7/2011. sz. jegyzőkönyv
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről,
mely 2011. április 28-án 8 órakor kezdődött
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Csöbör Katalin alpolgármester, 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 9 fő/

Meghívottként jelen van: Takácsné Szabó Zsuzsanna óvodavezető, Szabó László
iskolaigazgató, Fazekasné Baksi Piroska óvodavezető, Parádi Julianna Városüzemeltetés
vezető, Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető, Győrffi György könyvvizsgáló,
Flaskó Endréné gazdasági vezető
Zsiros Sándorné polgármester: köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat,
intézmények vezetőit, könyvvizsgáló urat és a kábeltelevízió nézőit. Megállapította, hogy 9 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 azzal a kitétellel, hogy kiosztásra került a Képviselő-testület Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet-tervezet. A módosító javaslatot nem
küldték ki a képviselők részére, előzetesen nem tárgyalta meg az ügyrendi bizottság, ezért
kérte döntsenek arról, hogy azt az előzőekben leírtak szerint is napirendre felveszi a
képviselő-testület. A módosító javaslatra törvényi változás miatt van szükség, melynek
tartalma a képviselő-testület által meghozott határozatok formai megjelenítésére vonatkozik.
Kérte, hogy tárgyalják meg a rendelet-tervezetet.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2011.(IV.28.) Kt. határozata a Képviselő-testület által
tárgyalt napirendi pontok kiegészítéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
a mai napon kiosztásra kerülő a Képviselő-testület Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelettervezet az Ügyrendi Bizottság előzetes véleményezése
nélkül is napirendre felveszi és megtárgyalja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: indítványozta, hogy a meghívóban szereplő napirendi
pontok kerüljenek megtárgyalásra az előbbi kiegészítéssel.
A testület 9 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./ Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról
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Előadó: polgármester
3./ Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: polgármester
4./ 2011. évi költségvetést érintő feladatok
Előadó: polgármester
5./ A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: polgármester
6./ Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása
Előadó: aljegyző, Oroszné Verba Julianna intézményvezető
7./ Közösségi Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása
Előadó: aljegyző, Szaláncziné Somos Zsuzsanna intézményvezető
8./ Közösségi Ház és Könyvtár bérleti díjára vonatkozó kérelem megtárgyalása
Előadó: Szaláncziné Somos Zsuzsanna intézményvezető
9./ Magos Attila telekvásárlási kérelme
Előadó: polgármester
10./ Városüzemeltetés tulajdonában lévő utánfutó értékesítése
Előadó: Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető
11./ Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása
Előadó: aljegyző
12./ Fekete István út belterületté nyilvánításával kapcsolatos eljárás kezdeményezése és
József Attila út lejegyzése
Előadó: jegyző
13./ Tájékoztatás
14./ A Képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: jegyző
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 9 igen szavazattal jóváhagyólag tudomásul vette.

2./ Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról
Zsiros Sándorné polgármester: az önkormányzat 2010. évi gazdálkodását szabályozta az
Államháztartásról szóló törvény, a helyi önkormányzatokról szóló törvény, a Magyar
Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvény, valamint az önkormányzati rendelet. A
képviselő-testület tagjai a költségvetés végrehajtásáról részletes beszámolót kaptak, ami az
idei költségvetéssel azonos szerkezetben készült, mely sokkal részletesebb, új táblázatokkal
kiegészített anyag, így nem kíván szóbeli kiegészítést tenni
Győrffi György könyvvizsgáló: törvényi előírások alapján elvégezte az éves beszámoló
véleményezését a számviteli törvényben meghatározott előírások alapján. Az önkormányzat
elmúlt évi gazdálkodásáról jelentést kell írni, hogy megbízható, valós képet ad-e a
gazdálkodásról. A könyvvizsgálói jelentésben, értékelésben részletesen kifejtette véleményét
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a gazdálkodásról, melyben megállapította, hogy az önkormányzat 2010. évi gazdálkodása
megbízható és valós képet mutat az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetéről, így hitelesítői záradékkal látta el a jelentést. Észrevételei, figyelemfelhívásai
voltak a jövőre nézve, pl: szabályzatok felülvizsgálata, amelyek a jogszabályokat figyelembe
véve minden évben változnak, így 90 napon belül el kell végezni felülvizsgálatukat. Sajnos
előfordul, hogy a jogszabály csak később jelenik meg erre vonatkozóan. Technikai jellegű
átvezetésre hívta fel a figyelmet a saját tőke összetételére vonatkozóan, amely megváltozott.
Szívesen áll rendelkezésre kérdések megválaszolására.
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a 2010. évi
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót és elfogadásra javasolja a testületnek. A
bizottság felkérte a polgármestert, hogy a lakosságnak is legyen rálátása, ezért a 2010. évi
költségvetést befolyásoló alapvető tényezőket ismertesse meg a lakossággal, milyen
forrásokkal gazdálkodtak, milyen felújításokat, illetve beruházásokat hajtottak végre. Nagyon
részletes beszámolót készítettek, ők látják, de a lakosság nem, ezzel tájékoztatnák őket.
Megköszönte a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak munkáját.
Zsiros Sándorné polgármester: a költségvetés végrehajtásáról szóló szöveges értékelésben a
fontosabb területeket részletesen ismertették, amelyet a helyi újságban megjelentetnek és a
honlapon közzétesznek. Kérte a testületet, hogy fogadják el a 2010. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2011.(IV.28.) Kt. határozata a 2010. évi költségvetés
végrehajtásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadta.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy támogassák a 2010. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadását.
A testület 9 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 7/2011.(IV.29.) önkormányzati
rendeletét, mely a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szól.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el az önkormányzat 2010.
évi zárszámadási rendelet-tervezetének és egyszerűsített beszámolójának felülvizsgálatáról
szóló könyvvizsgálói jelentést, értékelést.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2011.(IV.28.) Kt. határozata a könyvvizsgáló jelentés
elfogadásáról
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Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2010. évi zárszámadási rendelet-tervezetének
és egyszerűsített beszámolójának felülvizsgálatáról szóló
könyvvizsgálói jelentést, értékelést elfogadta.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: a zárszámadás része a belső ellenőrzésről szóló beszámoló
megtárgyalása. Belső ellenőrzést végzett a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 2010. évben
a Városgondnokságnál és a Polgármesteri Hivatalban, melyet korábban már a képviselőtestülettel megismertettek, de azt a zárszámadáskor is el kell fogadni.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: a beszámoló utolsó bekezdésében belső ellenőr
alkalmazását kezdeményezték május 1-től. Várható az alkalmazása?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: igen, május 1-jén belép, Kerezsi Gábornak hívják.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el a belső ellenőrzésről
szóló beszámolót.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
50/2011.(IV.28.) Kt. határozata az önkormányzat 2010.
évi belső ellenőrzéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása által
készített 2010. évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

