
10/2011. sz. jegyzőkönyv 

Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott közmeghallgatással 
               egybekötött nyílt képviselő-testületi ülésről, mely 2011. június 23-án 8 órakor 
               kezdődött

Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Brünner István, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos, Szilágyi
                        László, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tagok, Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző
                        /a jelenlévők képviselők száma 6 fő/ 

Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Dr. Majoros Géza és Ráki István képviselő-
testületi tagok 

Meghívottként jelen van: Dr. Herczegh Enikő gyermekorvos, Kelemenné Kerekes Adrienn 
védőnő, Vargáné Benei Erika védődő, Antal Lászlóné igazgató-helyettes, Takácsné Szabó 
Zsuzsanna óvodavezető, Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető, Oroszné Verba Julianna 
Gondozási Központ vezető, Fazekasné Baksi Piroska óvodavezető 

Zsiros Sándorné polgármester: köszöntötte Dr. Herczegh Enikő gyermekorvost, a megjelent 
képviselő-testületi tagokat, intézmények vezetőit és a kábeltelevízió nézőit. Megállapította, 
hogy 6 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 6 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./ Tájékoztató az iskolaorvosi vizsgálatokról és a gyermekek egészségügyi ellátásának
     helyzetéről, illetve a védőnői szolgálat tevékenységéről 
     Előadó: gyermekorvos, intézményvezető
3./ Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működéséről
     tájékoztató és 2011/2012. tanévvel kapcsolatos feladatok meghatározása 
     Előadó: igazgató, aljegyző 
4./ Óvodák működéséről tájékoztató 
     Előadó: óvodavezetők
5./ A Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító
     okiratának módosítása 
     Előadó: aljegyző
6./ A szociális ellátásokról szóló rendelet módosításának elfogadása 
     Előadó: jegyző 
7./ Közlekedési tábla és egyéb eszköz kihelyezése a város területén 
     Előadó: polgármester
8./ Közérdekű információk 
9./ Kitűntetés adományozása 
     Előadó: polgármester
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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 6 igen szavazattal jóváhagyólag tudomásul vette.

2./ Tájékoztató az iskolaorvosi vizsgálatokról és a gyermekek egészségügyi ellátásának
     helyzetéről, illetve a védőnői szolgálat tevékenységéről 

Zsiros Sándorné polgármester: köszöntötte Dr. Herczegh Enikő gyermekorvost és a 
védőnőket. Részletes tájékoztatót kaptak a tevékenységükről, ha van kiegészítő 
mondanivalójuk, tegyék meg. 

Dr. Herczegh Enikő gyermekorvos: köszöntötte a képviselő-testület tagjait és a 
kábeltelevízió nézőit. Minden lényeges tevékenységről beszámolt a tájékoztatóban. Igyekezett 
röviden összefoglalni a tevékenységgel kapcsolatos feladatokat. Hozzátette, hogy a lakosság 
életkörülményei miatt nehéz a betegekkel való együttműködés, eredményeket nehéz elérni. 
Kiemelte, hogy a településen nincs oltási lemaradás és a szűrővizsgálatokat 100 %-osan 
végrehajtották. Ehhez nagyon összerendezett, megfontolt és felelősségteljes csapatmunkára 
van szükség, ezért köszönetet mondott a védőnőknek és az asszisztensnek, mert csak így 
tudnak eredményt elérni. Igyekeznek mindent megtenni a gyermekek érdekében, de a szülő 
nem helyettesíthető, az ápolásbeli hiányosságok nem a gyerekek bűne. Nem rajtuk múlik, 
hogy a szülők nem viszik el a vizsgálatokra, oltásokra a gyerekeket. A védőnők munkájukért 
nagy megbecsülést érdemelnek. Szívesen válaszol a felmerült kérdésekre. 

Zsiros Sándorné polgármester: kielégítő tájékoztatót kaptak, ahol igyekeztek a lényeget 
összefoglalni. Sajnos ismerik a helyzetet, a munkakörülményeket, ami nem javul. Munkájuk 
során sok gyermekkel foglalkoznak, eredményükkel összefügg, hogy minden családot, 
mindenkit személyesen ismernek. 

Fáklya Tiborné Humánpolitikai és Jóléti Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a 
tájékoztatót és elfogadásra javasolja a testületnek. 

Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el az iskolaorvosi 
vizsgálatokról és a gyermekek egészségügyi ellátásának helyzetéről szóló tájékoztatót. 

A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
77/2011.(VI.23.) Kt. határozata az iskolaorvosi vizsgála-
tokról és a gyermekek egészségügyi ellátásának helyze-
téről 

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta az iskolaorvosi vizsgálatokról és a gyermekek 
egészségügyi ellátásának helyzetéről szóló tájékoztatót. 
Felelős: polgármester, Dr. Herczegh Enikő gyermekorvos
Határidő: azonnal
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Zsiros Sándorné polgármester: mindeni megkapta a tájékoztatót, megkérte a védőnőket, 
hogy tegyék meg szóbeli kiegészítésüket, ha azt szükségesnek látják. 

Kelemenné Kerekes Adrienn védőnő: ha tevékenységükkel kapcsolatban kérdés merül fel, 
szívesen válaszol. A lehetőségekhez képest igyekeznek végezni feladataikat. A számadatok 
bizonyítják, hogy évről-évre javuló tendencia mutatkozik a szűrővizsgálatok, védőoltások 
tekintetében, amit doktornővel közösen végeznek, szoros munkakapcsolatban,
együttműködéssel. Szívesen bemutatnák a képviselő-testület tagjainak a tanácsadót, ahol 
megismerhetnék munkakörülményeiket. Céljuk, a jövőre nézve, hogy a szülők nagyobb 
felelősséget érezzenek az iskolai szűrővizsgálatokon és szakorvosi vizsgálatokon való 
részvételeken. Jelenleg megoldatlan az épület akadálymentesítése, ennek kialakítása 
indokoltnak tartja, mert a kisgyermekkel érkező anyukáknak gondot jelent a lépcsőn a 
babakocsival való közlekedés, ez a kérése a szülőknek, amit szóban tolmácsol a tisztelt 
képviselő-testület felé. Ők is és a családgondozók is napi szinten találkoznak a szülőkkel és 
kérés merült fel részükről játszótér kialakítására vonatkozóan. Kérte, hogy lakossági 
összefogással próbálják meg a kialakítását. 

