalozó és szertartástér használati díja, kellékekkel, berendezési tárgyakkal szertartáskönyv:
12.000,- Ft/szertartás
Ravatalozó használati felár szombati temetés esetén+50% (6000 Ft)
A halott hűtő használati díja:
1.500,- Ft/nap
2.) Halott átvételi díj:
7.000,- Ft/alkalom
Koszorú elszállítási díj 3.500 Ft/temetés
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. június 30.

5./ Egyebek
Zsiros Sándorné polgármester: minden képviselő megkapta az előirányzat módosítási
javaslatról és átcsoportosításról szóló előterjesztéseket. A javaslatok tartalmazzák az adott
intézményen belüli végleges adatokat, amelyeket egyik szakfeladatról a másikra tettek át. Pl:
pályázatok elszámolása, közüzemi díjak fizetése, stb. Az előterjesztés alapján kezdeményezte
a különböző jogcímek át és ki vezetését. 2010. december 31-én a Városgondnokság
számviteli nyilvántartásából ismertette az 5 éven túli és a behajthatatlan követeléseket. A
Fémszerkezet Építő és Szerelő Kft-vel folytatott peres eljárás lezárult. A Városgondnokság
nyilvántartásában a végszámlából ki nem fizetett 15.827.500,- Ft szerepel kötelezettségként.
Ha ezt kifizették volna, akkor az APEH-tól ÁFA visszaigénylés lett volna 633.100,- Ft
értékben, melyet követelésként tartottak nyilván. Az esedékes végszámla kifizetési
kötelezettsége az ítélet szerint az önkormányzatnak megszűnt.
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta előterjesztést,
előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslatokat, valamint a rendelet-tervezetet és
elfogadásra javasolja a testületnek.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el az 5 éven túli és a
behajthatatlan követelésekről szóló előterjesztést.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
27/2011.(III.23.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Képviselő-testülete elfogadta a 2010.
évben az 5 éven túli és a behajthatatlan követelésekről
szóló előterjesztést.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el az előirányzat módosítási
javaslatot.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
28/2011.(III.23.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Képviselő-testülete elfogadta az alábbi
előirányzat módosítási javaslatot:
eFt-ban
Bevétel

Kiadás

Közösségi Ház
47113 Pénzeszk.átvétel nonprofit szervtől
(Nemzeti Kulturális Alap pály.)
55219 Egyéb üzem.és fenntart.szolg.
46415 Műk.célú pénzeszk.átvét.önk.szervtől
(Sajólád)
55219 Egyéb üzem.és fenntart.szolg.
Összesen:
Fekete István Óvoda
47113 Pénzeszk.átvétel nonprofit szervtől
(Oktatási Közalapítvány)
55213 Szállítási szolgáltatás
55219 Egyéb üzem.és fenntart.szolg.
561111 Vás.term.és szolg. ÁFA
Összesen:
Gyermekjóléti szolgálat
47113 Pénzeszk.átvétel nonprofit szervtől
56319 Egyéb dologi kiadás
Összesen:

300
300
105

405

105
405

400

400

100
266
34
400

30
30

30
30

Közcélú foglalkoztatás
46411 Műk.célú tám.közp.kv.szervtől

9250

(Munkaügyi Központ)
511115 Egyéb bérrend.alá tart.munkabére

6455

53111 Nyugdíjjár.

2780

55219 Egyéb üz.szolg.
Összesen:

15
9250

9250

Városgondnokság
931151 Járművek értékesítése

300

561121 Kiszáml.term.és szolg. ÁFA befiz.
Összesen:

300
300

300

Közutak, hidak
91915 Fordított adózás alá tart.ÁFA

1529

Városgondnokság
56113 Fordított ÁFA miatti befizetés
Összesen:

1529

1529
1529

A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el az előirányzat
átcsoportosítási javaslatot.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
29/2011.(III.23.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Képviselő-testülete elfogadta az alábbi
előirányzat átcsoportosítási javaslatot:
eFt-ban
Kiadási
Előirányzat
csökkenés

Gyermekjóléti szolgálat
511112 Közalkalmazottak alapill.
55215 Vill.energia
561111 Vás.term.szolg.és ÁFA
1253 Épületek vás., létesítése
1821111 Intézményi beruh. ÁFA
Összesen:
Herman Ottó Ált.és Műv.ok.Iskola
511112 Közalk.alapill.
55214 Gázenergia
55215 Vill.energia
5641 Kiszámlázott szell.tev.
Összesen:
Sporttelep-rendőrség
511112 Közalk.alapill.
514142 Étkezési hozzájárulás
53111 Nyugdíjbizt.jár.
531121 Term.eü.jár.
531122 Pénzbeni eü.jár.
57211 Munkáltató által fiz.SZJA
Városgondnokság
511112 Közalk.alapill.
514142 Étkezési hozzájárulás
53111 Nyugdíjbizt.jár.
531121 Term.eü.jár.
531122 Pénzbeni eü.jár.
57211 Munkáltató által fiz.SZJA
Összesen:
Herman Ottó Ált.és Műv.okt.Isk.
511112 Közalk.alapill.
52211 Áll.nem tart.megbízási díja
Gyermekjóléti szolgálat
511112 Közalk.alapill.
Gondozási
Központ
511112 Közalk.alapill.
Sporttelep-rendőrség
1263 Épületek felújítása

Kiadási
Előirányzat
növekedés

196
60
60

316

253
63
316

2764

2764

2160
200
404
2764

806
72
193
16
9
18

1114

806
72
193
16
9
18
1114

365
473
250

21
619
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181111 Felújítás ÁFA
55214 Gázenergia
561111 Vás.term.szolg.és ÁFA
Összesen:
Sportcsarnok
1263 Épületek felújítása
181111 Felújítás ÁFA
55215 Vill.energia
Herman Ottó Ált.és Műv.okt.Isk.
52211 Áll.nem tart.megbízási díja
53111 Nyugdíjbizt.jár.
Állami
549131 tankönyvtám.
Sportcsarnok
13161 Ügyv.szám.tech.eszk.felújítás
511112 Közalk.alapill.
512132 Közalk.túlóra
52211 Áll.nem tart.megbízási díja
53111 Nyugdíjbizt.jár.
561111 Vás.term.szolg.és ÁFA
Összesen:
Herman Ottó Ált.és Műv.okt.Isk.
Állami
549131 tankönyvtám.
561111 Vás.term.szolg.és ÁFA
Közösségi Ház
55214 Gázenergia
549132 Egyéb készletbesz.
Egyéb dologi
56319 kiadás
57219 Díjak, illetékek
Összesen:
Gondozási
Központ
511112 Közalk.alapill.
Fekete István Óvoda
511112 Közalk.alapill.
53111 Nyugdíjbizt.jár.
547121 Kisért.tárgyi eszk.
57211 Munkáltató által fiz.SZJA
1253 Épületek vás., létesítése
1821111 Intézményi beruh. ÁFA
55214 Gázenergia
55218 Karbantart., kisjavítás
Egyéb dologi
56319 kiadás
Összesen:
Labor
55214 Gázenergia
561111 Vás.term.szolg.és ÁFA
52211 Áll.nem tart.megbízási díja

1109

155
260
75
1109

370
85
100
27
500
127

1209

24
431
68
322
203
161
1209

573
31
230
171

604

160
43
604

30
920
260
640
45
1217
296
230
102

1895

50
1895

35
10
45
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Összesen:
Mezőőri szolgálat
5481 Munka, védőruha
54211 Gyógyszer
549132 Egyéb készletbesz.
512112 Közalk.túlóra díja
53111 Nyugdíjbizt.jár.
Összesen:
Herman Ottó Ált.és Műv.okt.Isk.
561111 Vás.term.szolg.és ÁFA
Városgondnokság
52211 Áll.nem tart.megbízási díja
1153 Vagyoni ért.jog vás.
13161 Ügyv.,számvit.eszk.felújítás
181111 Felújítás ÁFA
5431 Irodaszer, nyomtatvány
54412 Folyóirat beszerzés
54413 Egyéb inform.hordozó
547121 Kisért.tárgyi eszk.
549132 Egyéb készletbesz.
55219 Egyéb üz. fenntart.szolg.
56211 Belf.kiküldetés
57219 Díjak, illetékek
5121924 Közalk.munkavég.kapcs.jutt.
513112 Közalk.végkielégítése
53111 Nyugdíjjár.
13151 Ügyv.,számtech.eszk.vás.
1821111 Intéményi beruh. ÁFA
561121 Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befiz.
Összesen:
Parkfenntartás
Egyéb dologi
56319 kiadás
55218 Karbantart., kisjavít.
512132 Közalk.túlóra
53111 Nyugdíjbizt.jár.
Összesen:
Köztemető fenntartás
55214 Gázenergia
Karbantartási
549112 anyag
Összesen:
Herman Ottó Ált.és Műv.okt.Isk.
561111 Vás.term.szolg.és ÁFA
Állategészségügyi tevékenység
54211 Gyógyszer
53111 Nyugdíjjár.
55219 Egyéb üz.,fenntart.szolg.
561111 Vásárolt szolg.és ÁFA
Összesen:

45

45

50
30
10

90

60
30
90

418
100
42
190
48
330
230
100
40
50
320
160
400

2428

460
1240
140
263
55
270
2428

20
23

43

30
13
43

115

115

115
115

647
50

697

10
570
117
697

11

Herman Ottó Ált.és Műv.okt.Isk.
561111 Vás.term.szolg.és ÁFA
Út-híd fenntart.
Karbantartási
549112 anyag
Karbantartó műhely
13152 Egyéb gép, berendezés vás.
55211 Vásárolt élelmezés
55214 Gázenergia
55219 Egyéb üz., fenntart.szolg.
57211 Munkáltató által fiz.SZJA
1153 Vagyoni ért.jog vás.
13151 Ügyviteli eszk.vás.
512132 Közalk.túlóra díja
53111 Nyugdíjjár.
Karbantartási
549112 anyag
549132 Egyéb készletbesz.
561111 Vásárolt termékek és szolg. ÁFA
Összesen:
Út-híd fenntartás
Karbantartási
549112 anyag
Gépjármű üzemeltetés
55218 Karbantart., kisjavítás
Egyéb dologi
56319 kiadás
561111 Vás.term.szolg.és ÁFA
Járművek vásárlása,
1325 létesítése
1821111 Intéményi beruh. ÁFA
512132 Közalk.túlóra
53111 Nyugdíjbizt.jár.
54611 Hajtóanyag
549111 Egyéb járműüz.anyag
547121 Kisért.tárgyi eszk.
57219 Adók, díjak
Összesen:

294

166

300
270
100
150
30
85
160
250
190

1310

500
52
73
1310

365
200
50
450

1065

Település vízellátás
55217 Víz- és csatornadíj
55551214 Áll.házt.kívülre továbbszáml.
55217 Víz- és csatornadíj
Árvíz 841403 szakfeladat
55213 Szállítási szolg.
55219 Egyéb üz.szolg.
561111 Vás.term.szolg.és ÁFA
Összesen:

636

Központi Konyha
511112 Közalk.alapill.
53111 Nyugdíjjár.