3./ Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló
önkormányzati rendelet módosítása
Zsiros Sándorné polgármester: az önkormányzat ingatlanvagyonában bekövetkezett
változások az ingatlanvagyon kataszterben átvezetésre kerültek
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az önkormányzat
vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítását és elfogadásra
javasolja a testületnek.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el az önkormányzat
ingatlanvagyon kataszterében bekövetkezett változásokról szóló előterjesztést.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
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51/2011.(IV.28.) Kt. határozata az önkormányzat ingatlan-vagyon kataszterében bekövetkezett változásokról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta az önkormányzat ingatlanvagyon kataszterében
2010. évben bekövetkezett változásokról szóló előterjesztést
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy támogassák az önkormányzat
vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítását.
A testület 9 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 8/2011.(IV.29.) önkormányzati
rendeletét, mely a 4/1994.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról, az önkormányzat
vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szól.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4./ 2011. évi költségvetést érintő feladatok
Zsiros Sándorné polgármester: a testület a 2011. évi költségvetés elfogadásakor
előirányozta néhány feladat elvégzését, de ahhoz pénzügyi fedezetet nem tudott biztosítani,
mert a pénzmaradvány csak a zárszámadáskor válik ténylegesen ismertté. Az elmúlt évben
pályázatot nyertek a Sajó-parti kompház fejlesztésére, mesterségeket bemutató nyitott műhely
kialakítására, ehhez önrészként az ÁFA mértékéről, 1.998.100,- Ft-ról korábban döntöttek és
támogatásként 7.992.394,- Ft-ot kaptak.
Támogatást nyertek a Közösségi Ház
rendezvényére, melyhez önrészként 406.250,- Ft-ot kell biztosítani a testület korábbi döntése
értelmében és a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezete keretében 1.624.999,- Ft
a támogatás. - A Képviselő-testület korábban döntött a Fekete István út felújításáról. Az
előzetes költségvetése szerint a várható összege bruttó 6 M Ft. - Alsózsolca története
kiadvány 1000 példányban történő megjelenésének költsége bruttó 2,5 M Ft. - A
Városgondnokság régi épületében lévő széf zárszerkezete javításra szorul. A 30 év körüli
zárszerkezet javításához beszerzett dokumentum alapján a javítás csak egyedi zárszerkezet
legyártásával lehetséges, de ez már nem gazdaságos. A jelenlegi széf műszaki megoldása csak
5 M Ft-ig biztosítható, a segély kifizetésekor szükséges egy magasabb fokozatú biztonsági
széf beszerzése, ennek várható költsége, a széf beszerzése, biztonsági ajtó beszerelése,
széfriasztó hálózatba bekötése 500.000 Ft, ehhez kéri a fedezet biztosítását, ami a
Polgármesteri Hivatal része. - A közcélú foglalkoztatás pályázatainak költségei nem a
pénzmaradványt érintő kiadások. A felsorolt kiadásokhoz szükséges forrást átcsoportosítással
tudják biztosítani.
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a költségvetést érintő
feladatokat és elfogadásra javasolja a testületnek.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a képviselő-testületet, hogy az előterjesztésnek
megfelelően fogadja el a 2011. évi költségvetést érintő feladatokat.
A testület 8 igen szavazattal és 1 ellenvéleménnyel az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
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52/2011.(IV.28.) Kt. határozata a 2011. évi költségvetést
érintő feladatokról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta és támogatta a 2011. évi költségvetést érintő feladatokról szóló előterjesztést.
A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