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: megköszönte munkájukat, széles körben érintett az 
általuk ellátott korosztály, elsősorban a 0-7 éves kor, de egyes esetekben kiterjed a 18 éves 
korú gyerekekig is. Több fórumon megfogalmazó kérdés, mit tud a közösség tenni a fiatalon-
gyermekfejjel szülő anyukák érdekében, illetve gyerekek érdekében. Tájékozódott a 
védőnőktől, hogy büntetőeljárást kezdeményeznek a kiskorú megrontása miatt, ami nem a 
védőnők sikertelen munkájának tudható be, hogy nem csökken ezen esetek száma, hanem 
sajnos a bírói szakban a kialakult gyakorlat miatt, a felelősségre vonás elmarad. Ma már a 
bíróság nem kezeli kellő komolysággal a kiskorúak megrontását, itt helyben tehetetlenek, ha 
magasabb szintű jogszabályokkal nem szigorítják. A szociális gondozó hálózat munkája 
mindaddig eredménytelen marad, amíg a megszületett gyermekek után járó finanszírozási 
rendszer nem szigorodik. Jelenleg a kiskorú anya és gyermeke egyszerre részesül családi 
pótlékban, a családból pedig valaki gyesben részesül, ezzel újabb jövedelmi forráshoz juttat 
egyéneket. 

Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: a kiskorúak megrontása társadalmi jelenség, való 
igaz, hogy ez ma már nem üldözendő cselekmény, ez felháborító. Megállapította, hogy a 
településen az egyes szociális ellátások keretében széleskörűen megoldott a kiskorúak  
ellátása, de az igazságszolgáltatásnál hiányosságok vannak, nem csak a megrontás 
vonatkozásában engedékeny a bíróság, hanem az iskoláztatással kapcsolatos ügyekben is.
Szigorúbb büntetőjogi kategóriába kellene tartoznia fenti jogellenes cselekedetnek, amíg 
nincs elrettentő példa, eredmény sem várható. Mióta képviselő-testületi tag, ez minden évben 
felvetődik. Javasolta, hogy Csöbör Katalin országgyűlési képviselő tegyen lépéseket, hogy a 
jogalkotás területén hívja fel a jogalkotók figyelmét arra, hogy komoly hiányosságok vannak 
ezen a területen, mert ezáltal csak halmozódnak a problémák. Sajnos ez maga után vonja, 
hogy a kiskorban szülő gyermek soha nem fog munkát vállalni, nem végzi el a nyolc osztályt, 
szakképesítés megszerzésére alkalmatlan és a gyerekek után járó juttatásokból próbál 
megélni. Az elmúlt üléseket visszatekintve több napirend foglalkozott gyermekekkel, ahol 
mindig a szülői felelősség hiánya, a szülő hanyag magatartása merült fel legfőbb 
problémaként, ezáltal a gyermek veszélyeztetett helyzetbe kerül. Visszatérő probléma a 
tetvesség, ami nem a szegénység, hanem az igénytelenség következménye. Reméli, a szociális 
rendelet módosításával tisztább életkörülményekkel fognak szembesülni és a jobb személyi 
higiénia felé mozdíthatják az érintett lakosságot. Megköszönte az orvosok, védőnők 
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lelkiismeretes munkáját, de sajnos sokszor tevékenységük „falra hányt borsó”, mert a szülői 
hanyagság miatt nincs látszata. 

Zsiros Sándorné polgármester: az akadálymentesítéssel kapcsolatban keresik a megoldást, 
jelenleg műszakilag nehezen megoldható, mert az úttest szegélyéig nincs meg a megfelelő 
lejtésszög. A játszótér kialakítására 500.000 forint áll rendelkezésre, amely két kisebb játék 
finanszírozására elég. Egy kisebb játszótér kialakítására lenne csak anyagi fedezet, a hely 
meghatározása jelent gondot, a rongálástól megvédve, zárt helyet kellene biztosítani. A 
képviselő-testület előzetes egyeztetése szükséges a hely kijelöléséhez. A játszótér kialakítását 
csak lakossági összefogással tudják megvalósítani, mert a megfelelő színvonalon és előírt 
szabványok betartása mellett a játszótér kialakítása nagyon sokba kerül. Jogos elvárás a 
szülőktől hosszú évek óta, lépni fognak az ügyben. Kérte a testületet, hogy fogadják el a 
védőnői szolgálat tevékenységéről szóló tájékoztatót. 

A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
78/2011.(VI.23.) Kt. határozata a védőnői szolgálat tevé-
kenységéről 

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta a védőnői szolgálat tevékenységéről szóló tájékoz-
tatót. 
Felelős: polgármester, védőnők 
Határidő: azonnal

Zsiros Sándorné polgármester: megköszönte a részvételt és további jó munkát kívánt. 

3./ Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működéséről
     tájékoztató és 2011/2012. tanévvel kapcsolatos feladatok meghatározása 

Zsiros Sándorné polgármester: részletes tájékoztatót kaptak az intézményektől. Megkérte 
Antal Lászlónét az iskola igazgató-helyettesét, tegye meg szóbeli kiegészítését, ha azt 
szükségesnek tartja.