500
50

415
100
75
50
230
40
40
115
1065

650
650
636
164
345
127
636
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Víz- és
55217 csatornadíjak
55215 Villamos energia
57219 Egyéb díjak
Út-híd fenntart.
55213 Szállítási szolg.
55219 Egyéb üz., fenntart.szolg.
561111 Vás.term.szolg.és ÁFA
Közvilágítás
55215 Villamos energia szolg.
55218 Karbantart., kisjavítás
561111 Vás.term.szolg.és ÁFA
2.sz.Óvoda
511112 Közalk.alapill.
54711 Szakmai anyagok
Karbantartási
549112 anyag
549113 Tisztítószer
55214 Gázenergia
Víz- és
55217 csatornadíjak
561111 Vás.term.szolg.és ÁFA
57211 Munkáltató által fiz.SZJA
Település vízellátás
Víz- és
55217 csatornadíjak
561111 Vás.term.szolg.és ÁFA
Védőnői szolgálat
13161 Ügyv.számtechn.felújítás
181111 Felújítás ÁFA
511112 Közalk.alapill.
5131922 Közalk.saj.jutt.továbbtanulás
514132 Közlekedési költségtérítés
53111 Nyugdíjjár.
54211 Gyógyszer
547121 Kisért.tárgyi eszk.
561111 Vás.term.szolg.és ÁFA
Köztemető fenntartás
55214 Gázenergia
Víz- és
55217 csatornadíjak
55219 Egyéb üz.szolg.
561111 Vás.term.szolg.és ÁFA
Közcélú foglalkoztatás
5481 Munka, védőruha
549132 Egyéb készletbesz.
55219 Egyéb üz., fenntart.szolg.
561111 Vás.term.szolg.és ÁFA
Fizikoterápia
55214 Gázenergia
561111 Vás.term.szolg.és ÁFA
Herman Ottó Ált.és Műv.okt.Isk.
511112 Közalk.alapill.
547121 Kisért.tárgyi eszk.
Központi Konyha

350
130
10
60
300
450
720
400
290
820
50
120
40
650
300
300
60

364
250
50
13
160
28
12
50
60
20
20
70
80
90
70
220
150
90
130
40
20
330
345

13
13152
1821121
5411
547121
549113
549132
561111

Egyéb gép, berendezés vás.
Intézményi beruh.ÁFA
Élelmiszer beszer.
Kisért.tárgyi eszk.
Tisztítószer
Egyéb készlet besz.
Vás.term.szolg.és ÁFA
Összesen:

Védőnői szolgálat
547121 Kisért.tárgyi eszk.
55111 Nem adatátvit.célú távközl.díj
Összesen:

340
22
5800
120
170
140
1670
8262

8262

30
30
30

30

A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el az előirányzat módosítási
javaslatot.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
30/2011.(III.23.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Képviselő-testülete elfogadta az alábbi
előirányzat módosítási javaslatot:
Bevételi előirányzat(eFt-ban)
Növekedés(+) Csökkenés(-)
841115-1. Önkorm.képviselőválaszt.kapcs.tev.
46411
Mük.célu támog.ért.bev.(választás pótigény)
841126-1 Önkorm.és többc.Kist.társ.ktg.tevékenysége
4651222 Infrastruk.”ÁROP”szla.NFÜ lebony.szla.
841127-1 Tel.-i kisebbs.-i önk.Igazg.tev.
46411
Kisebbségi Önk.2010.évi kieg.támogatása
Kisebbségi Önk.saját bevétel (rendezv.)
841901-9 Önkormányzatok,valamint többcélu kist.
94411
Közoktatás informatikai fejl.feladatok
Polg.Hiv.tetőtér CÉDE pályázat
Miskolci Kistérs.gyógytestnevelés
MÁK óvodáztatási támogatás
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás
94312
Egyes szociális felad.tám.
94312
MÁK jövedelempótl.támogatás
94212
MÁK október havi norm. lemondás
46415
Bódi Dorina tám. visszaut.
Összesen:

41

2.167

6
55

3.000
5.396
325
130
5.928

17.048

15.150
666
10.947
100
26.863
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Kiadás előirányzat(eFt-ban)
Növekedés(+)
Csökkenés(-)
841115-1 Önkorm.képviselőválaszt.kapcs.tev.
512111 Köztiszt.jutalma (választás HVI jut.)
53111
Nyugdijbizt.jár. (választás HVI.)
531121 Természetbeni eü.
841126. Önkorm.és többc.Kist.társ.ktg.tevékenysége
1153
Vagyoni értékü jogok
18111
Vagyoni értékü jogok ÁFA-JA
38115
Bódi Dorina tám. visszaut.
131511 HO.közoktatás inform.fejl.felh.
13152
HO.közoktatás inform.fejl.felh.
1821111 HO.közoktatás inform.fejl.felh.
54712
HO.közoktatás inform.fejl.felh.
561111 HO.közoktatás inform.fejl.felh.
5431
HO.közoktatás inform.fejl.felh.
592122 Müködési céltart. szla.(egyes szoc.fel.)
52216
Helyi önk.kép.juttatása(szoc.fel.tám)
53111
Nyugdijbizt.jár(szoc.fel.tám)
5431
Irodaszer,nyomtatv.(szoc.fel.tám)
54412
Folyóirat beszerzés(szoc.fel.tám.)
54712
Kisértékü tárgyi eszk.(szoc.fel.tám)
54913
Készletbeszerzés(szoc.fel.tám.)
55111
Nem adatátvit.célu távközl.(szoc.fel.tám.)
55119
Egyéb kom.szolg.(szoc.fel.tám.)
55214
Gázenegira szolg.dij(szoc.fel.tám.)
5531
Vásárolt közszolg.(szoc.fel.tám.)
561111 Vásárolt term.és szolg.ÁFA (szoc.fel.tám.)
57211
Munkáltató által fiz.SZJA (szoc.fel.tám.)

32
8
1

1.733
434
100
2.026
113
532
14
66
249
9.400
420
410
190
550
450
400
220
180
240
1.730
630
330

841901-9 Önkormányzatok,valamint többcélu kistérs.
1263
Polg.Hiv.tetőtér CÉDE pály.
5.396
841907-9 Önk.elsz.ktg-i szerveikkel
37111
Városgond. tám. jövedelempótl.tám.
Városgond.tám. októberi norm.lemondás
Városgond.tám. egyszeri gyermekvéd. támog. 5.928
Városgond.tám. gyógytestnevelés
325
Városgond.tám. óvodáztatási tám.
130

666
10.947

841127-1 Tel.-i kisebbs.-i önk.Igazg.tev.
56319
Kisebbségi Önk.egyéb kül.dologi kiad.
61
Összesen:
17.048
26.863
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el az előirányzat
átcsoportosítási javaslatot.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
31/2011.(III.23.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Képviselő-testülete elfogadta az alábbi
előirányzat átcsoportosítási javaslatot:
Bevétele előirányzat(eFt-ban)
Növekedés(+) Csökkenés(-)
841901-9 Önkormányzatok, valamint többcélu kistérs.
4611
94212
46416
94411
94714

Összesen:

Előző évi kp-i k –i kieg.visszatér
Norm.áll.hj. feladatmut.köt.
Mük.célu tám.ért.bev.kp.kv-i szervt.
Er.ei-ként nem terv.központositott
Helyi önk.vis. maior tám.

779
781
328
5.722
5.396

6.503
6.503
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el az előirányzat
átcsoportosítási javaslatot.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
32/2011.(III.23.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Képviselő-testülete elfogadta az alábbi
előirányzat átcsoportosítási javaslatot:
Kiadási előirányzat(eFt-ban)
Növekedés(+) Csökkenés(-)
841126-1. Önkorm.és többc.Kist.társ ktg.tevékenysége
1153
1154
13152
181111
1821111
37315
38115
43121
511115
511131
512171

Vagyoni ért.jogok vásárlása
Szellemi értékek vásárlása
Egyéb gép,berend.felsz.vásárlása
Felujit.beszer.árba besz. ÁFA
Int.beruh.besz.árbe besz. ÁFA
Támog.ért.mük.kiadás önk.ktg.szerv.
Mük.ért.pe.átadás non-profit szervnek
Fejl.célu hitel törl.pü.váll.-nak
Egyéb bérrend.hat. alá tart. mbér
Köztiszt. nyelvpótléka
Köztiszt. kerestkieg.

1.838
1.838
6.003
2.906
703
320
300
1.610
43
24
34

16
512191
514121
52216
52211
52212
5341
511111
573122
57219
56319
53111
56214
57119
57111
37111
37112
Összesen:

Köztiszt. egyéb juttatása
Köztiszt. üdülési hozzájár
Helyi Önk. Képvis. juttatása
Áll.nem tart. megbiz. Dija
Áll.nem tart.tiszt. dija
Táppénz hozzájárulás
Köztisztvis. Alapilletménye
Államh.bel.felh.cél. fiz. Kamatok
Dijak.egyéb váll.ill. kiad.
Egyéb különféle dol.kiadások
Nyugdijbizt. járulék telj.
Reklám és propaganda
Egyéb befiz.kötelez.(MÁK előző évi visszaf.)
Előző évi maradvány visszafiz.
Irány. alá tart.kv-i szerv.mük.tám.
Irány. alá tart.kv-i szerv. felhalm. tám.