5./ A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet
módosítása
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a márciusi képviselő-testületi ülésen a testület
tárgyalta a temetői díjakkal kapcsolatos előterjesztést. A képviselő-testület előzetesen döntött
egyes sírhelyek árának, egyes szolgáltatások díjának módosításáról. Ezt követően a javasolt
díjakat megküldték a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségnek, aki megfelelő mértékűnek és
elfogadhatónak tekintette az áremelést követően a díjtételeket. Ez alapján elkészítették a
rendelet-tervezetet. Változott az önkormányzati törvény, amely lehetővé teszi az
önkormányzati rendeletben meghatározott szabálysértési cselekmény elkövetéséért kiszabható
bírság összegének emelését. Javasolta, hogy 30.000 forintról 50.000 forintban állapítsák meg
a bírság felső határát. Javasolja, hogy a pénzügyi bizottsági ülésen elhangzottak alapján a
rendeletek hatályba lépésének dátuma június 1. napja legyen, a lakosságnak a megfelelő
tájékoztatása és tudatosítása érdekében. A temetés idejére igény szerint a Tanács út lezárását a
hozzátartozó kezdeményezheti. Amennyiben megoldható a polgárőrök segítségét veszik
igénybe az útlezáráshoz, így a díj az ő bevételüket képezné, ha erre nincs mód, akkor a
városüzemeltetés dolgozói látnák el a feladatot, ebben az esetben az önkormányzat bevételét
képezi a díj.
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a testületnek. A bizottság javasolta, hogy az útlezárás idejére a Tanács
úton lakóknak lakcímkártya felmutatásával az érintett lakóingatlanokhoz behajtási engedélyt
biztosítsanak, mert senkit nem szeretnének korlátozni saját ingatlanához történő bejutáshoz.
Zsiros Sándorné polgármester: a behajtási engedély gépjárműre vonatkozik, így az
érintettek esetében a lakcímkártya kéznél kell legyen. Kérte a testületet, hogy fogadják el a
temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet-tervezetről szóló előterjesztést.
A testület 8 igen szavazattal és 1 ellenvéleménnyel az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
53/2011.(IV.28.) Kt. határozata a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet-tervezet előterjesztéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta a temetőkről és a temetkezési tevékenységről
szóló önkormányzati rendelet-tervezetről szóló előterjesz-
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tést.
A testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a döntésnek megfelelően a szükséges intézkedést tegye meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. június 1.
8 óra 30 perckor Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag elhagyta az üléstermet
/a jelenlévő képviselők száma 8 fő/
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy támogassák a temetőkről és a
temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet módosítását, mely hatályba
lépésének dátuma 2011. június 1.
A testület 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 9/2011.(IV.29.) önkormányzati
rendeletét, mely a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 27/2005.(XII.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról szól.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: javasolta, hogy a forgalomkorlátozással kapcsolatos
önkormányzati rendelet módosítását egészítsék ki: a lezárással érintett lakóingatlanok
tulajdonosai részére behajtást engedélyeznek lakcímkártya bemutatásával az útszakaszra.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy támogassák a városban átmenő
teherforgalom csökkenésére, forgalomkorlátozással kapcsolatos helyi szabályozásról szóló
önkormányzati rendelet módosítását, mely hatályba lépésének dátuma 2011. június 1.
A testület 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 10/2011.(IV.29.) önkormányzati
rendeletét, mely a városban átmenő teherforgalom csökkenésére, forgalomkorlátozással
kapcsolatos helyi szabályozásról szóló 5/2005.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
szól
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
8 óra 33 perckor Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag elfoglalta helyét az ülésteremben
/a jelenlévő képviselők száma 9 fő/

6./ Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása
Zsiros Sándorné polgármester: az átszervezést követően változtatni szükséges a Gondozási
Központ szervezeti és működési szabályzatát. Nagyon jól kidolgozott, teljes részletességgel
tartalmaz mindent a jogszabályi előírásoknak megfelelően, nem kérdőjelezi meg a szakma
munkáját. Kérte a testületet, hogy fogadják el a Gondozási Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatát.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2011.(IV.28.) Kt. határozata a Gondozási Központ
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
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Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta a Gondozási Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatát.
Felelős: polgármester, Gondozási Központ vezető
Határidő: folyamatos

7./ Közösségi Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása
Zsiros Sándorné polgármester: az átszervezést követően változtatni szükséges az intézmény
szervezeti és működési szabályzatát. Nincs jelen az ülésen Szaláncziné Somos Zsuzsanna a
Közösségi Ház vezetője, mert ezen időpontban iskolában van, de a szervezeti és működési
szabályzat ez esetben is jól kidolgozott, teljes részletességgel tartalmaz mindent a jogszabályi
előírásoknak megfelelően. Ha a működés folyamán bármi változás felvetődik, azt az
intézmény vezetője kezdeményezi, vagy jogszabályi változás esetén az önkormányzat. Kérte a
testületet, hogy fogadják el a Közösségi Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési
Szabályzatát.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2011.(IV.28.) Kt. határozata a Közösségi Ház és
Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta a Közösségi Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Felelős: polgármester, Közösségi Ház és Könyvtár vezető
Határidő: folyamatos