Antal Lászlóné igazgató-helyettes: terjedelmes tájékoztatót készítettek, az éves 
tevékenységet bemutatták, ha ezzel kapcsolatban kérdés merül fel, szívesen válaszol. 

Fáklya Tiborné Humánpolitikai és Jóléti Bizottság elnöke: mindenki számára kielégítő 
tájékoztatót kaptak, melyet a bizottság elfogadásra javasol a testületnek. 

Zsiros Sándorné polgármester: mivel a tájékoztatóval kapcsolatosan kérdés, vélemény nem 
merült fel a képviselők részéről, ezért kérte a testületet, hogy fogadják el a Herman Ottó 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működéséről szóló tájékoztatót. 

A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
79/2011.(VI.23.) Kt. határozata a Herman Ottó Általán-
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nos Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
működéséről 

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta a Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény működéséről szóló tájékozta-
tót. 
Felelős: polgármester, iskolaigazgató 
Határidő: azonnal

Zsiros Sándorné polgármester: ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódik a 2011/2012. tanítási 
évben indítandó osztályok, csoportok számának meghatározása. 

Marcsikné Orosz Emese aljegyző: minden év júniusában meg kell határozni a következő 
évben indítandó osztályok, csoportok létszámát, az iskolai csoportok száma mellett napközis 
iskolaotthonos csoportok számát is. Az előterjesztés elkészítése előtt bekérték az iskolák és 
óvodák vezetőitől a szükséges adatszolgáltatást, ez alapján készítették a táblázatot. 
2010/2011. tanévhez viszonyítva az osztályok száma csökkeni fog, 38 osztályból 35 osztály 
indul. Az iskolaotthonos csoportok száma 16-ról 15 –re csökken. Ennek elsődleges oka, 
csökken a gyermeklétszám. Az eredeti előterjesztést a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság 
megtárgyalta, de kiküldés után, egyeztetve, több változást javasoltak. Változás érinti a 3. Sz. 
Tagiskola normál tantervű osztályát, ahol előző évben két hetedik osztály volt és az 
előterjesztés alapján egy hetedik osztály indulna. Az iskola vezetése azt javasolta, hogy 
maradjon meg a két hetedik normál osztály és a sajátos nevelési igényű osztályoknál az 5.b és 
6.b osztályt vonják össze, illetve a 7.b osztályba kerülne hatodik osztályos tanuló is. Ezt azzal 
indokolták, hogy ezek a gyerekek magántanulók lesznek, a nappali rendszerű oktatásban nem 
fognak részt venni, de a magántanulókat az iskolai csoportlétszám számításánál figyelembe 
kell venni, de normatívát nem kapnak rá. Összességében a változás 3 fő a Benedek Elek 
Tagiskolában folytatja majd tanulmányait normál hetedik osztályban, 3 tanuló marad a 
hatodik összevont osztályban, mert magántanulók lesznek. A Fekete István Óvoda alapító 
okiratában 125 fő gyermek nevelésére van lehetőség. A nevelés, oktatás öt csoportban 
működik, ez a továbbiakban is így marad. A tavalyi tanévtől bölcsődei csoport, maximum 12 
fős létszámban működik, ez a jövőben is ennek alapján működik. A 2. Sz. Napköziotthonos 
óvoda két telephelyen működik, a Kossuth úton és a Johanna úton. Sajnos az óvodáknál is 
tapasztalják, hogy a születendő gyermekek száma csökken. Az intézményvezető jelzése 
alapján 124 fő gyermeklétszám várható. Egy óvodai csoport létszáma maximum 25 fő lehet, 
így öt csoport szervezésére van lehetőség, így a Johanna úti telephelyen egy óvodai csoport 
maradna. A Kossuth úti óvodában négy csoport elhelyezésére van lehetőség. Felvetődött, 
hogy a Benedek Elek iskolában a napköziotthonos épületben három tanterem van, ebből kettőt 
használnak, fennmarad egy üres terem. Az építéshatóság és ÁNTSZ felülvizsgálatával és 
engedélyével ezt a termet átalakítanák a Johanna úti óvodából egy csoport működtetésére. 
Ehhez a testület döntése szükséges. Az oktatási törvény lehetőséget ad a törvény által 
meghatározott maximális osztálylétszámtól való + 10 %-os eltérésre. Az előterjesztésben 
bejelölte az eltéréseket. Kérte a testületet, hogy engedélyezzék a maximális osztálylétszámtól 
való eltérést. 

Fáklya Tiborné Humánpolitikai és Jóléti Bizottság elnöke: részletesen megtárgyalták az 
előterjesztést. A 3. Sz. iskolában megtörtént az átvezetés, összesen hat osztályt indítanak. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy a 3. Sz. iskola táblázatában nem került javításra a változás.
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Marcsikné Orosz Emese aljegyző: az összesítésnél jól szerepel, a táblázatban javítani 
fogják. 

Fáklya Tiborné Humánpolitikai és Jóléti Bizottság elnöke: tudomásul veszik, hogy 
csökken a gyermekek létszáma, amely következményeket von maga után. Kérte az intézmény 
vezetőjét és a fenntartóját, hogy a három csoport, illetve az óvodában egy csoport csökkenése 
miatt, azokat a pedagógusokat, akiket jogilag érint, ne bocsássák el, nézzék meg hogyan 
tudják áthelyezni őket, így megtakarítás is adódhat és a személyes munkamorál is normális 
emberséges úton megoldódhatna. A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. 