23
40
639
295
302
42
3.300
2.500
474
326
803
803
1.536
1.536
10.275
10.275

24.394
24.394
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el a rendelet-tervezetet.
A testület 7 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az 5/2011.(III.24.) önkormányzati
rendeletét az önkormányzat 2010. évi költségvetésről szóló 2/2010.(II.11.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: minden képviselő megkapta az SZMSZ-ről szóló
előterjesztést és rendelet-tervezetet. A testületnek az alakuló ülést követő 6 hónapon belül
felülvizsgálati kötelezettsége van. A jogszabály szerkezetén bekövetkezett változást, az új
módosított szerkezeti formát a tervezet tartalmazza. Azok az előírások, amelyeket magasabb
rendű jogszabály tartalmaz, már nem kerülhettek a tervezetbe.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a tervezet elkészítése hosszas munka eredménye,
amelyre több képviselői javaslat érkezett. Az SZMSZ a helyi önkormányzatokról szóló
törvénnyel együtt alkalmazható. A tervezet fő módosításait ismertette, mely szerint a
városnapot helyi ünnepnapnak kívánják nyilvánítani, augusztus 20-án kerülne megrendezésre
a Közösségi Ház rendezvényeinek keretein belül, mely a költségvetés függvénye. Az önként
vállalt feladatok leírását teljes részletességgel tartalmazza. A képviselő-testület működését
több ponton átgondolva finomították. A munkaterv elfogadását a testület a decemberi ülésén
megtárgyalja és az elfogadott munkaterv az SZMSZ részét képezi. Falugyűlés helyett
várospolitikai fórum bevezetését kezdeményezték. A képviselő-testületi ülések időpontját
csütörtöki napra kezdeményezik, így 6 nappal hamarabb kapják meg a képviselők a meghívót
és az előterjesztéseket. Szigorították, hogy a 6 napon belül kézbesített előterjesztésekről a
testület egyszerű szótöbbséggel dönt, hogy napirendre tűzik-e a téma tárgyalását, vagy a
következő ülésen tárgyalják meg. Szigorították a testület döntési jogkörét, kibővítették a
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minősített többséggel meghatározott ügyek körét, az interpellációt kivették a tervezetből, mert
erre nem volt példa, kérdésre, felvetésre továbbra is válaszolnak. A titkos szavazás szabályait
pontosították. A rendeletalkotásnál és határozathozatalnál az új szabályokat bevezették.
Képviselői kezdeményezésre a jegyzőkönyv a honlapon elérhető lesz 20 napon belül. A
gazdálkodással kapcsolatban szinte mindent szabályoz az önkormányzati törvény és az
államháztartási törvény, ezért alig tudtak valamit leírni. A népi kezdeményezésnél,
népszavazásnál maradtak a 900, 350 választópolgár aláírásának kezdeményezésénél.
Zsiros Sándorné polgármester: a jegyző asszony által elmondottak tartalmazzák az
ügyrendi bizottság módosító javaslatait. A tervezetet a többség akaratának megfelelően
készítették el. A képviselői javaslatokkal kapcsolatban elmondta, hogy az újság szerkesztése
nem az SZMSZ-hez tartozik, a Humánpolitikai és Jóléti bizottság tűzi majd napirendre a téma
tárgyalását. A régi ABC mellett lévő hirdetőtábla üvegének betörése mindennapos volt, ezért
nem célszerű használata, de a hivatalban, orvosi rendelőben és a különböző intézményekben
van lehetőség a hirdetmények közzé tételére. A rendkívüli fontosságú ügyekről úgy
tájékoztatják a lakosságot, hogy minden házhoz külön értesítést visznek azonnal. A
buszmegállóban való hirdetés kifüggesztése nem javasolt, mert a lakosság követve az
önkormányzat hirdetéseit, több hirdetést közzé tett, eltávolítani viszont nincs kinek, csúfos
idejét múlt nyomtatványokkal lesz tele megálló. Az ülés kezdési időpontjának a délelőtti órák
mindenkinek megfelel, ezzel alkalmazkodnak egymáshoz, az intézmények dolgozóihoz és ez
is képviselői kezdeményezés volt. Előzetes egyeztetés történt arról, hogy a bizottsági
feladatok hatáskörébe milyen témakörök kerüljenek megfogalmazásra. A tervezet a legjobb
szándék szerint készült, lehet módosító indítvány, javasolta, hogy ebben a formában fogadják
el és a módosító javaslatokat írásban juttassák el hozzá és a későbbiekben újra napirendre
tűzik a téma tárgyalását. A tervezet bármikor módosítható és a jelenlegi formáját
körültekintően készítették, minden törvényt figyelembe véve az államháztartási törvény, az
önkormányzati törvény, a választási törvény és az ágazati jogszabályok figyelembevételével.
Fodor Ákos ügyrendi bizottság tagja: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a
tervezetet, elfogadásra javasolja a testületnek.
Zsiros Sándorné polgármester: kihangsúlyozta, hogy módosító indítvány esetén lesz mód a
változtatásra.
Brünner István képviselő-testületi tag: a testület munkatervét decemberben fogadják el és
az SZMSZ függelékét tartalmazza. Az ülések időpontja a munkaterv része. A tervezetben
szereplő csütörtök de. 8 órai időpont véleménye szerint nem korrekt, ő maga dolgozik, Fodor
Ákos, Szilágyi László képviselő dolgozik, Fáklya Tiborné tanár, Dr. Majoros Géza rendel,
ezen az elven vasárnap 9 órakor is tarthatnák az ülést. Részéről nem elfogadható a csütörtök
délelőttre szóló kezdeményezés, esetleg szerda délután lenne a kedvező. A képviselők munka
mellett folytatják tevékenységüket, ezért nem ideális az ülés kezdési időpontja.
Zsiros Sándorné polgármester: a tervezetben szereplő javaslat elfogadható. A környező
településeken is a délelőtti órákban tartják az üléseket. Ez nem egyedi, Fáklyáné képviselő
asszony óráit egyeztetni tudja. Képviselő asszonynak hétfőn, kedden és szerdán képviselői
elfoglaltsága van, kérte az ülés időpontjának módosítását, alkalmazkodjanak ha lehet hozzá, a
hivatali dolgozóknak is megfelelő lenne az időpont.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: számára akkor lesz mínusz órája, ha nem tud
egyeztetni, szabadságot kell kivenni, a mínusz óra azt jelenti neki, mintha nem is tartott volna
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órát, ami kihat a helyettesítéssel járó díjazásra, de a testület döntését elfogadja. Hosszú éveken
keresztül délelőtt 9 órakor kezdődtek az ülések. A képviselői mandátum hivatalos
elfoglaltságnak minősül.
Brünner István képviselő-testületi tag: több éve délután kezdődik az ülés. Örül annak, hogy
van országgyűlési képviselőjük, de ha szerda délután nem tud részt venni az üléseken ne egy
egész testület alkalmazkodjon hozzá, ne miatta tegyék át az időpontot, ha nem tud részt venni,
mondjon le.
Csöbör Katalin alpolgármester: részére a délutáni kezdés megfelel. Érdeklődött más
települések polgármesteritől, így tudja, hogy más településeken is délelőtt kezdődnek az
ülések, valamint a hivatali dolgozók szempontját vette figyelembe. Miért ne lehetne
könnyíteni ezen. Dr. Majoros Géza képviselő ezen időpontban nem rendel, több képviselőnek
elfogadható az időpont és a képviselői tisztség hivatalos elfoglaltságnak számít. A csütörtöki
délelőtti kezdés tökéletes időpont.
Zsiros Sándorné polgármester: bárkinek bármikor lehet elfoglaltsága, amiért nem tud egyegy ülésen megjelenni.
Csöbör Katalin alpolgármester: vasárnap templomba kell menni.
Zsiros Sándorné polgármester: ha a többség a délelőtt mellett dönt, el kell fogadni.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: az SZMSZ alapján 6 rendes ülésről beszélnek. A
képviselői tisztséget és az ezzel járó feladatokat vállalták, rá kell hogy érjenek, hat rendes
ülésről van szó, vegyék figyelembe az országgyűlési képviselő elfoglaltságát és a hivatali
dolgozók hivatali időben a testület segítségére lehetnek. Véleménye szerint fárasztó és
megterhelő a délutáni üléseken való részvétel, akkor már senki nem úgy koncentrál, mint a
délelőtti órákban. Munkájából adódóan több ülésen vesz részt, amelyek délelőtti időpontban
kezdődnek. A délelőtti kezdés azért jó, mert ha bármilyen információra van szükségük, utána
tudnak nézni hivatali időben.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a délutáni órákban küldték ki az ügyrendi bizottsági
ülés meghívóját, valamint előterjesztését és másnap délelőtt volt az ülés. Részt szeretett volna
venni az ülésen, de nem tudott kellően felkészülni ez idő alatt. Összehasonlította a régi
SZMSZ-t a tervezettel. Az ügyrendi bizottság feladata az SZMSZ előkészítésében történő
aktív részvétel. Nem tudja, mikor tudták átnézni a tagok a tervezetet ilyen rövid idő alatt, Dr.
Majoros Géza a Vay Egyesület estjén volt, ahonnan elfoglaltsága miatt távozott, valószínű
ilyen rövid idő alatt neki sikerült, ezzel kételyei vannak. Az Alsózsolcai Hírekkel
kapcsolatban azt ígérték, hogy majd a Humánpolitikai és Jóléti bizottság visszatér a téma
tárgyalására, de a mai napig nem tudnak semmit az újságról, pedig a testület hivatalos lapja. A
település új honlapján öt szám van feltűntetve azzal, hogy a négyes szám augusztusi, a hatos
szám szeptemberi, ha egymás után következnek hogy lehet ez? Mint képviselő semmit nem
tud az újságról, mikor jelenik meg, stb. Nem érti, hogy a feladatok és hatáskörök címszó miért
az átruházott hatáskörrel kezdődik, először a kötelező feladatokat kellene felsorolni, majd ezt
követné az átruházott. Az önként vállalt feladatok közül miért az első az önszerveződő
közösségek támogatása, ha arra nincs pénz.
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Zsiros Sándorné polgármester: köszöni az észrevételt, utána néznek, majd ismét
kihangsúlyozta, amit törvény már szabályoz, azt az SZMSZ már nem tartalmazhatja.
Mindenki előtt nyitott az újság, ami már több mint tíz éve jelen van.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: az intézmények felsorolását tartalmazó függeléket a
feladatoknál kellene felsorolni, mint az átruházott hatásköröket is. Ismertette az általa
helyesnek ítélt sorrendet. Nem értette, miért törölték a közfeladatoknál a 4./ pontot, mely
szerint az önként vállalt feladat nem veszélyeztetheti a polgármesteri hivatal működését.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: azért, hogy ne csak a Hivatal, hanem a település
egésze legyen biztonságban. Hivatkozott az önkormányzati törvényre a feladatok átvállalását
érintően. Az önként vállalt feladatok vállalásának lehetőségeit a törvény határozza meg,
mértékét pedig a költségvetés lehetőségeihez kell igazítani az adott testületnek. Határozzák
meg a sorrendet, cseréljék fel az említett részeket, ha ezzel jobb lesz a szabályozottság.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: az előző SZMSZ átláthatóbb volt számára,
részletesebb. Így a törvényeket és az SZMSZ-t együtt kell használni.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: igen, ez így van, az SZMSZ-ben csak a felhatalmazást
adó jogszabályi keretek között lehet szabályozni, erre példa a szociális rendelet.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: javasolta, hogy az önként vállalt feladatok
felsorolásában állítsanak fel sorrendet. Véleménye szerint az a feladat, amelyre normatívát
kapnak, nem önként vállalt feladat. Csoportosítsák azokat a feladatokat, amelyeket az