8./ Közösségi Ház és Könyvtár bérleti díjára vonatkozó kérelem megtárgyalása
Zsiros Sándorné polgármester: az intézmény vezetője kérelemmel fordult a testülethez,
hogy a Zumba oktatás idejére a Közösségi Ház nagytermének bérleti díját mérsékeljék. A
Zumba napjaink divatos edzésformája, szabadidős tevékenység. Az oktatáson részt vevő
hölgyek kérik, hogy a térítési díjat bruttó 250,- Ft/fő összegben állapítsák meg. Az edzéseket
hétfőn és szerdán délután tartják, amikor a sportcsarnok többnyire foglalt, ezért a Közösségi
Ház nagytermében tudnák csak tartani az edzést, aminek bérleti díja magas a konditerem és a
sportcsarnok bérleti díjához képest. Az edzések nem járnak plusz költséggel, nem használnak
zuhanyzót, minimális a heti kétszer egy órára eső közüzemi díj, ezért javasolta, hogy
támogassák a kérelmet.
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a kérelmet és támogatta
a bérleti díj csökkentését, mert nem jár plusz költséggel.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az edzéseken nem csak hölgyek, urak részvételére is
számítanak.
Zsiros Sándorné polgármester: az edzés latin táncra épülő kezdeményezés.
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Csöbör Katalin alpolgármester: az önkormányzatnak nem kötelező feladata az élsport
támogatása, csak a tömegsport. Örömmel veszik az edzésre való kezdeményezést, így az
önkormányzat támogatja.
Zsiros Sándorné polgármester: egészséges életmódra való kezdeményezés. Kérte a
testületet, hogy támogassák a kérelmet.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2011.(IV.28.) Kt. határozata a Közösségi Ház és
Könyvtár nagytermének bérleti díjának csökkentéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Közösségi Ház és Könyvtár nagytermének bérleti díját a
heti két alkalommal egy-egy órás Zumba oktatás idejére bruttó 250,- Ft/fő összegben állapítja meg.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésről a kérelmezőt értesítse.
Felelős: polgármester, Közösségi Ház és Könyvtár vezető
Határidő: folyamatos