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: kiegészítésként elmondta, hogy az előterjesztés nem 
tartalmazza a művészetoktatásban indítandó csoportok számát, mivel a napokban zajlik a 
művészetoktatási iskolában a beiratkozás, ezért csak rendkívüli képviselő-testületi ülésen 
tudják majd meghatározni az indítandó csoportok számát. Ez a kettősség minden évben 
fennáll. Az osztályozó vizsgák augusztusi időpontja miatt is változhatnak még az 
osztálylétszámok is, de szükséges a júniusi osztály, csoport meghatározás, hogy az intézmény 
vezetője gondoskodni tudjon a következő tanév kezdésre a szükséges pedagógus létszámról. 

Antal Lászlóné igazgató-helyettes: a törvényi előírások szerint augusztusban dől el, hogy a 
gyermek osztályt ismétel-e, vagy nem, ami befolyásolhatja az indítandó osztályok, csoportok 
számát. 

Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: a televíziónézők tájékoztatására elmondta, hogy az 
előző napirendben tárgyalt tájékoztatók alapján a 3. Sz. Iskolában 109 fő gyermekből 76 fő 
sajátos nevelési igényű, eltérő tantervű, 33 fő gyermek normál tantervű osztályban oktatható. 

Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el a 2011/2012-es tanítási 
évben indítandó osztályok, csoportok számának meghatározásáról szóló előterjesztést. 

A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
80/2011.(VI.23.) Kt. határozata az általános iskolákban,
óvodákban a 2011/2012. tanévben indítandó osztályok,
csoportok számának meghatározásáról 

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta a 2011/2012-es tanítási évben indítandó osztályok, 
csoportok számának meghatározásáról szóló előterjesztést 
az alábbiak szerint:

Oszt. Fő Statisztikai
Létszám

Isk.o.
Napközi

Képv.
Eng.

Herman 
Ottó Ált. 
Isk. és 
AMI

/2 főnek 
számító 
gyermekek 
létszáma/

Fő Stat.

.

1.o. 23 3 26 23 3 26

2.a 19 4 23 19 4 23
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2.b 18 5 23 18 5 23

3.a 16 6 22 16 6 22

3.b 18 3 21 18 3 21 X 

20%+10%

34 fő 

4.a 20 4 24 34 34

4.b 20 6 26 34 34 X 

20%+10%

34 fő 

5.a 18 3 21

5.b 19 7 26

6.a 18 2 20

6.b 18 6 24

7.a 19 2 21

7.b 18 18

8.a 20 1 21

8.b 19 1 20

Összesen: 15 

osztály

283 53 336 162

(7 csop)

21 183

Oszt. Fő Statisztikai
Létszám

Isk.o.
Napközi

Képv. 
Engedély

Benedek 
Tagiskola

/2 főnek 
számítandó 
gyermekek 
létszáma/ Fő Stat.

1.a 20 9 29 20 9 29 X

X1.b 18 9 27 18 9 27

2.o. 21 6 27 21 6 27 X

3.a 19 2 21 19 2 21

3.b 20 8 28 20 8 28 X

4.a 26 8 34

34 344.b 24 7 31 X

20%+10%

34 fő

5.a 25 2 27

5.b 23 5 28

6.a 20 4 24
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Összesen:

6.b 19 3 22

7.o 22 3 25

8.o. 19 5 24

13

Oszt. 276 71   347 132 34 166

6 csoport

3.Számú 
Tagisk.

Osztály Fő Statisztikai
létszám

Képv 
Eng.

Iskolaotthon 
Napközi

Megjegyzés

Lét-
szám

Stat.

Eltérő 
tantervű 
osztályok
SNI 
tanulók

X
                         

2.b-3.b 14 30 14 30
4.b 14 32 X 14 32
5.b- 6.b 19 38 X 

+20+
10 %

7.b- 6.b 17 34 X
+ 20 
+ 10  
% 

.

8.b 12 24

Összesen 6 osztály 76 158 28         62

Normál 
tantervű 
osztályok

6.a/ 7.a/1 17 17
7.a/2. 16 16 3 fő 

Benedekbe 8. 
évf-ba megy

Összesen 1 33 33

Mindössz.: 7 osztály 109 2 28 62

2 csoport

2011/2012
osztály Isk.o., napk.

Herman Isk. 15 5 + 2  = 7

Benedek Isk. 13 5 + 1 = 6
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3. Sz.

Isk.

SNI 5             2

Normál 2

35 15

50

Óvodák
Fekete István Óvoda : 125 fő   5 csoport

                                      12 fő   1 bölcsődei csoport
2. Számú Napköziotthonos Óvoda : 124 fő  5 csoport.
A képviselő-testület engedélyezi, hogy a Johanna úti telep-
helyen működő óvodát bezárják és egy óvodai csoport el-
helyezését a Benedek Elek Tagiskola napközi otthoni épüle-
tében biztosítják, ahol az iskolai tanulólétszám csökkenése
miatt szabadul fel osztályterem.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a 
döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye 
meg és az engedélyek beszerzéséről gondoskodjon. 
Felelős: polgármester, igazgató, óvodavezető
Határidő: 2011. szeptember 1. 

Zsiros Sándorné polgármester: kérte a képviselő-testületet, hogy a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően a maximális osztálylétszámtól történő eltérést engedélyezze.

A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
81/2011.(VI.23.) Kt. határozata a 2011/2012. tanévben
indítandó osztályok, csoportok számának maximális lét-
számtól való eltérés engedélyezésére vonatkozóan

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
engedélyezi az 1993. évi LXXIX. Közoktatási törvény 3. 
sz. mellékletének I. részében megállapított maximális osz-
tálylétszámtól való eltérését az alábbiak szerint: 

                                               Maximális létszám:           + 20 %           + 10 %
1-4. osztály                               26  fő                                32 fő              34 fő 
5-8. osztály                               30 fő                                 36 fő              40 fő

A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a 
döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye 
meg.  
Felelős: aljegyző, igazgató
Határidő: 2011. szeptember 1. 