önkormányzat mindenképpen felvállal. Számára a művészetoktatás kiemelt feladat a
településen, ez lenne az első, a második a fizikoterápia és labor üzemeltetése, vagy az
egyetemista továbbtanulók támogatása. Nem érti, hogy a polgármester helyettesítésére az
előző SZMSZ-ben háromszintű volt a helyettesítés, a tervezetben miért jelöltek meg négy
szempontot?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a polgármestert az alpolgármester, a korelnök
mindaddig, amíg az ügyrendi bizottság elnöke nincs megválasztva. Ez csak pontosítás és
biztonsági előírás, de bármikor előfordulhat erre példa. Nincs jelen a polgármester,
alpolgármester, ügyrendi bizottság elnöke, ekkor lehetőség van arra, hogy a korelnök lássa el
az elnöki feladatokat.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: az előző SZMSZ-ben jól meg volt fogalmazva az
alakuló ülés menete, a jelenlegibe viszont csak az van, hogy a HVB elnöke tájékoztatást ad a
választás eredményéről, miért?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a választási törvény az eskütétel levezetésével a HVB
elnökét bízza meg, ezért ez a szabályozás kimaradt. Kialakult gyakorlat, hogy a lakosság
tájékoztatására a HVB elnöke tájékoztatást ad a választás eredményéről, menetéről röviden
beszámol, ezzel lezárja a választást.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a két SZMSZ eltérően tartalmazza a munkaterv
elkészítésével kapcsolatos szabályozást, a polgármester gondoskodik, illetve beterjeszti a
munkatervet a testület felé, miért?
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a munkaterv elkészítése nem egyszemélyi feladat,
csapatmunka, a polgármester, a képviselők, az intézményvezetők, a jegyző, az aljegyző
kezdeményezheti a munkaterv napirendjeit. Véleménye szerint a két megfogalmazás ugyanazt
fedi, a tervezetre tett javaslatot a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: álláspontja szerint a rendkívüli ülés összehívására a
törvény szerint a képviselő ¼-ének és a bizottság indítványára van lehetőség. Nem látja a
polgármesternek a rendkívüli ülés összehívására való jogát.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: a polgármester hívja össze a testületi ülést, ezt az
önkormányzati törvény mondja ki.
Zsiros Sándorné polgármester: az önkormányzati törvény szabályozza az elnöki
feladatokat.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze
az önkormányzati törvény szerint.
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: hivatkozott a helyi önkormányzatokról szóló törvény 12.
§. (1) bekezdésére, valamint az ötv. szerinti elnöki feladatokra.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: ha a bizottság tagjainak és a képviselők ¼-ének nincs
tudomása egy adott határidőre elvégzendő feladatokról, hogyan kezdeményezheti közülük
bárki a testület összehívását, ezen az elven nem lenne rendkívüli ülés. Életszerű a
polgármester a képviselő-testület mellett az üléseken kívül tevékenykedik, ha látja, hogy
szükséges a testület döntése, azt ő maga összehívja, nem szalad a képviselők ¼-éhez, vagy a
bizottsághoz az összehívás végett.
Csöbör Katalin alpolgármester: Dr. Majoros Géza képviselő hosszú évek óta képviselőtestületi tag, ő mint ügyrendi bizottság elnöke a rövid idő ellenére is áttanulmányozta az
SZMSZ tervezetét. Aki több éve képviselő, annak tudnia kell az SZMSZ tartalmát.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a bizottsági ülésen a tervezetet szinte soronként
átbeszélték. Az ott elhangzott képviselői kezdeményezést beépítették.
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: a tervezetet az önkormányzati törvény alapján készítették
el és a Módszertani útmutató alapján.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: mi az oka a megfogalmazásnak, hogy a tervezet nem
korlátozza a rendkívüli képviselő-testületi ülések számát, miért? A korábbi SZMSZ-ben való
megfogalmazás nem határozta meg a képviselő-testületi ülések számát.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: eddig sem volt korlátozva, ugyanaz az értelme, csak
más szóval mondva.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: mi az oka, hogy az előterjesztéseket nem teszik
közzé a honlapon.
Zsiros Sándorné polgármester: azért nem teszik közzé, mert előterjesztést bárki tehet, aki
nem biztos, például, hogy Orbán Lajos hozzájárul a közzétételhez. Ha egy előterjesztést még
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a megtárgyalása előtt közzé tennének, megtévesztő lehet az állampolgárok számára, mert a
testület még módosíthatja azt. Teljesen más döntés születhet, ezért nem célszerű közzétenni az
előterjesztést. Több esetben előfordul magánszemély kezdeményezése is.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: példa erre, hogy a temetési helyek díját az
előterjesztésben 8.800 forintban állapították meg, ezt a bizottság módosította, de a testület
akár 15.000 forint mellett is dönthetett volna. Lehet, aki csak az előterjesztés árait látta, akár
más településre is elmegy temettetni, holott lehet, hogy a testület ingyenessé teszi a
sírhelyeket. Ez megtéveszthet valakit. Ha az előterjesztést közzétették volna a honlapon, a
lakosság téves tájékoztatást kaphat a döntésig. Az ülésről készült jegyzőkönyv már a
tényleges döntést tartalmazza, ezért ezt javasolták a honlapon közzétenni. Szigorításként
kezdeményezték, hogy a meghívóban szerepelő egyebek napirendi ponton belül is nevesítik a
tárgyalandó témákat külön-külön. Ha a rendes ülést megelőzően 6 napon belül kapják kézhez
a képviselők az előterjesztést, akkor a testület dönt arról, hogy tárgyalja-e az adott napirendet,
vagy azt elhalasztja a következő ülésre. A minősített többségű szavazást kibővítették, ezzel is
a többség véleményének érvényesülésére törekedtek. Kedvezményként törölték a képviselőtől
való szómegvonást, mivel az elmúlt 10 évben a képviselők a velük szemben elvárható
magatartást tanúsították. Megszűntették az interpelláció lehetőségét. A képviselő kérdést tehet
fel, melyre az ülésen, vagy azon kívül válaszolni kell.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: érti a magyarázatot, de a közügy, az közügy. Az
előterjesztés ismeretének hiányában a televízió nézőinek fogalma sincs, nem értik, hogy a
képviselők mit beszélnek. Az embereknek legyen lehetőségük felhívni a szimpatikus
képviselőt véleményük kinyilvánítására. A választók nem biztos, hogy helyeslik a képviselők
döntését, fentiekre kevés az 5-6 nap.
Zsiros Sándorné polgármester: sajnálja, hogy nem tudott részt venni képviselő úr a
bizottsági ülésen. A költségvetés készítésekor több alkalommal érdeklődött képviselő úr a
hivatalban, ez alkalommal az SZMSZ módosításakor is megtehette volna. Sokkal népszerűbb
a televízió előtti kérdezősködés, ezzel mutatva be tájékozottságát. Hétfőn pénzügyi bizottsági
ülés volt, azt követően elmondhatta volna aggályait. Úgy érzi, hogy nem a település érdekeit
viszi előre, pontról pontra végigkérdezi azt, amit még az elején kifejtettek. Ez a magatartás
nem egyeztethető össze a képviselői tevékenységgel, nem kell a kedélyeket borzolni, előre
kell nézni, együttműködni kell, nem akadályozni. Ismerve képviselő úr képességeit tudnia kell
mit tartalmaz az előterjesztés, ne rabolják egymás idejét, be kellett volna jönni a tételenkénti
értelmezés miatt, minden amit csinálunk rossz? A jogszabályi változásokat figyelembe véve
készült az anyag mint ahogyan azt többször is elmondták, sajnálja, hogy képviselő úrnak ezt
eddig nem sikerült megértenie. Az önkormányzatok segítségére módszertani útmutató állt
rendelkezésre, abból lehetett dolgozni. Véleménye szerint jobban kellene bízni egymásban.
Az újsággal kapcsolatos észrevételeket megköszönte és elmondta, hogy minden újság végén
fel van tüntetve a kiadója és szerkesztője. Az újság minden állampolgár előtt nyitott, bárki
tehet javaslatot azzal kapcsolatban és újságcikket írhat. Több alkalommal kaptak, kapnak
cikkeket képviselőktől is. A humánpolitikai és jóléti bizottság megtárgyalhatja, hogy kell-e
még külön szerkesztői bizottságot létrehozni.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: éppen a nyitottságra próbáltak törekedni az SZMSZ
tervezet megalkotásánál. A lakosságot korábban tájékoztatják a közmeghallgatás időpontjáról,
részletesen szabályozták a titkos szavazás menetét, külön helyiség, boríték biztosítása,
bélyegző használata, eddig például nem volt ünnepi ülés, de Alsózsolca várossá avatása vagy
a testvérvárosi kapcsolat aláírása megérdemelte volna az ünnepi ülést.
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Csöbör Katalin alpolgármester: az SZMSZ-nek előkészítési ideje van, ekkor kell megtenni
az észrevételeket, kérdéseket. Most javaslatot kell tenni, nem pedig kifogásolni a tervezetet.
Több alkalommal egyeztettek, mindig megtalálták egymást. Az elkészített tervezet jó, a
törvényi előírásoknak megfelel.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: azért hívták korábban össze az ügyrendi bizottsági
ülést, hogy ha szükség van rá két alkalommal is megtárgyalhassák a tervezetet. A nyers
változat péntekig módosítható lett volna, de nem érkezett rá kezdeményezés.
Zsiros Sándorné polgármester: azon felvetést, hogy az ülésről készült felvétel kerüljön a
honlapon közzétételre nem támogatta. A kábeltelevízió közvetíti az ülést, két alkalommal
megismétli, ez elégnek kell lenni. A képviselők Alsózsolca lakossága előtt vállaltak tisztséget,
nem az ország előtt, mert akkor bárki letöltheti a honlapról, így is nyolc település láthatja.
Nyitott több kérdésben, de mindent nem vállal be, ezt tartsák tiszteletben.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: korábban kezdeményezte a szolgáltató váltást éppen
azért, hogy Alsózsolca település képviselő-testületi ülését ne a környező településeken
beszéljék ki, mert ez a város belügye. Megegyeztek abban, hogy mivel a környező települések
ülését ők is látják, ezért elfogadták, de nem vezet eredményre a települések problémáinak
összehasonlítása.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: korábban nem hoztak arról döntést, hogy a
humánpolitikai és jóléti bizottság vizsgálja felül az alsózsolcai újság szerkesztését.
Tisztázzák, hogy a bizottság tárgyalja-e ezt a kezdeményezést.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: egy napon kapták meg az SZMSZ tervezetét és ő
áttanulmányozta az ügyrendi bizottság ülésére és módosító javaslatai is voltak, amelyek azért
nem kerültek jóváhagyásra, mert magasabb rendű jogszabály már tartalmazza. Ma volt a
laborban, ahol 40-50 ember volt jelen, fiataltól az idősig. Az önként vállalt feladatok között
fontossági sorrendet felállítani szubjektív. Nem összehasonlíthatóak a tevékenységek és nem
vállalja fel a sorrend kialakítását. Az önként vállalt feladatokat a költségvetésben biztosított