9./ Magos Attila telekvásárlási kérelme
Zsiros Sándorné polgármester: vételi ajánlat érkezett a Takarékszövetkezet mögött lévő
221/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú kertre Magos Attila Alsózsolca, Kossuth Lajos út 123.
sz. alatti lakostól 2 M Ft értékben. Erre a területre az önkormányzatnak szüksége van, mert a
kompház épületének bővítésével az udvara kisebb lesz és a közösségi térhez kell a megfelelő
nagyságú zöld terület, ahol pihenő területet szeretnének kialakítani a két terület
megnyitásával. Ez a terület eddig üresen állt, elvégezték a munkálatokat, kaszálást. Az
oktatási intézmények erre a területre erdei tábort szerveztek eddig is és a jövőben is
szeretnének szervezni.
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: nem javasolják a terület értékesítését. A
városközpontban lévő értékes terület és a kompház bővítésével a két területet összenyitnák,
így hasznosítható a közösségek számára.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: meg szerette volna nézni a szóban forgó területet,
de nem tudott bejutni. Ha le lesz zárva, hogyan tudják igénybe venni? Az ajánlatban szereplő
ár magasabb, mint amennyi a nyilvántartásban lévő értéke, ami 1,3 M Ft az önkormányzat
vagyonrendelete alapján. A vevő 2 M Ft-ot ajánl érte. Ezt az összeget az önkormányzat fel
tudná használni a régi városgondnokság melletti terület megvásárlására, ahová parkoló
bővítését tervezték. Az oktatási intézmények erdei táborozást mindig a Bükkbe szervezték,
így nem ismerik meg az országot.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: ellentétes a véleménye képviselő úrral. Eddig arra
törekedtek, hogy minél több, jobb területeket vásároljanak meg a település központjának
kialakítása céljából és most a központban lévő, az önkormányzat tulajdonában álló területet
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szeretnék értékesíteni? Az önkormányzat 10 M forintot költ pályázati pénzből arra, hogy ezt
az épületet bővítsék és a területet rendbe tegyék. Az oktatási intézmények ez idáig a Bükkbe
szervezték az erdei táborozást és honismereti tábort, ő maga is részese a szervezésnek.
Napjainkban egyre nagyobb probléma, hogy a szülők nem tudják finanszírozni a táborozást.
A kompház és környékén kiváló körülményeket lehetne biztosítani a táborozások
megszervezésére. Az elmúlt évben több osztálynak már ott szervezték a tábort, így nem kell
szállítást, étkezést, útiköltséget fizetni a szülőknek és a megfelelő szakmai programot
biztosítani tudták a Sajó-parton. A közelben helytörténeti gyűjtemény van, ahol a múltban élt
emberek kultúráját, életmódját megtekinthetik. Eddig ez nem volt lehetséges, ezért szervezték
máshol a tábort. Már itt helyben minden körülmény adott az erdei tábor megszervezéséhez és
valószínű, hogy a környező településekről is ide jönnének táborozni.
Zsiros Sándorné polgármester: valóban zárva van a terület, csak akkor van nyitva, amikor
azt használják, a többi önkormányzati intézményhez hasonlóan. Ha elkészül a bővítés és
területrendezés, bárki bármikor használhatja, mint most. Ez a terület jelenleg egy üres terület,
az a szándékuk, hogy a közösség számára hasznosítható legyen. Pályázaton nyertek 10 M Ftot, lehetőség van a bővítésre és éppen most akarják értékesíteni, ezt nem támogatta. Ha
elkészül a bővítés és a terület rendezése, egy nagyon szép tágas, sportolásra alkalmas terület
lesz, ami nem lesz állandóan nyitva, de használatba lehet venni és közösségi rendezvényeket
lehet tartani rajta. Ez a terület már meglévő vagyon, eddig azzal vádolták őket, hogy
értékesítik az önkormányzat vagyonát. Ha tehetik, ne adják el az ingatlant. A vevő attól tart,
hogy biztosan zavarni fogja a nagyobb igénybevétel, de csak nap közben lesz ott rendezvény,
amikor nem tartózkodik otthon. Főként gyermekek fogják igénybe venni, ezért javasolta,
hogy ne adják el.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: javasolta, hogy értékesítsék a területet, mert nincs
értéke, vegyenek helyette másik telket. Erre a területre nem tudnak lakást építeni. Az ajánlatot
tevőn kívül senki nem fogja megvásárolni a területet, mert megközelíthetetlen. Az ingatlanon
történő rendezvények szervezése zavarja az ott élőket. Az erdei táborozást nem azért kell
megrendezni, hogy „ezt is kipipálják”, volt ilyen. A táborozásra a Bükk a legalkalmasabb,
mert a gyerekek itt ismerhetik meg a természetet. A helytörténeti múzeumba a helytörténeti
foglalkozások tarthatók meg.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: a honismereti tábornak és az erdei tábornak külön
szakmai programja van. A táborozáskor nem az a cél, hogy minél több településre elvigyék a
gyerekeket. Napról-napra tapasztalják, hogy sajnos a szülőknek nincs pénzük és nem tudják
kifizetni a tábort, ezt tudomásul kell venni, hogy a szegényebb rétegek száma megnövekedett.
Alsózsolca gyermekeiért ne értékesítsék ezt a területet.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: a táborozáshoz szükséges összeget az
önkormányzat is elő tudja teremteni.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, hogy az ingatlanról tárgyaljanak, mert eltértek a
napirendi ponttól. Tudja, hogy kiket zavarja a terület használata. Évente egy-két alkalommal
lesz nagyobb rendezvény, ami zajjal jár. Nap közben az ott lakók dolgoznak, amikor a
rendezvényt tartják. Nem érti, miért ne tehetnék szebbé a Sajó part környékét. Elfogadja más
véleményét, de ne értékesítsék a területet, mert nagyon nagy hibát következnek el.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: észrevételezte, hogy ez a terület használhatatlan, mert
rossz helyen van. Pénzt költeni a Sajó parti területre teljesen felesleges. A kompházat a
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bővítést követően fel fogják törni. Mint polgárőr szolgálati ideje alatt az esti órákban a Sajó
parton tolvajokat kergettek. Amíg az Arany J. út alatti részt nem zárják le, addig felesleges a
fejlesztést végrehajtani. Emlékeiben a táborozás úgy él, hogy busszal utaztak és énekeltek. A
kompház területére 10 gyereknél több nem tud lemenni, így nincs értelme költeni erre a
területre.
Zsiros Sándorné polgármester: erre a területre osztályok járnak, nem pár gyerek. Az
épületet kibővítik, ezért kellene összenyitni a két területet, ezen túl virágpalántákat lehetne
nevelni ezen a területen. Ezt a területet hasznosítani szeretnék. Nagy hiba lenne értékesíteni
azért, mert egy magánszemély érdeke ezt kívánja. Emlékszik olyan május 1-ei rendezvényre,
ahol közel 100 fő főzött a Sajóparton. Ezt az ingatlant igen is lehet hasznosítani. A
gyerekektől veszik el a lehetőséget, ha értékesítik. Eddig nem volt példa betörésre, lopásra a
kompháznál. A kompház fejlesztésére pályázatot nyertek és az egyéni védelmét biztosítani
fogják. Csak az épületet bővítik.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: erre a területre 70-80 fős rendezvényeket szervezett
már korábban is. Információi szerint Magos Attila kérelmező is turisztikai tevékenységre
szeretné megvásárolni a területet. Véleménye szerint inkább az alsózsolcai gyerekeknek
maradjon meg ez az ingatlan, ismerjék meg saját élő környezetüket.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: aktív szülő révén tudomása van arról, hogy 15 fő
gyermekből 9 fő gyermek szülője tudja befizetni az egy napos táborozást. A Sajó parton a
gyerekek sok dologgal megismerkedhetnek, vízmintát elemezhetnek, a Sajópart növény és
állatvilágát megismerhetik. A kompház megközelítése két részről is lehetséges. A Sajó partot
lezárják sorompóval, bárki nem mehet le, ez a hely nyitva lesz a lakosok és gyerekek részére.
Ez az ingatlan átjárást biztosít a Sajó partra.
Zsiros Sándorné polgármester: ez a lehetőség adott, miért akarják megfosztani a gyerekeket
ettől? Ha értékesítik a területet Magos Attila részére a turisztikai attrakció létrehozásával
nagyobb forgalom lesz, jobban fogják az ott élőket zavarni. A Sajó parton több szervezet tart
rendezvényt és máshol ilyen környezetben nem tudnak területet vásárolni, rosszat tesznek, ha
értékesítik az ingatlant.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: vásároljanak helyette másik területet.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: javasolta, hogy napolják el a kérelem megtárgyalását, ne
döntsenek erről most, szeretné a helyszínt megtekinteni.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: régebben Budapest környékéről kajakos csapat
érkezett Alsózsolcára, itt volt az egyik állomásuk. Újságcikk is megjelent róla, hogy útjuk
során itt volt a legjobb kikötési lehetőségük. Hely hiánya miatt a Közösségi Házban tudtak
csak zuhanyozni. Ha értékesítik a területet, ez a lehetőség is megszűnik és hasznosítani nem
fogják tudni az épületet. A felajánlott 2 M forintért nem tudnak telket vásárolni.
Csöbör Katalin alpolgármester: a két épület közötti kis lejáróról van szó, amit az előző
rendszerben a tanácselnök választott le, ami nem hivatalos lejáró. Gyönyörű a kompház és
környéke, de nem biztos, hogy praktikus a gyerekek részére. A Nevelőotthon alatti rész
gyönyörű, ezt lehetne használni.
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Zsiros Sándorné polgármester: sajnálja, hogy többen úgy gondolkodnak, hogy eladják a
területet a gyermekektől. Javasolta, hogy tartsanak bejárást a területen. A lejáró pedig
hivatalos, az a földhivatalban is be van jegyezve.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: javasolta, hogy a következő ülésre napolják el a téma
tárgyalását és tartsanak bejárást a területen.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet szavazzanak arról, hogy bejárást tartanak
az érintett területen és a következő képviselő-testületi ülésen megtárgyalják az ajánlattételt.
A testület 7 igen szavazattal és 2 ellenvéleménnyel az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
57/2011.(IV.28.) Kt. határozata Magos Attila Alsózsolca,
Kossuth Lajos út 123. sz. alatti lakos vételi ajánlatáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magos Attila Alsózsolca, Kossuth Lajos út 123. sz. alatti lakos vételi ajánlatáról úgy döntött, hogy az ülést követően
bejárást tart a helyszínen és a kérelemről a következő ülésen
dönt.
A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. május 26.