4./ Óvodák működéséről tájékoztató 

Zsiros Sándorné polgármester: kérte az óvodavezetőket, tegyék meg szóbeli 
kiegészítéseiket. 
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Takácsné Szabó Zsuzsanna óvodavezető: nem az óvoda működéséről szeretne szólni, 
hanem elmondta, hogy kilenc éve nevezték ki az óvoda vezetőjének, azóta, mint nevelő 
megtapasztalta, hogy nagyon jó fenntartóval, vezetéssel dolgozik együtt. Mind a vezetők, 
mind a képviselő-testület maximálisan támogatta az óvodás korú gyermekek ellátását, 
bármilyen problémával fordulhatott hozzájuk. Örült annak, hogy az újonnan megválasztott 
képviselők megkeresték az óvodát, így megismerhették az oktató-nevelő munkát. Köszönetet 
mondott az önkormányzat dolgozóinak, akik rövid időn belül teljesítették minden kérését, 
mindig maximálisan segítették egymás munkáját. A társintézményekkel jó kapcsolattartás 
alakult ki. Sajátos körülmény Alsózsolcán, hogy mind a vezetés, mind az intézményekben 
dolgozók nagyon jó szakmai és emberi kapcsolatokkal rendelkeznek. Megköszönte 
doktornőnek, védőnőknek és a háziorvosoknak segítő munkájukat. Végül megköszönte a 
nevelőtestület munkáját, akik hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek oktatásával, nevelésével foglalkoznak, fejlesztették, támogatták őket és a 
családokat. Sok változást, javulást tapasztalnak. Megköszönte a dolgozóinak, hogy 
felvállalják a tevékenységet. Sajnos a gyermekek létszáma csökken, egy csoporttal kevesebbet 
tudnak indítani, de mindent elkövetnek annak érdekében, hogy megtarthassák munkahelyüket, 
mert a dolgozók eredményes szakmai munkát végeznek. 

Fazekasné Baksi Piroska óvodavezető: tájékoztatójában részletesen próbálta bemutatni az 
elmúlt évben történt eseményeket, ezáltal az óvodában folyó munkát mindenki 
megismerhette. Az óvoda elmúlt évben egy bölcsődei csoporttal bővült, ami kihívást jelentett
számukra. Sok munkájuknak eredménye a zökkenőmentes működés. Tisztességgel, 
becsülettel végigdolgozták az évet és pozitív programokkal is kiegészítették a tevékenységet. 
A gyerekek részére színvonalas oktató-nevelő munkát biztosítottak, ami újabb kihívások elé 
állítja a kollegáit. Megköszönte az óvoda számára biztosított anyagi fedezetet a felújításra, 
ami a képviselő-testület támogatása nélkül nem valósulhatott volna meg. Hosszú évek után az 
óvoda felújítása megtörtént. Sokan látogatják az intézményt az ország számos területéről, akik 
elmondása szerint az intézmény minden igényt kielégít, jó hírét viszik településünknek. A 
jövőre nézve további elképzelései vannak a fejlesztésre. Reméli, hogy a csoportlétszám 
csökkenése miatt a személyi feltételek továbbra is biztosítottak lesznek.

Fáklya Tiborné Humánpolitikai és Jóléti Bizottság elnöke: a tájékoztató részletes, a 
bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testületnek. Javasolta, hogy minden 
intézmény tájékoztatója kerüljön fel a honlapra, ezzel lehetőséget biztosítva a lakosságnak, 
hogy megismerhessék az intézmény működését. 

Zsiros Sándorné polgármester: az óvodában megtekintette az ajándék napfényvédőt. 
Nagyon esztétikus és emeli az óvoda külső látványképét. 

Fazekasné Baksi Piroska óvodavezető: az elmúlt hétvégén nagy munka részesei voltak, egy 
angliai cég támogatásával valósították meg a beruházást. A cég képviselője egy alsózsolcai 
fiatalember nyújtott segítséget, akinek ezúton is köszöni a támogatást. 23 vezető beosztású 
ember tevékenykedett az intézményben, homokozót építettek, napellenzőket szereltek fel és 
sok-sok játékot kaptak. 

Zsiros Sándorné polgármester: az intézménynek jó a kapcsolata az amerikai kereskedelmi 
kamarával. Az elmúlt napokban megkereste egy alapítvány vezetője, aki nagy volumenű
fejlesztésben gondolkodik és ennek színhelyéül Alsózsolcát választották. Erről a 
későbbiekben tájékoztatást fog adni, ha sikerül a kapcsolatot kiterjeszteni.
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Berhida önkormányzattól a 2. Sz. óvoda 200.000 
forint támogatást kapott játékok vásárlására. Árvíz után, szintén a 2. Sz. óvodán 1 M forintnak 
megfelelő felújítást végzett egy budapesti cég azért, mert a település lakosságának 
összefogásával megvédték a várost, így nem öntötte el a Sajó a települést, ezt a közösségi 
tevékenységet figyelembe véve került kiválasztásra Alsózsolca. Ő maga keresi a lehetőséget, 
hogy adományozókon keresztül új játékok beszerzésére legyen lehetőség. Példaértékű a 
messziről jött ember segítése, valamint az, hogy vezető beosztású szakember fest, takarít egy  
ismeretlen óvodai közösség érdekében. 

Fazekasné Baksi Piroska óvodavezető: az óvoda helyben is nagyon sok támogatást kapott. 
Az amerikai kereskedelmi kamara alapítványától, melyből 1 M forintot a 2. Sz. óvoda 
laminált parkettázására ajánlott fel. 