pénzeszköz befolyásolhatja. Az új alkotmány elfogadása kapcsán újra felül kell vizsgálni az
SZMSZ-t rövid időn belül. Nem támogatja azt a kezdeményezést, hogy a honlapon jelenjenek
meg az előterjesztések. Mivel az SZMSZ függelékét képezi a munkaterv, így a lakosság
mindig értesül arról, hogy mikor, milyen napirendet tárgyal a testület. A honlapon közzéteszik
az ülésről készült jegyzőkönyvet, ami tartalmazza az ülésen elhangzottakat. Támogatta a
tervezet elfogadását. Kezdeményezte a 14. §. (3) bekezdésének változtatását, sikerült
egyszerűen megfogalmazni.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a tervezetben kerül szabályozásra a közös bizottsági
ülés megtartása, de már a héten szükség lett volna a szabályozottságra, amikor két bizottság
közel azonos időben ülésezett. A jövőben erre lehetőség nyílik.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: ő maga jónak látná a honlapon való testületi ülés
megjelenését, mások is láthatják, így ő kezdeményezi, hogy az ülésről készült felvételt tegyék
közzé a honlapon. Az interpellációra nem volt példa, ezért nem probléma, ha kimarad a
tervezetből. Miért nevezik át a falugyűlést várospolitikai fórumnak, sérelmezte, hogy a
falugyűlés így kimaradt a tervezetből.
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a falugyűlés helyett várospolitikai fórum megtartását
kezdeményezik, mert Alsózsolca város.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: korábban rendszeresen tartottak falugyűlést és
közmeghallgatást. A szokásjog kapcsán a kettő ugyanazt a célt szolgálta. Javasolta, nézzenek
utána, hogy az utóbbi években milyen érdeklődéssel fogadta a lakosság. Nagyon csekély
annak ellenére, hogy széleskörűen tájékoztatták a lakosságot az időpontjáról. Ha közérdekű
feladatról kell döntést hozni a várospolitikai fórum ezt a célt szolgálja, de a lakosság nem vesz
részt az üléseken.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: az előző SZMSZ-ben jól megfogalmazták a kettő
közötti különbséget, mert a közmeghallgatáson lehet kérdezni, javaslatot tenni, de itt a
tervezetben a várospolitikai fórum csak tájékoztatás a képviselő-testület részéről. A képviselőtestület pénzügyi helyzetéről számoljanak be a falugyűlésen. Az emberek mára már tudják,
hogy minden pénzbe kerül, de hogy miből finanszírozzák, már nem biztos. Tájékoztassák
őket, hogy-hogy áll az önkormányzat gazdasági helyzete, ha így folytatódik, Alsózsolcán
mikor kerül kirendelésre csődbiztos. A környezetünkben lévő önkormányzatok már hasonló
cipőben járnak.
Csöbör Katalin alpolgármester: a környező települések közül ők biztosítják a legnagyobb
nyilvánosságot a képviselő-testületi ülések kapcsán.
Zsiros Sándorné polgármester: ez provokációként hangzik, szó sincs csődbiztos
kijelöléséről.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: nagyon sok ember azon dolgozik, hogy ez a helyzet
ne következzen be, de szó nincs erről. Ha lenne, a testület már hónapokkal előtte napirendre
tűzné a téma tárgyalását.
Zsiros Sándorné polgármester: korábban már megtárgyalták a várospolitikai fórumot,
közmeghallgatást, falugyűlést és testületi ülést. Sajnálja, hogy képviselő úr még mindig nem
tud túllépni ezen a jelentéktelen formaságon és újra és újra ezen rágódik. Mindegy minek
hívják, a település állampolgárai minden nyílt ülésen részt vehetnek. Évente egy alkalommal
közmeghallgatást hirdetnek, de a lakosság érdektelen. Megteremtik a lehetőséget, de ha nem
vesznek részt, nem tehet róla a képviselő-testület, szívesen vennék, akit érdekel az
megjelenne. Megint úgy hangzik, hogy nem tesznek semmit a nyilvánosságért, ez így jön le a
képernyőn keresztül.
Zsiros Sándorné polgármester: ha képviselő úr személyesen felvállalja, hogy a településen
lévő több mint 1800 lakáshoz személyesen elmegy és meghívja a választópolgárokat, annak
örül. Nem kell erőltetni, akit érdekel Alsózsolca sorsa eddig is részt vett az üléseken. Nem
zárkóznak el a nyilvánosság elől, minden törvényi előírásnak megfelelnek. Kihangsúlyozta,
hogy nincs csőd közeli állapot a településen és az önkormányzatnak nincs tartozása, nincs
vészhelyzet Alsózsolcán, van aki ezt másként érti Alsózsolcán, ezzel ne riogassák a
lakosságot. Amikor az önkormányzat fontos döntés előtt állt, kérdőívet juttatott el a
lakossághoz. A többség véleményének kikérése érdekében mindig megteremtik a lehetőséget.
Az önkormányzat minden törvényi kötelezettségnek eleget tesz, de a lakosságnak aktívabb
részvétele, érdeklődése lenne az ideális. A környező településeken sincs csődbiztos. Nézzék
meg az önként vállalt feladatokat, hogyan tudják finanszírozni, ne riogassanak. Véleménye
szerint nem az elnevezés a fontos, hanem annak tartalma, a falugyűlés, várospolitikai fórum
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vonatkozásában. Volt, hogy kérdőíven kérték ki a lakosság véleményét a települést érintő
fontos döntésben.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: képviselő úr által kijelentett „önkormányzati
csődbiztost kell kirendelni Alsózsolcára”, ez megtévesztő, ha valaki csak ezt az egy mondatot
hallotta, már tényként adja tovább, ami félreértésekre ad okot. Nem tartalmazza az SZMSZ a
képviselői fogadóóra szabályait. Ez is egyfajta fórum lehet a lakosság felé. Alpolgármester
asszony, Tóth, Szilágyi, Fodor és Brünner képviselő úr több alkalommal élt e lehetőséggel,
véleménye szerint hatékonyan, ami pozitív példaként említendő, a környező településeken ez
nem tapasztalható.
Csöbör Katalin alpolgármester: véleménye szerint Alsózsolca kis város, sokszor
találkoznak a választópolgárokkal, akik elmondják véleményüket, javaslatukat. Nem látja
értelmét képviselő úr kezdeményezéseinek. Bejelentette, hogy pénteken délután 5-7 óra
közötti időpontban fogadó órát tart a régi gondnokság épületében.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: visszavonta kijelentését a település csődhelyzetére
vonatkozóan. Javasolta, hogy az ülés előtt 8 nappal kézbesítsék az előterjesztéseket, a
jegyzőkönyv honlapon való megjelenését üdvözli, a képviselők részére és a honlapon tegyék
közzé az ülésről készült felvételt és jegyzőkönyvet, valamint az előterjesztéseket. A
tervezetben a minősített többség megállapítását kibővítették, de nem tartja helyesnek, hogy
100 millió forinthoz kötik a hitel felvételét, mert minden hitelfelvételről a testületnek kell
döntenie.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: példaként mondta el nem kezdeményezésként, hogy
Nyékládháza városban a laborvizsgálatokért térítési díjat kell fizetni. Erről Alsózsolcán
jelenleg nincs szó. Javasolta, hogy minden ülés végén ismertessék a következő ülés napirendi
pontjait. Kihangsúlyozta, hogy a közmeghallgatáson határozatképes az ülés, ezért dönthetnek,
míg a várospolitikai fórumon vagy falugyűlésen az elnök nem állapítja meg a
határozatképességet, ezért hatékonyabb a közmeghallgatás. Képviselői fogadóórát kevés
településen tartanak, ezért példás a kezdeményezés. Büszkék lehetnek rá.
Zsiros Sándorné polgármester: a többség véleményét fogalmazták meg a tervezetben.
Módosító javaslat érkezett a hitelfelvétel összegének eltörlésére vonatkozóan, a következő
ülés napirendjeire vonatkozóan, illetve a csütörtöki ülés kezdési időpontjára.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: csak mint „szokásjog” ismertessék a következő ülés
napirendi pontjait tájékoztatásként.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: konkrét javaslat, a tervezet 16. §. (2) bekezdésében a
hitelfelvétel összeg nélkül kerüljön módosításra.
Zsiros Sándorné polgármester: előfordulhat olyan rendkívüli helyzet, hogy az előterjesztést
nem tudják kézbesíteni, ezeket előre bejelenteni nem tudják.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: életszerű a kezdeményezés.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: azokat az előterjesztéseket, amelyeket a képviselők
nem kapnak kézhez 6 nappal az ülés előtt, azokról a testület dönt, hogy megtárgyalják-e.
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Szilágyi László képviselő-testületi tag: nem támogatja, mivel teher az önkormányzatra az
ülés kezdési időpontja. Minden képviselőnek munkahelye van. A munkahelyről való távollét
kiesését ki fogja megfizetni?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: eddig sem volt rá példa, hogy ezzel éltek volna a
képviselők. A délutáni üléskezdésnek is vannak költségei, azoknak a dolgozóknak, jelenleg is
két kolleganő túlórázik, vannak költségei, polgármester, jegyző, aljegyző részére nincs túlóra
elszámolva.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: a képviselők azért kapják a tiszteletdíjat, hogy itt
legyenek az ülésen.
Zsiros Sándorné polgármester: mindkét időpontnak vannak költségvonzatai, például
jegyzőkönyvvezető, telefonnál lévő, napirendi pont előadó túlórája többletköltség, így a két
változat költsége kb. megegyezik.
Csöbör Katalin alpolgármester: számára megfelel a délutáni kezdés, miatta nem kellene
változtatni, de praktikus lenne, ha igazodnának a környező települések kezdési időpontjához
és a dolgozókhoz.
Zsiros Sándorné polgármester: a módosító javaslatokkal együtt kéri a szavazást. Ha lesz
módosító indítvány, írásban kérné annak benyújtását, mely a következő ülésen megtárgyalásra
kerülne.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az önként vállalt feladatok felsorolását tegyék
sorrendbe vagy betűrendbe, így az alsózsolcai hírek kerül első helyre, az említett önként
vállalt feladat az utolsóra. Fontossági sorrendet nehéz lenne felállítani, minden korosztálynak
más-más feladat fontos.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: betűrendbe ne tegyék, hanem csoportosítsák, mi az a
feladat, amit az önkormányzat biztosan vállal.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: elkészítette az önkormányzat önként vállalt
feladataihoz tartozó költségeket, van amihez normatív támogatást kapnak, de nem elég.
Jelenleg a bölcsőde jól támogatottnak minősül, de csak év végén fog kiderülni, hogy a
gyermekek betegsége miatt mennyi normatívára lesznek jogosultak. Kezdeményezték az
előterjesztések kézbesítésére vonatkozó időtartam bővítését, 6 nap helyett 8 nap legyen.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: reális a 8 nap, rendes vagy rendkívüli ülésen
tartható?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: legtöbbször nem, jó példa erre a költségvetés
készítése, amikor még az utolsó órákat is kihasználva dolgoztak az anyagon.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: „szokásjogként” javasolta, legalább azokat az
előterjesztéseket kézbesítsék korábban, amelyek már készen vannak, az idő rövidsége esetén,
családi elfoglaltság esetén nem tud a hétfői bizottsági ülésre felkészülni, ha pénteken kapja
meg az anyagot.
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Zsiros Sándorné polgármester: meg kell bízni a másikban, 6 napnak elégnek kell lennie