10./ Városüzemeltetés tulajdonában lévő utánfutó értékesítése
Zsiros Sándorné polgármester: a városüzemeltetés vezetője kéri, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő utánfutót értékesítsék, mivel használaton kívül van, a műszaki
érvényessége lejárt. Az utánfutó jelenlegi állapotában felújításra szorul, ami jelentős
költséggel járna és a vizsgáztatás díja. Fodor Ákos képviselő úr is megtekintette, véleménye
szerint kb. 50.000 Ft lehet az értéke. Javasolta a feleslegessé vált vagyontárgy értékesítését.
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta és támogatta az
utánfutó értékesítését, melynek műszaki érvényessége 2006-ban lejárt.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy támogassák a Városüzemeltetés
vezető utánfutó értékesítésére vonatkozó javaslatát.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
58/2011.(IV.28.) Kt. határozata az önkormányzat tulajdonában lévő 400-5593 típusú utánfutó értékesítéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatta az önkormányzat tulajdonában lévő 400-5593 típusú utánfutó értékesítését 50.000,- forint összegben.
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A testület felhatalmazza a Városüzemeltetés vezetőjét, hogy
az értékesítésről elsődlegesen az önkormányzat dolgozóit
értesítse, ha nincs vevő a lakosság részére értékesítse.
Felelős: Városüzemeltetés vezető
Határidő: folyamatos

11./ Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása
Zsiros Sándorné polgármester: átszervezést követően változtatni szükséges az intézmény
szervezeti és működési szabályzatát. A Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési
szabályzatát az előírt jogszabályok alapján készítették el. Javasolta, fogadják el.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: mindhárom szervezeti és működési szabályzat
megtárgyalása a szervezetkorszerűsítés miatt vált szükségessé. A következő képviselőtestületi ülésen a Városüzemeltetés szervezeti és működési szabályzat tervezete is a testület
elé kerül megtárgyalásra.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, fogadják el a Polgármesteri Hivatal
szervezeti és működési szabályzatát.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
59/2011.(IV.28.) Kt. határozata a Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatát.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

12./ Fekete István út belterületté nyilvánításával kapcsolatos eljárás kezdeményezése és
József Attila út lejegyzése
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: amikor a Fekete István út és József Attila út
felújítására pályázatot nyújtottak be akkor derült ki, hogy az út egy része külterület. Akkor a
testület javasolta, hogy indítsák el az útszakaszok önálló helyrajzi számra történő lejegyezését
és belterületbe történő bevonását. Ez az eljárás akkor megkezdődött, ami egy hosszú folyamat
és most ért abba a stádiumba, hogy ahhoz, hogy folytatni tudják az eljárást szükséges a
testület újabb döntése.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy támogassák az előterjesztést.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2011.(IV.28.) Kt. határozata a Fekete István út és a
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József Attila út szakaszainak önálló helyrajzi számra
történő lejegyzéséről, majd belterületbe vonásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a valóságban József Attila út és a Fekete István út kereszteződésénél található útszakasznak önálló helyrajzi számra
történő lejegyezéséhez telekalakítási eljárást kezdeményez
és a tulajdonjog megszerzéséhez a szükséges eljárásokat lefolytatja.
Az átvezetés után kialakuló 04/17 hrsz-ú útszakasz és a Fekete István út 05/4 és 05/5 hrsz-ú részének belterületbe vonását el kell végezni.
A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
13./ Tájékoztatás
Zsiros Sándorné polgármester: a felsőzsolcai gátépítés miatt különféle anyagok beszállítása
van folyamatban a Kassai és a Kossuth Lajos utcán áthaladva, amit a kormány által kihirdetett
vészhelyzet miatt kötelesek tűrni a város lakói. Az anyagok egy részét a Házgyári úton
keresztül szállítják be. A beszállítás közben jelentkező károk utólagos megtérítésére
vonatkozóan olyan eljárást kezdeményeztek, hogy előzetes felmérést végeznek az érintett
útszakaszon lévő ingatlanok állapotáról, hogy a későbbiek folyamán a reklamációkat
megfelelően tudják kezelni. Ezzel kapcsolatban felmérést végeznek a szakemberek a
Polgármesteri Hivatal tudomásul vételével, amelyet a honlapon is közzétettek és értesítették a
lakosságot. Kérte a lakosságot engedjék be a felmérést végző szakembereket a saját érdekük
miatt, mert ha kár keletkezik, akkor bizonyítani kell.