Takácsné Szabó Zsuzsanna óvodavezető: minden támogatást megköszönt, amit kapott az 
óvoda. Az önkormányzatnak nehéz feladat az intézmények felújítása és karbantartása, ezért 
minden támogatásra szükség van. Az óvodának új játékok beszerzésére lenne szüksége, ehhez 
kérte a segítséget. A korábban megvásárolt játékok jó célt szolgáltak a gyerekek 
fejlesztéséhez, de sajnos nem időt állóak, tönkre mentek, évente 80.000-90.000 forint a 
javítási költséggel kell számolni. 

Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: sok szépet hallottak a két óvodáról, meg 
hiányosságokat is, mire lenne szükség. Többségében a pozitív hozzáállás és a pozitív kép 
került előtérbe. Örül annak, hogy a város intézményeit támogatják. A két óvodában 
igyekeznek mindent széppé, barátságossá tenni és amikor a gyerekek egy része átkerül a 3. 
Sz. iskolába, nehéz a beilleszkedésük, ezért javasolta, hogy keressenek lehetőséget, hogyan 
tudnák fejleszteni az iskolát, mert a gyerekek több évig ott tanulnak majd. Az adományozó 
cégeket és személyeket nem lehet az irányba befolyásolni, hogy az iskola hiányosságai 
kerülnének felújításra, fejlesztésre, mert az önkormányzat támogatásra szorul e téren. 

Antal Lászlóné igazgató-helyettes: az elmúlt év őszén, az iskola alapítványa és a szülők 
összefogásának köszönhetően három játékot vásárolt az iskola. A játékok az előírásoknak 
megfelelnek, így több mint 1 M forintba kerültek. Ezt megelőzően balesetveszélyes játékok 
voltak, amit meg kellett szüntetni. Ezek a játékok megfelelnének a kisgyermekes szülőknek és 
az iskolába járó gyerekeknek. Ha az iskola udvarán nincs játék, a gyerekek verekednek. Az 
iskola további tervei között szerepel a játszótér bővítése. 

Zsiros Sándorné polgármester: a játszótér kialakításához a szülők segítsége és támogatása is 
szükséges. Az adományozókat lehet koordinálni bizonyos szinten, de amikor a szülő 
támogatja az adott intézmény alapítványát, ahová gyermeke jár, már nem várhatják el, hogy 
egy másik intézményt is támogasson. A 3. Sz. iskola felújítása, fejlesztése problémát jelent, 
mert nincs szülői támogatás, illetve az önkormányzat lehetőségei korlátozottak. 

Fazekasné Baksi Piroska óvodavezető: a Magyarországon telephellyel rendelkező külföldi 
cégek önként felvállalják, hogy egy évben egy alkalommal támogatást nyújtanak. Saját 
hatáskörükben ők határozzák meg, hogy kiknek segítenek és milyen módon. Az önkéntes 
munka és segítség mára már felkapott tevékenység, külföldről áthozták ezt a szokást a 
magyarországi vállalatokhoz. Ezek a cégek nem mindig a szegényebb rétegeket támogatják. 
Nagyon fontos szempont a kapcsolatfelvétel alkalmával, hogy ki hová járt főiskolára, 
egyetemre és fel kell venni a kapcsolatot korábbi csoporttársakkal, ami egy kiindulási pont 
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lehet, mert ismerősökön keresztül kell tájékozódni és meggyőződése, hogy a szülők között is 
van olyan, aki rendelkezik kapcsolatokkal. 

Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: a nagyobb gazdaságban működő cégeknél komoly 
szempont, hogy milyen társadalmi munkát végeznek. A pályázatokban szerepel olyan kérdés, 
hogy végeztek-e, végeznek-e ilyen tevékenységet és ha igen, magas pontszámot kapnak érte. 
Örül annak, hogy az önkormányzat igyekszik kihasználni ezt a lehetőséget. 

Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el az óvodák működéséről 
szóló tájékoztatókat. 

A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
82/2011.(VI.23.) Kt. határozata az óvodák működéséről

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta a Fekete István Óvoda és a 2. Sz. Napköziotthonos 
Óvoda működéséről szóló tájékoztatókat. 
Felelős: polgármester, óvodavezetők
Határidő: azonnal 

5./ A Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító
     okiratának módosítása 

Zsiros Sándorné polgármester: átadta a szót a napirend előadójának.

Marcsikné Orosz Emese aljegyző: az alapító okirat kiegészítésére a tantervi program 
módosítása miatt volt szükség. Az ezt szabályzó törvény alapján a klasszikus zene, képző- és 
iparművészeti ág tekintetében fel kellett sorolni a különböző tanszakok megnevezéseit, amik 
változtak. A zeneművészeti ág, valamint a képző- és iparművészeti ág tekintetében kiegészült: 
fafúvós tanszak: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, rézfúvós tanszak: trombita, harsona-
tenorkürt-baritonkürt, akkordikus tanszak: ütő, billentyűs tanszak: zongora, zeneismeret 
tanszak: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, kamarazene tanszak: kamarazene, zenekar, 
kórus, képzőművészeti tanszak, grafika és festészet tanszakkal. A felsorolt tanszakok 
működnek az iskolában. A rendelet áttanulmányozása során az alapító okirat más pontjai is 
módosulnak és a pedagógiai program módosítására is szükség lesz. Első lépésben az alapító 
okirat módosítását kell megküldeni a MÁK-nak, majd a nyár folyamán a testület az iskola 
pedagógiai programját fogja módosítani. 

Fáklya Tiborné Humánpolitikai és Jóléti Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és a törvényi előírások alapján elfogadásra javasolja a testületnek. 

Zsiros Sándorné polgármester: mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény 
nem merült fel a képviselők részéről, ezért kérte a testületet, hogy fogadják el az alapító okirat 
módosítását. 