arra, hogy a képviselők áttanulmányozzák a napirendekhez tartozó előterjesztéseket. Az
előterjesztések nem egyszerre való kézbesítése kavarodást okozhatna, még így is kellő
odafigyelést igényel egy-egy későn érkezett, de azonnali tárgyalást igénylő előterjesztés
utólagos kiküldése.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a Hivatal fél 8-tól 4-ig nyitva áll minden képviselő
előtt, bármilyen kérdésben szívesen állnak rendelkezésre.
Zsiros Sándorné polgármester: be kell jönni a Hivatalba, tájékozódni, egyeztetni kell, de a
bizalom nagyon fontos a Hivatal dolgozói felé, ami jelenleg hiányzik. Ez így működőképes
lehet, telefonon, személyesen jelezheti, ha kérdése van. Egyébként is feladata a képviselőnek
a polgármesteren és a jegyzőn keresztül a hivatallal való folyamatos kapcsolattartás és nem
csak az üléseken való részvétel.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a tervezetet hosszú előkészületek, egyeztetések előzték
meg, amikor elkészült, több személynek átadta ellenőrzés céljából. Örült, hogy képviselő
úrnak is volt javaslata az SZMSZ-hez.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, szavazzanak arról, hogy az előterjesztéseket a
képviselők részére az ülés előtt legalább 8 nappal kézbesítsék.
A testület 3 igen szavazattal és 4 ellenvéleménnyel nem támogatta azt a javaslatot, hogy az
ülés meghívóját, valamint az előterjesztéseket a képviselők részére az ülés előtt legalább 8
nappal kézbesíti.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, szavazzanak arról, hogy a 16. §. (2) bek-ben felsorolt
minősített többségű szavazati aránynál csak a hitelfelvétel maradjon, összeg nélkül.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
33/2011.(III.23.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Képviselő-testülete kezdeményezi az
SZMSZ tervezet 16. §. (2) bekezdésének módosítását,
amely helyesen:
Az egyszerű szótöbbséggel hozott határozathoz a jelenlévő települési képviselők több mint a
felének igen szavazata szükséges.
A minősített többséghez a megválasztott települési képviselők több mint a felének – azaz 5 fő
- egybehangzó szavazata szükséges.
A képviselő-testület által meghatározottak alapján az alábbiakban meghatározott ügyek
eldöntéséhez minősített többségű szavazati arány szükséges:
- a helyi népszavazás kiírásához
- átruházott hatáskör esetileg történő visszavonásához
- a törvény által a képviselő-testület hatáskörébe utalt kinevezés, választás, megbízás,
eseteiben a felmentés, megbízás visszavonás, a fegyelmi eljárás megindítása, a
fegyelmi büntetés kiszabása,
- éven túli hitelfelvétel
- hitelfelvétel
- kötvénykibocsátás
- közterület elnevezése, emlékmű állítás
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- település rendezési terv jóváhagyása
-önkormányzati, hatósági, összeférhetetlenségi ügyek
- jelképek, kitűntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása,
adományozása
- vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásban való döntés.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: kezdeményezi a szavazást arról, hogy az elnök az ülés végén
tájékoztassa a lakosságot a következő rendes ülés időpontjáról és napirendjeiről, ez a
szabályozás nem kerül be az SZMSZ-be, csak mint szokásjog fog működni.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
34/2011.(III.23.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
az elnök az ülés végén tájékoztatja a lakosságot a következő rendes ülés időpontjáról és napirendjeiről.
Ez a szabályozás nem kerül be az SZMSZ-be, csak mint
„szokásjog” fog működni.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: ha nem felel meg a képviselő-testületi ülések kezdési
időpontja, akkor mit javasol képviselő úr?
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a csütörtöki nap csak a munkatervben szerepelő
ülésekre vonatkozik?
Zsiros Sándorné polgármester: a rendkívüli testületi ülések időpontja más-más időpontban
is lehet.
Brünner István képviselő-testületi tag: javasolta, hogy csütörtök délután 17 órakor
kezdődjenek az ülések.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: próbálják meg a délelőtti üléseket, ha nem vezet
eredményre, meg lehet változtatni.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte szavazzanak arról, hogy a képviselő-testületi ülések
csütörtöki napon délután 17 órától kezdődjenek.
A testület 3 igen szavazattal és 4 ellenvéleménnyel nem támogatta azt a javaslatot, hogy a
képviselő-testületi ülések csütörtöki napon délután 17 órától kezdődjenek.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte szavazzanak arról, hogy az ülés napirendi pontjainak
előterjesztéseit a honlapon közzétegyék.
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A testület 3 igen szavazattal és 4 ellenvéleménnyel nem támogatta azt a kezdeményezést,
hogy a képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak előterjesztéseit a honlapon
megjelentessék.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte szavazzanak arról, hogy az ülések televízió felvételei a
honlapról letölthetők legyenek.
A testület 3 igen szavazattal és 4 ellenvéleménnyel nem támogatta azt a javaslatot, hogy a
képviselő-testületi ülések televízió felvételei a honlapról letölthetők legyenek.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: az ülésekről készült felvételeket gyűjteni fogják?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: hangfelvétel ugyan készül az ülésről, de megfelelő
technika hiányában az archiválás nem megoldott. Ki kell építeni a hangfelvételhez szükséges
technikát.
Zsiros Sándorné polgármester: megint csak a bizalmatlanság tényét érzi képviselő úr
szavaiban, legyenek egymással szemben bizalommal, tisztelettel. Ne forduljon elő a
testületben, hogy nem bíznak meg abban, hogy mit mondtak, az hogyan kerül be a
jegyzőkönyvbe.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: ha biztosítják a fedezetet megfelelő technikai
berendezés megvásárlására, akkor gyűjteni fogják a felvételeket.
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: az ülésen elhangzottakat a jegyzőkönyv tartalmazza, ami
a honlapon elérhető lesz.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a képviselőket, hogy a módosító indítványokkal együtt
fogadják el a rendelet-tervezetet.
A testület 5 igen szavazattal és 2 ellenvéleménnyel elfogadta és megalkotta a
6/2011.(III.24.) önkormányzati rendeletét, mely a képviselő-testület Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szól.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: az esetleges módosító indítványokat kérte, hogy írásban
juttassák el hozzá és a későbbiekben megtárgyalják.
Minden képviselő megkapta az önszerveződő közösségek támogatásáról szóló előterjesztést.
A testület a februári költségvetés elfogadásakor döntött arról, hogy az önszerveződő
közösségek pénzügyi támogatására 400.000,- Ft-ot elkülönítenek. A polgárőrség hatékonyan
működik a településen, minden este szolgálatban vannak. Javasolta, hogy a működéshez
ítéljék meg a támogatást. Több kérelem is érkezett, melyek közül ő a polgárőrség működését
támogatja.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a támogatásról szóló rendelet alapján a költségvetés
elfogadását követő 30 nap a benyújtási határidő. Ez az idő még nem telt el, pár nap még hátra
van. Ha úgy dönt a testület, hogy megtárgyalja az előterjesztést, akkor aki még határidőn belül
benyújtja a kérelmet, arról a következő ülésen döntenek. Javasolta, hogy döntsenek a
részletekben vagy egészben való felhasználásról.
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Zsiros Sándorné polgármester: kérte szavazzanak arról, hogy tűzzék napirendre az
önszerveződő közösségekről szóló előterjesztés megtárgyalását az előzőekben elhangzott
kiegészítéssel, így nem követnek el szabálytalanságot.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
35/2011.(III.23.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
megtárgyalja az önszerveződő közösségek támogatásáról
szóló előterjesztést még a kérelmek beadási határidejének
eltelte előtt azzal, hogy a határidőn belüli további kérelmek elbírálását elvégzik.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
javasolja a testületnek az abban foglaltak, a polgárőrség támogatásának elfogadását azzal,
hogy lesz mód újabb kérelmek elbírálására a rendelet alapján.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: nem kapta meg a tájékoztatót arra vonatkozóan,
hogy a szervezetnek mire van szüksége, mire fogják a támogatás összegét felhasználni.
Zsiros Sándorné polgármester: az összeget márciustól-decemberig terjedően havi bontásban
lehetne részükre biztosítani azzal a feltétellel, hogy a következő havi juttatás mindig az előző
havi elszámolás után kerül átadásra. A március-április havi összeget egy összegben a
támogatási szerződés aláírása után átutalják és április 30. az elszámolási határidő. A
támogatás összegét főként üzemanyag vásárlására szeretnék felhasználni. Az egyesület
vállalkozók támogatásából vásárolt egy autót, ennek fenntartásához, üzemeltetéséhez is
hozzájárulna az összeg. Több mint 30 fő polgárőr van a településen, akik részére a szükséges
felszerelést biztosítani kell, pl: zseblámpa, elem, láthatósági mellények, stb.
Brünner István képviselő-testületi tag: mindent elmondott polgármester asszony. A
támogatásból elsősorban üzemanyagot fognak vásárolni. Szintén vállalkozók támogatásából
vásároltak egy autót. Mivel Szilágyi László, Fodor Ákos és ő aktív tagok a szervezetben, ezért
tartózkodni fognak a szavazásnál.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a képviselőnek a személyes érintettségét be kell
jelenteni, de az nem zárja ki a szavazásból és nem kell tartózkodni sem, ha a testület nem dönt
a kizárásról. Az általuk végzett tevékenység a település érdekét szolgálja.
Zsiros Sándorné polgármester: ha a kizárást senki nem kezdeményezi, akkor szavazhatnak,
nincs ezzel etikai probléma.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: volt-e olyan cselekmény, amit sikerült
megakadályozni a polgárőröknek? Jó érzés volt számára, a postaládába olyan cetlit talált,
hogy a polgárőrök itt jártak.
Brünner István képviselő-testületi tag: mint polgárőr konkrét esetet nem tud mondani, de a
következő ülésre hívják meg Skarupa Jánost, aki a polgárőr szervezet elnöke.
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Szilágyi László képviselő-testületi tag: mint polgárőr elmondta, hogy havi vezénylés alapján
van a szolgálati beosztásuk. A szolgálatot este 20 órától hajnal 3-óráig látják el. A szolgálatot
teljesítő polgárőrök leadják az esti jelentésüket az elnöknek, így ők is csak akkor értesülnek
esetekről, ha gyűlést tartanak, így találkoznak egymással.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: a májusi ülésen napirendi pontként szerepel a
közrend, közbiztonság helyzete településünkön, ahol a szervezet is megtarthatja beszámolóját.