14./ A Képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
önkormányzati rendelet módosítása

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: jogszabályi változás következtében szükségessé vált a
Képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati
rendelet módosítása a határozatok megjelölésére vonatkozóan. A korábbitól eltérően a
tervezet tartalma szerint kell a képviselő-testület határozatait megjelölni.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy támogassák az önkormányzati
rendelet módosítását.
A testület 9 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 11/2011.(IV.29.) önkormányzati
rendeletét, mely a Képviselő-testület Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szól.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Zsiros Sándorné polgármester: megköszönte a lakosság által felajánlott virágokat,
amelyekkel hozzájárultak a település virágosításához.
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Felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy a ház előtt lévő területet, árkokat, járdákat tegyék
rendbe, mert a közmunkások nem tudnak minden területen rendet tenni, de ezzel is próbáltak
eddig segíteni a lakosságnak.
A pénzügyi bizottság a közbeszerzési szabályzatnak megfelelően döntött az Alsózsolca
története c. könyv kiadásának árajánlatairól. A könyv kiadásával a Dominium Bt-t bízzák meg
2.465.000,- összegben. A bizottság úgy döntött, ha elkészült a könyv vázlata, a testület dönt
majd a formai és tartalmi elemeiről.
A rókák veszettség elleni immunitása befejeződött. Ez idő alatt 30 db kóbor eb begyűjtése
történt az önkormányzat részéről. Megkapták az engedélyt a kóbor ebek leoltására. Ha ilyen
lehetőség van, élni fognak vele. Sajnos a jelenlegi jogszabályok alapján máskor több kóbor
kutya begyűjtésére nincs lehetőségük. Továbbítják az országgyűlés felé a kóbor kutyák
begyűjtésével kapcsolatos rendelet módosítását, mert változtatásra van szükség, nem
megoldás néhány kóbor eb begyűjtése.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Szilágyi László képviselő úr korábban felvetette, hogy
a honlapon nincs megjelenítve az összes helyi újság. Sajnálatos módon elírás történt, csak a
sorszámozást írták el, az augusztusi szám az 5. sorszám volt, a következő szeptemberi kiadást
már a 7. sorszám követte, így minden újság letölthető, elnézést kért.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a mederkotrással kapcsolatban elmondta, hogy a régi
tüzép telepnél a Sajóban egy kavicssziget alakult ki. Az illetékes szakemberek úgy döntöttek,
hogy kiszedik, de a gép elakadt az iszapban, amit másik géppel vontattak ki. A kotró
dolgozott 2-3 órán keresztül, utat nyitott, de a kavicsszigethez nem nyúltak. Kérte, nézzenek
utána.
Zsiros Sándorné polgármester: fel fogják venni velük a kapcsolatot, miért hagyták abba a
munkálatokat. Úgy látta, hogy a vasúti hídnál dolgoznak a gépek, de megkérdezik, mert erről
nincs információjuk.
Csöbör Katalin alpolgármester: itt a jó idő, jön a nyár és az intézmények zárva vannak. A
gyerekek nem mehetnek be a hétvégén futballozni, labdázni. Egyre többen szeretnek
futballozni. Hogyan tudnák megoldani a gyerekeknek a tömegsportolási lehetőséget? Kérte,
találjanak erre megoldást.
Az Alkotmány aláírása nagy jelentőségű esemény az ország életében. Mindannyiuk öröme,
bízik abban, hogy minden lakos és testületi tag magáénak fogja tartani. Örül annak, hogy az
ellenzék újra részt vesz a parlamenti munkában.
Zsiros Sándorné polgármester: A gyermekek sportolási lehetősége a Sportpáőlyán
biztosított, a sportcsarnok nyitva tartási ideje alatt a csarnok melletti oldalkapun át be lehet
menni és nem a kerítésen át. Csak akkor lesz önkormányzatiság, ha a jelenlegi döntéshozók
meghallgatják az önkormányzatok véleményét. Az önkormányzatok problémáival
kapcsolatban 13 kérdést fogalmaztak meg. Bármilyen észrevételük van az önkormányzat
jelenlegi működésével kapcsolatban, azt alpolgármester asszony eddig is és ezután is
tolmácsolni fogja az illetékesek felé. Sajnos az önkormányzatok sorra válnak
működésképtelenné, nem szeretnének ebbe a helyzetbe kerülni. Eddig nem volt anyagi
problémájuk, de lehet, hogy zárolni kellene a kötvény összegét. Sajnos a normatív állami
támogatások nem fedezik a kiadások felét sem, azokat a feladatokat el kellene venni az
önkormányzatok hatásköréből, amelyekre nem kapnak finanszírozást. Több feladatellátás
területén létszámkötöttség van, amikor kevesebb létszámmal is el tudnák látni a feladatot.
Egyik napról a másikra megszűnt a népesség nyilvántartó ingyenes rendszere, fizetni kell érte,