A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
83/2011.(VI.23.) Kt. határozata a Herman Ottó Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ala-
pító okiratának módosításáról 

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatá-
si Intézmény alapító okiratának 17. pontját az alábbiak sze-
rint módosította:
- Az intézmény alaptevékenysége kiegészül: 
Zeneművészeti ág
Klasszikus zene
- Fafúvós tanszak: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon,
- Rézfúvós tanszak: trombita, harsona-tenorkürt-

baritonkürt,
- Akkordikus tanszak: ütő
- Billentyűs tanszak: zongora
- Zeneismeret tanszak: szolfézs, zenetörténet-

zeneirodalom
- Kamarazene tanszak: kamarazene, zenekar, kórus
Képző- és iparművészeti ág
- Képzőművészeti tanszak        (E/1 – A/3)
- Grafika és festészet tanszak  (A/4 – T/10)
A képviselő-testület az egységes szerkezetű alapító okiratot
elfogadta.
Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető
Határidő: folyamatos

6./ A szociális ellátásokról szóló rendelet módosításának elfogadása 

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: elsőként fogadta el a képviselő-testület a bérpótló 
juttatásra jogosult személyek életkörülményeinek szabályozása tekintetében a lakhatási 
körülmények javítására vonatkozó szociális rendelet módosítását. Az elmúlt hónapokban 
minden támogatást felül kellett vizsgálni és érzékelhető a változás az érintett személyek 
lakáskörülményeinek tisztaságában. Az ellenőrzések alkalmával a képviselő-testület tagjai 
aktívan részt vettek, ellentétben a kisebbségi önkormányzat tagjaival. Megköszönte a testület 
tagjainak segítségét. A korábbi módosítás alkalmával már megfogalmazódott, hogy további 
szigorítások kerülhetnek bevezetésre. A rendelet-tervezet alapján az 1. §. tartalmazza a 
módosításokat. Az 5. §. (1) bekezdése kiegészül c./ ponttal, amely a lakókörnyezet 
rendezettségének biztosítására vonatkozó feltételeket tartalmazza. Mindenki ismeri a kialakult 
helyzetet, hogyan élnek a támogatásban részesülő személyek. A bérpótló juttatás összegéből 
nem várhatják el, hogy szép kerítést építsenek, de elvárható, hogy ne legyen szemét, gaz és 
kosz lakókörnyezetükben. Vita alapja lehet, mit neveznek koszosnak, de az ellenőrző 
személyek öten el tudják dönteni. Nagy probléma az udvar és a kert rendezetlensége. Az 
utóbbi ellenőrzés során már rendezettebb körülményekkel szembesültek, az ügyfelek 
készültek a látogatásra. A háziállatok tartásával kapcsolatban is szigorítások kerülnek 
bevezetésre. Akinek van kutyája, köteles olyan helyet és eszközt biztosítani, mely 
megakadályozza az állatok elkóborlását. Biztosan felmerül majd kifogásként, hogy „nem az 
enyém az eb”. Felhívta a figyelmet a rendelet-tervezet c./ pontjának utolsó bekezdésére, ami 



14

az árkok, csatornák rendbetételére vonatkozik. Azok a személyek, akik önkormányzati 
támogatást vesznek igénybe, a támogatás ellenében kötelesek rendben tartani 
lakókörnyezetüket, lekaszálni a füvet, szemetet összeszedni, stb. A rendelet-tervezet (2) 
bekezdése alapján a jegyző az ellenőrzést követően utóellenőrzést bármikor tarthat, ahol már 
nem kötelező a képviselők tagjainak és a Cigány Kisebbségi önkormányzat tagjainak 
jelenléte. Az utóellenőrzéseket maguk el tudják végezni, nap, mint nap járnak a tanyába és ha 
probléma merül fel, ne kelljen a testület tagjait értesíteni azért, hogy felhívják a figyelmüket 
arra, tegyék rendbe a területet. Ezért a jegyző bármikor tarthat utóellenőrzést a testület tagjai 
nélkül, ami nem zárja, hogy a képviselő-testület tagjai is jelen legyenek. Természetesen nem ő 
dönt egyedül, több ember is látni fogja a körülményeket. 

Fáklya Tiborné Humánpolitikai és Jóléti Bizottság elnöke: a bizottság részletesen 
megtárgyalta az előterjesztést és rendelet-tervezetet. Örülnek, hogy további szigorítások 
kerülnek bevezetésre és bíznak abban, hogy azok az emberek, akiknél eddig rendezetlen 
lakókörnyezet volt, ennek hatására rendezetté válik és az ellenőrzések során nem gazban, 
szemétben fognak járkálni. A beszámolók alkalmával a Kisebbségi Önkormányzat tagjai is 
jelen voltak. Ahhoz, hogy egy lakásban tisztaság legyen, szükség van mosószerre, seprőre, 
lapátra, felmosóra és akaratra. Ahhoz, hogy kevesebb tetves gyerek legyen, hetente legalább 
egy alkalommal át kellene vizsgálni egymás fejét és rendszeresen tisztítani. Ha meg tudnának 
felelni az alapvető higiénés szabályoknak, akkor saját igényeik is javulhatnának. Az utóbbi 
ellenőrzés alkalmával több, mint 200 lakást megnéztek, ahol voltak nagyon szép tisztán tartott 
lakások, beültetett udvarok, ezeket feljegyezték és jegyző asszony javasolta, hogy az egész 
településre vonatkozóan egy „Tiszta udvar, rendes ház” elismerési címet hoznak létre. Így 
Alsózsolca valamennyi lakosságát elismerni és értékelni tudnák. A bizottság elfogadásra 
javasolja a testületnek a rendelet-tervezetet. 

Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: célszerű lenne kiegészíteni az (1) bekezdés c./ 
pontjának harmadik bekezdését a háziállat mellett, haszon és kedvtelésből tartott állatok 
esetén, így minden állattartási módot rögzítenének. 