Brünner István képviselő-testületi tag: az „itt járt a polgárőr” cédulát azért teszik a
postaládákba, hogy ezzel is növeljék az állampolgárok biztonság érzetét.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: reményeik szerint egy telefont is sikerül majd
működtetni. A lakosok értesíthetik majd őket a megadott számon, ami közérdekű lesz, ha
gondjuk van, vagy rendbontást tapasztalnak.
Zsiros Sándorné polgármester: a polgárőrség részéről számos jelzés érkezett a lakosságtól a
közintézményekkel kapcsolatban. A kisközben ellopták a korlátot. Kérte, akinek tudomása
van arról, hogy fémhulladék begyűjtéssel illegálisan foglalkoznak egyes személyek, jelezzék
az önkormányzat felé. A polgárőrség segítségével sikerült kézre keríteni azt a személyt, aki
ellopta a korlátot. Javasolta, hogy ítéljék oda részükre a támogatást, mert autó nélkül ez a
szervezet nem működhet.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: ha van olyan egyedülálló személy, aki
előreláthatólag hosszabb ideig elutazik, annak éjszakánként szívesen odafigyelnek a házára.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: kérte jelentsék be távollétüket a Polgármesteri
Hivatalba és továbbítani fogják a polgárőrségnek.
Zsiros Sándorné polgármester: örül annak, hogy aktívan működik a polgárőrség.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: az ő szolgálatában történt, hogy egy család síelni ment
és az éjszaka folyamán a riasztó dobozt telenyomták PUR habbal. Több alkalommal
járőröztek a ház körül, jobban odafigyeltek, így nem történt semmi.
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy fogadják el az előterjesztést.
Brünner István, Fodor Ákos és Szilágyi László képviselő-testületi tagok személyes
érintettségüket bejelentették.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
36/2011.(III.23.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Képviselő-testülete támogatást nyújt
Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület
részére a költségvetésben elkülönített pénzeszközből.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésről a kérelmezőt értesítse, a támogatási
szerződést készítse el és a támogatás kifizetéséről
gondoskodjon.
A támogatás kifizetésének összegét márciustól-decem-
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rig terjedő hónapokban havi bontásban 40.000,- Ft/hó
ítélik meg azzal, hogy a következő havi juttatás mindig
az előző havi elszámolás után kerül átadásra.
A március-április havi összeget egy összegben a támogatási szerződés aláírása után utalják.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Zsiros Sándorné polgármester: minden képviselő megkapta a bírósági ülnök jelöléséről
szóló előterjesztést. Az Alkotmány értelmében a törvény által meghatározott ügyekben és
módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben. A 2007-ben
megválasztott ülnökök 4 évre szóló megbízatása 2011. évben megszűnik és e miatt szükséges
az új választás megtartása. A Köztársasági Elnök a választást 2011. március 7. és április 30.
közé eső időtartamra tűzte ki. A választási törvény szerint a bírósági ülnököket a bíróság
illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező magyar állampolgárok, a
bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok, valamint – pártok kivételével társadalmi szervezetek jelölik. A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus
ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási
intézmények tantestületei delegálhatják. A jelölés lehetőségéről hirdetményben tájékoztatták
az állampolgárokat. Felhívták a lakosok figyelmét arra is, hogy a jelöléshez szükséges a
büntetlen előélet igazolása; erkölcsi bizonyítvány csatolása. A jelöltek az előterjesztés
időpontjában nem rendelkeznek erkölcsi bizonyítvánnyal, de megigényelték, pótlásukról
gondoskodnak. A bírósági ülnökök választását a Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése
2011. áprilisi ülésén tárgyalja, ez idáig a bírósági ülnökjelöltek ajánlását és az elfogadó
nyilatkozatokat, valamint a testületi határozatot továbbítani kell a Miskolc Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalába. Vig Györgynét a Herman Ottó Általános Iskola jelölte. Az
ajánlásoknak nincs akadálya, kérte, hogy támogassák az előterjesztést.
Csöbör Katalin alpolgármester: még lehet jelölni?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: nem.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, támogassák az ülnökjelölteket.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
37/2011.(III.23.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Képviselő-testülete a nyilatkozatok és
a jelölések alapján ülnökjelöltek megválasztására javasolja:
- Vig Györgyné (Alsózsolca, József A. u. 20.)
- Jágerné Szabó Irén (Alsózsolca, Bajcsy Zs. u. 34.)
- Hornyikné Juhász Magdolna Mária (Alsózsolca, Kassai
u. 6.)
- Lánczi István Lászlóné (Alsózsolca, Ilona u. 25.) sz. alatti
lakosokat.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. április 1.
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Zsiros Sándorné polgármester: minden képviselő megkapta a Kossuth Lajos út és a Corvin
út közötti gyalogútra vonatkozó előterjesztést. Korábban már tárgyalta a testület, mindenki
előtt ismeretes a kialakult helyzet. Az ott lakók kérelemmel fordultak az önkormányzathoz
ennek a köznek a fenntarthatatlan állapotával kapcsolatban, kérték a gyalogút lezárását,
tegyenek valamit a kialakult állapot megszűntetése érdekében. Magos József és Szilágyi
László felvállalta, hogy a reggeli órákban megszámlálja a gyalogút forgalmát, mert a döntés
előtt tudni kell, mennyire indokolt a lezárása. A lakosság véleményét is kikérték. Véleménye
szerint ne zárják le a gyalogutat, kérte a testületet hozza meg a döntést.
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést, 2 igen
szavazattal és 2 ellenvéleménnyel nem hoztak döntést, patt helyzet alakult ki.
Orbán Lajos Alsózsolca, Jókai u. 27. sz. alatti lakos: mindent megbeszéltek. Az
elmondottak alapján szükség van a gyalogútra. Az önkormányzat nincs arra fedezete, hogy
megvásárolja az ingatlant. Még egy kérése lenne, az önkormányzat segítségét kérte abban,
hogy a két oldalról a ház falához palánkot tegyenek ki, tekintve a ház állapotát és a 70 méteres
gyalogút jobb és bal oldalát betonkerítéssel el lehetne keríteni, ha ennyire szükség van a
gyalogútra.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: nem lehet lezárni ilyen forgalom mellett a
gyalogutat. Jobban oda kell figyelni arra, hogy a közmunkások rendszeresen takarítsák. A
település térfigyelővel való ellátása felmerült, de nem beszéltek róla. Javasolta, hogy soron
kívül kamerázzák be a területet és a polgárőrök is fokozottabb figyelmet fordítsanak a
gyalogútra.
Brünner István képviselő-testületi tag: ígéretet tett arra, hogy a polgárőrség folyamatos
járőrözéssel ellenőrizni fogja a gyalogutat, ebben tudnak segíteni a közbiztonság érdekében.
Zsiros Sándorné polgármester: a település ezen részére is tervezték térfigyelő kamera
kihelyezését, már csak az árajánlatra várnak.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: javasolta, hogy térfigyelő kamerát helyezzenek ki.
Zsiros Sándorné polgármester: felvetette a sportcsarnok körüli kerítésjavítás és bontás
költségeit, ami milliós nagyságrendű. Komoly anyagi problémát jelent a kerítés elbontása, ha
nem lehet megmenteni. Az a kérdés, hogy jelen állapotában hogyan tudják kijavítani a
kerítést. A képviselők meggyőződtek a kerítés állapotáról. Javasolta, hogy a Kiss János
telekhatáránál a ház mögötti kertrész kerüljön palánkkal lezárásra. Ettől többet az
önkormányzat nem tud tenni. Jelenleg a kerítés építésére nem lát lehetőséget. Elfogadható,
hogy a ház teljes hosszában palánkot helyezzenek el a kialakult állapot megszűntetése
érdekében.
Csöbör Katalin alpolgármester: visszatérő probléma és megérti a kifogásokat, hogy zárják
le, de sokan laknak ott és használják a gyalogutat, ezért nem zárhatják le, nagy dilemma.
Eddig sajnos nem működött, hogy közmunkások bevonásával minden nap takarították. A
polgárőrök fokozottabb figyelme révén hátha normalizálódna a helyzet.
Brünner István képviselő-testületi tag: tisztaságot nem tudnak biztosítani, de vigyázni
fognak a közbiztonságra.
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Zsiros Sándorné polgármester: nagy probléma, de azzal tudnak segíteni, hogy palánkot
helyeznek el.
Orbán Lajos Alsózsolca, Jókai u. 27. sz. alatti lakos: a gyalogút kialakításának történetét
ismertette. Az önkormányzat támogatása nélkül is megépítteti a kerítést. A kerítésépítéssel
kapcsolatban milyen bejelentési kötelezettsége lesz az önkormányzat felé? Nem szeretné, ha
mozgó kamerát helyeznének el a területen, mert az ő személyi jogait sértené meg, fix állású
kamerát helyezhetnek ki.
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: a kerítés építéséhez nem kell engedély, a kerítés 2,5 m
magas lehet.
Orbán Lajos Alsózsolca, Jókai u. 27. sz. alatti lakos: a kerítés tervezését el fogja
végeztetni, ennek elfogadásához kért segítséget.
Zsiros Sándorné polgármester: egyeztetni kell az építtetővel és a tervező meg tudja tervezni
a kerítést.
Orbán Lajos Alsózsolca, Jókai u. 27. sz. alatti lakos: kérte, hogy hívják fel körlevéllel a
vadásztársaságok és horgászegyesületek figyelmét arra, hogy a mezőgazdasági utakat
használják, ne a szántóföldeken keresztül közlekedjenek, ami nagy problémát jelent számára
az ellenőrzés során. Ő próbálta felhívni a figyelmüket erre, megígérték, de nem tartották be.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a jövőhéten személyesen beszéljék meg a problémát,
pontosítsák kik azok és mely területről van szó.
Orbán Lajos Alsózsolca, Jókai u. 27. sz. alatti lakos: sérelmezte, hogy a kavicsbánya miatt,
nem lehet megközelíteni a földeket, nincs hozzá földút, e miatt csak nagy kerülővel tudja
megközelíteni a földjét. Lehet-e kötelezni a tulajdonosokat ezzel kapcsolatban, kihez tartozik?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a jövő héten személyesen keresse meg ez ügyben és
megnézik a térképen.
Zsiros Sándorné polgármester: a Magyar Állami Vagyonkezelőtől kérték, hogy az
önkormányzat tulajdonába kerülhessenek ezek az utak, de nem kaptak rá választ. Vannak
olyan utak, amelyeknek nem tudják mi a sorsa. Ezt a helyzetet szerették volna elkerülni.
Orbán Lajos Alsózsolca, Jókai u. 27. sz. alatti lakos: vannak olyan földterületek, amelyeket
nem tudnak megközelíteni.
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy a Kiss János telekhatáránál a ház mögötti
rész kerüljön palánkkal elkerítésre, mert tarthatatlan a kialakult helyzet. Megnézik mennyibe
kerül a palánk elhelyezése. A polgárőrséget megkérik arra, hogy fordítsanak fokozott
figyelmet a gyalogút rendjének fenntartására. Kérte, hogy támogassák az előterjesztés
elfogadását, ne zárják le a gyalogutat.