16
ami a Polgármesteri Hivatal ügyintézésének feltétele. Lesznek újabb javaslatok, ezt
tolmácsolni kell az illetékesek felé.
Csöbör Katalin alpolgármester: a polgármesterekkel negyedévenként találkozik, akik
értékes ötleteket vetnek fel, amit tolmácsol a kormányban az illetékeseknek. Több
polgármester véleményét megkapta írásban. Ez a nehéz gazdasági helyzet nem most alakult
ki, hanem az elmúlt nyolc év rossz gazdasági politikája eredményezte. Próbálják
helyreállítani, várja a javaslatokat és figyelembe fogják venni az önkormányzatok helyzetét.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: elkészült Alsózsolca új honlapja, melyre a lakosságot
érintő hasznos információt próbálnak feltenni. Elmúlt ülésen kezdeményezte, ha valakinek
eladó háza van, pár fénykép és rövid szöveges információ leírásával megjelenteti. Közel 300
értesítést juttattak el a vállalkozásokhoz, kérték, hogy írjanak magukról rövid ismertetőt, amit
szintén feltöltenek a honlapra. Ezt a lehetőséget Alsózsolcán adófizető vállalkozásoknak
biztosítják, továbbá az iparűzési adó nyomtatvány a honlapról letölthető lesz, nem küldenek
nyomtatványt, a későbbiekben kibővítik más nyomtatványok feltöltésével is.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: nem szűkítené le az elmúlt nyolc évre a gazdasági
helyzetben kialakult problémákat. Minden kormánynak meg van ebben a helyzetben a „saját
maga sara”. A pénzügyi bizottsági ülésen kezdeményezte, hogy testületi ülés keretében
beszélgessenek az önként vállalt feladatok áttekintéséről. Nem a lakosság sanyargatása lenne
a cél, csak tekintsék át, elemezzék a feladatokat. Nagyságrendileg 56 M Ft a kiadás, ebből 34
M Ft a bevétel. A Kossuth Lajos út 66. sz. előtt az árok beszakadt, kérte a Városüzemeltetés
vezetőjét a helyreállítás tekintetében. Felhívta a figyelmét arra, hogy az árok alatt
közművezetékek vannak, de meg kellene előzni a problémát.
Csöbör Katalin alpolgármester: 1998-2002 között a FIDESZ kormányzása idején nem üres
kasszával adták át a kormányzást.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: ne húzzák tovább az Arany János úttal kapcsolatos
problémát, valamit tegyenek, mert kétségbe vannak esve az ott lakók.
Zsiros Sándorné polgármester: kérték az ÉVIZIG segítségét, tárgyaltak erről, megnézték a
területet, de nem került sor további intézkedésre. Megoldást nem lát arra, hogyan tudnák
lezárni a kertek végét. Gödröt hiába ásnak, mert utána a kerítést fogják kibontani.
Ráki István képviselő-testületi tag: volt olyan lakó, aki már a kerítését is beljebb tette, mert
elvitték az oszlopot. A betonoszlop már nem akadály számukra, bármit építenek ellopják,
elviszik. Sajnos már az utca felől is bejárnak lopni, nem csak a hátsó kerteken keresztül. Nem
lehet megakadályozni őket.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: próbáljanak meg tenni valamit az ott élők érdekében.
Zsiros Sándorné polgármester: valamit tenni kell, próbálnak megoldást keresni a kialakult
helyzet kezelésére.
Ráki István képviselő-testületi tag: a polgárőrség szánjon rá időt és éjszakánként a
frekventált helyeken kamerázzanak és keményen büntessék meg a szabálysértést elkövetőket
és verjék meg őket.

17
Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: több mint 50 db tölgyfa csemetét ültettek el a
településen, kérte a lakosságot, hogy óvják a csemetéket.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: kérte, hogy az Ifjúság utcára is ültessenek a
csemetékből.
Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: már ültettek.
Zsiros Sándorné polgármester: óvják meg a facsemetéket és szólják meg a rongálókat.
Tájékoztatta a lakosságot arról, hogy a következő képviselő-testületi ülés 2011. május 26-án
csütörtökön lesz, ahol napirendi pontként fognak tárgyalni a Polgármesteri Hivatal
működéséről, különös tekintettel a település demográfiai és szociális helyzetére és a jegyző
hatáskörében lévő gyámügyi eljárások alakulásáról, a szociális és gyermekjóléti ellátások
alakulásáról településünkön, egyben beszámoló a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról, és közrend, közbiztonság helyzete településünkön. Aki teheti, vegyen
részt az ülésen, mert a közrend és közbiztonság helyzete nagyon fontos kérdés.
Kérte a képviselőket, hogy az ülés bezárását követően bejárást tartsanak a kompház területén,
majd a következő ülésen döntenek a vételi ajánlattételről.

Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester az ülést 9 óra 35 perckor
bezárta.
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