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

34
38/2011.(III.23.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
nem zárja le a Kossuth Lajos út és a Corvin út közötti
gyalogutat a gyalogos forgalom elől.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésről a kérelmezőt értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Zsiros Sándorné polgármester: a ház melletti palánk elhelyezésének lehetőségét megnézik,
erről nem kell dönteni. Egyeztetni fognak mit tudnak tenni, helyben meg tudják oldani.
Minden képviselő megkapta alpolgármester asszony tájékoztatását, mely szerint 2011.
március 1-től a testület által korábban megállapított 30.000,- Ft/hó összegű költségátalányáról
lemond, így ez az összeg az önkormányzat bevételét nem terheli. Ez az összeg marad az
önkormányzatnál.
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság elfogadta alpolgármester asszony
költségátalány díjának lemondását.
A képviselő-testület tudomásul vette a lemondásról szóló tájékoztatást.
Zsiros Sándorné polgármester: közérdekű információként elmondta, az ÉVIZIG
illetékeseivel az árvízi, gátépítési munkálatokkal kapcsolatban folyamatos az egyeztetés. A
településen szükséges a medertisztítás és a zátonyok kotrása, mert akadályozzák a víz
lefolyását, több fa bedőlt a mederbe. A kikotort anyagot nem szállítják el, helyben el tudják
helyezni azokra a részekre, pl. az Arany János utcára, ahol korábban az árvízi védekezésre
szükség volt.
A felsőzsolcai forgalomkorlátozás miatt, ahol lezárták a Sajó utat, a Alsózsolcára terelődött az
átmenő forgalom. Felsőzsolcán is bevezették a 7,5 t súlykorlátozást, de ők ezt nem tűrték.
Írásban megkereste a Magyar Közút Rt-t, mely szerint Alsózsolca Kassai úton évek óta 7,5 t
súlykorlátozás van érvényben. Ezt a korlátozást feloldani nem áll módjukban, mivel az út
műszaki állapota nem teszi lehetővé a nagyobb össztömegű gépjárművek közlekedését.
Ugyanez a korlátozás vonatkozik a belterületi egyéb útjaikra is. Kérte, hogy a gépjármű
forgalmat ne a Kassai útra tereljék. Ez számukra elfogadhatatlan, ha Felsőzsolcán nem tűrik a
forgalmat, akkor nekik miért kell. Számottevően nem nőtt a forgalom, folyamatosan figyelik,
ha probléma merül fel a polgárőrök segítségét kérik a reggeli órákban a zebrán történő
biztonságos átkeléshez. Megakadályozni nem tudják a kialakult helyzetet, de észrevételt
tehetnek.
Tájékoztatást adott a polgárvédelmi feladatok felkészítéséről. Április 2-án gyakorlati
foglalkozást tartanak a Sajó parton, a kompháznál, ahol különböző feladatok lesznek. Kérte
vegyenek részt minél többen. Bár a bekövetkező katasztrófát elkerülni nem lehet, de a
felkészülés is sokat segíthet.
A tavaszi munkálatok során kérte, körültekintően járjanak el a kerti égetések alkalmával az
avartüzek megakadályozása érdekében. Figyeljenek arra, hogy műanyag ne kerüljön az égetni
való közé, mert veszélyes anyag. Legyenek tekintettel a szomszédokra.
Megköszönte a polgárőrség eddigi munkáját, támogassák őket.
Minden felajánlást szívesen fogadnak a település virágosítása, szebbé tétele kapcsán, mert a
költségvetésbe betervezett összeg kevés. Már érkezett is felajánlás, amelyet megköszönt.
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A felsőzsolcai okmányirodai sorszámosztással kapcsolatban az elmúlt időben zavarok voltak.
A hétfői nappal olyan rendszerre állnak át, hogy csak az aktuális hétre tudnak sorszámot
biztosítan. Bíznak abban, hogy a közeljövőben újra vissza áll a megszokott rend.
Kérte a képviselőket, tegyék meg közérdekű bejelentéseiket.
Csöbör Katalin alpolgármester: bejelentette, hogy fogadóórát tart a Gondnokság régi
épületében pénteken délután 17-19 óráig. A bejelentkezéseket a 20/4056113-as telefonszámon
várja.
Ma kapott egy felajánlást, Felsőzsolcáról kanna virágot ajánlottak fel a település részére.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: megköszönte a felajánlást.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: felhívta a figyelmet arra, hogy az ismételt
kutyabefogás már elodázhatatlan a településen. Nagy farkaskutyák vannak, akik
nekiszaladnak az autóknak és kárt okozhatnak.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: április 5-től kezdődik a rókák veszettség elleni
beoltása. Ez idő alatt az utcán kóborló eb befogható, két hét tartás után el lehet altatni.
Jelenleg 15 kutya tartására lesz lehetőség, többet sajnos nem tudnak elhelyezni.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: idő kérdése, hogy valakire rátámadnak a kutyák.
Zsiros Sándorné polgármester: a korábbi években az eb befogást végző vállalkozó meghalt,
nincs aki helyette végezze. Nincs kivel befogatni az ebeket, ez a legnagyobb probléma. 15
kutya befogására van lehetőségük. Az önkormányzat csak korlátozott számban tud kutyát
befogni, mert nincs meg a feltétele annak, hogy 6 hónapig tartsák a befogott ebeket.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: ha valakit megharap a kutya, kinek a felelőssége?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az önkormányzaté.
Zsiros Sándorné polgármester: igen, az önkormányzaté. Ez tarthatatlan helyzet, hogy az
országban ilyen problémák vannak az ebekkel. Tartani csak 15 ebet tudnak, nincs több
helyük, ezért a befogás csak korlátozott számú.
Brünner István képviselő-testületi tag: felhívta a lakosság figyelmét a tavaszi tűzesetek
elkerülése érdekében. Vasárnap délután polgárőri szolgálatban észlelték, hogy a templom alatt
nagy terület füstölt. Gyerekek játszottak, tüzeskedtek, ők gyújtották fel. Nagyobb probléma is
adódhatott volna belőle, ezért felhívta a szülők figyelmét arra, hogy mondják el
gyermekeiknek, hogy a tűz nem játék. Ezzel nem lehet szórakozni, ez a szülők felelőssége.
Április 1-jén 19 órától a Közösségi Házban Ismerős Arcok koncert és Simon József
színművész közreműködésével Wass Albert emlékműsor lesz, a belépőjegy ára 1.100,- Ft, a
helyszínen 2.000,- Ft, minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a köztemetőt is vállalkozó üzemelteti, ezért
javasolta, gondolkodjanak el azon, hogy a sportcsarnok üzemeltetésére is pályázatot írjanak
ki. A Közösségi Ház vezetőjétől nem várható el, hogy a sportcsarnokban is szervezzen
programokat. Akkor lehetne programokkal megtölteni, ha valaki üzemeltetné.
Gondolkodjanak el a javaslaton.
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Zsiros Sándorné polgármester: nem újszerű a javaslat, mert korábban is felvetődött. Van
lehetőség arra, hogy pályázatot írjanak ki az üzemeltetésre. Utána néznek és a Humánpolitikai
és jóléti bizottság megtárgyalja a javaslatot. Számításokat fognak végezni, azt látják, hogy az
önkormányzatnak mennyibe kerül. Köztes megoldást kell keresni, mert a gyerekeknek
délelőtt tornaóra van a sportcsarnokban, hatástanulmányt kell készíteni erre vonatkozóan.
Sokba kerül a sportcsarnok üzemeltetése. Jó lenne, ha találnának olyan üzemeltetőt, aki
megfelelő programokkal tudná megtölteni a sportcsarnokot. Át kell gondolni, megfontolni.
Korábban is felvetődött, hogy koncerteket tartsanak a sportcsarnokban, de az akusztikája nem
megfelelő és a lakosság részéről nem volt igény.
Brünner István képviselő-testületi tag: az önként vállalt feladatok körébe tartozik a
sportcsarnok üzemeltetése, a jövőben lehet szükség lesz annak átgondolására, hogy tudják-e
üzemeltetni.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: fájó pont, hogy a kézilabda SC nem kapott támogatást,
pedig szép eredményeket értek el. Javasolta, hogy alpolgármester asszony által lemondott
költségátalány összegével támogassák a szervezetet. Gondolkozzanak el a javaslaton. Ez az
összeg már be van tervezve a költségvetésbe.
Zsiros Sándorné polgármester: a lehetőség adott, a testületnek kell döntenie az
átcsoportosításról.

Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester a nyílt ülést 20 óra 30
perckor bezárta.
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