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: azért így került megfogalmazásra, mert másféle állatot 
nem tartanak. Egyetértett a javaslattal, egészítsék ki a rendelet-tervezetet a haszon és 
kedvtelésből tartott állatokra vonatkozóan. 

Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: sajnos előfordulhatnak extrémebb állattartás is. 

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: igen, igaz. 

Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: az állattartási rendeletben rögzítették az eb tartására 
vonatkozó szabályokat. Az utóbbi ellenőrzés alkalmával több igényes és rendben lévő 
lakókörnyezet volt. Kérte, amennyiben lehetőség van rá, az utóellenőrzés alkalmával részt 
szeretne venni a tanya ellenőrzésekor. Ugyan gyakran megfordul Alsózsolca végén lévő 
területen, de a tanyába még nem járt. 

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: nem zárja ki a lehetőségét, hogy képviselő urat 
meghívja az utóellenőrzésre. Ha a kolleganő jelzi felé, hogy probléma van, kimegy a területre, 
de ha szankcióra kerül a sor, kérni fogja a képviselői jelenlétet, segítséget. Ilyen esetben az 
utóellenőrzésre akár egyedül is elmegy, de jó, ha van segítség. Reméli, hogy a nevelés sajátos 
eszköze eredményre vezet majd. 
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Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: két ellenőrzés alkalmával a Kisebbségi 
Önkormányzat nem képviseltette magát. Javasolta, hívják fel a figyelmüket, hogy tegyenek 
eleget a kötelezettségeiknek. Az ő felelősségük is, hogy ezen a területen jobb 
életkörülményeket alakítsanak ki. Közös érdek, hogy az egész település tiszta és ápolt legyen. 

Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: kifogásolta, hogy a Kisebbségi Önkormányzat tagjai 
sem vállalnak felelősséget. Egy alkalommal egy tag képviseltette magát az ellenőrzés során, 
de a többi alkalommal nem vettek részt. A bizottsági ülésen sem vesznek részt, amikor az ő 
beszámolójukat tárgyalják. Nekik is tenni kellene valamit és a felelősségüket szerette volna 
életre kelteni. 

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: megragadta a lehetőséget arra, tegyenek valamit a 
„Tiszta udvar, rendes ház” elismerési cím adományozásában. Javasolta, hogy bízzák meg a 
Humánpolitikai és Jóléti Bizottságot és ő is szívesen segít a feladatokban. Véleménye szerint 
kivitelezhető a javaslat és előrelépést is jelente. Aki rendbe tartja házát, udvarát az 
megérdemli az elismerést. Ismer olyan 80 éves lakost, aki kapál, gyomlál. Mindig csak a 
problémákról beszélnek, e mellett sok érték van jelen a településen, kéri, támogassák 
javaslatát. 

Zsiros Sándorné polgármester: egyetért a kezdeményezéssel, bízzák meg a Humánpolitikai 
és Jóléti Bizottságot, dolgozzák ki a javaslatot. Sajnos a Kisebbségi Önkormányzat tagjai és a 
szervezetek között politikai vita van. Levelet kapott az egyik kisebbségi szervezet vezetőjétől, 
amelyet a testület tagjainak rendelkezésére fog bocsátani, amelyben kértek 300.000 forint 
támogatást mészre, glett anyagra, hypora. Sajnos mind a Kisebbségi Önkormányzat, mind a 
szervezet csak a pénzt szeretné. Sajnos tőlük sok segítségre nem számíthatnak. Kérte a 
testületet, hogy támogassák az előterjesztést. 

A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
84/2011.(VI.23.) Kt. határozata a szociális rendelet mó-
dosításának előterjesztéséről 

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatta a szociális rendelet módosításáról szóló előter-
jesztést. 
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal 

Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy támogassák a szociális rendelet-
tervezetet azzal a kiegészítéssel, hogy az 5. §. (1) bekezdésének c.) pontjának harmadik 
bekezdését egészítsék ki „Köteles a háziállat, haszon és kedvtelésből tartott állat tartása 
esetén”.

A testület 6 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 13/2011.(VI.24.) önkormányzati 
rendeletét, mely a szociális ellátásokról szóló 26/2005.(XII.22.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szól. 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: mi a rendelet hatályba lépésének dátuma?
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az ülést követő napon lép hatályba a rendelet. 

Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: „Tiszta udvar, rendes ház” elismerési cím 
adományozásában kéri a jelenlévők segítségét, a bizottság célul tűzi ki ennek kidolgozását. 

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: mindenki gondolja végig a lehetőségeket és utána 
tárgyalnak erről. 

7./ Közlekedési tábla és egyéb eszköz kihelyezése a város területén 

Zsiros Sándorné polgármester: lakossági kezdeményezés érkezett a Kisvasút út 
leszűkítésére vonatkozóan, hogy a Kassai út felőli végén korlátozzák a bejárást, mert a 
besurranó tolvajok útvonala. Szakmai segítséget kértek a Közút Zrt-től, akik elmondása 
alapján jobban szűkíteni az útszakaszt nem lehet, de a jelenlegi korláttól eltolva egy méter 
távolságra újabb korlátot tehetnek, ezzel lehetne korlátozni, lassítani a forgalmat. 

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: figyelembe kell venni azokat a mozgáskorlátozott 
személyeket, akik rokkantkocsival közlekednek ezen az útszakaszon. A Bajcsy Zs. utca végén  
kihelyezett korlát akadályozza az áthaladást azok számára, akik kerékpárral nagyobb 
mennyiségű fát, illetve eltulajdonított értéktárgyakat visznek, de az Udvari Péter lakása után 
egy újabb vaskorlát elhelyezése tovább korlátozná  az akadálymentes közlekedését. 

Zsiros Sándorné polgármester: Fodor Ákos képviselővel való beszélgetés kapcsán
javasolta, hogy a Kisvasút út elejére világító testet szereljenek fel. Helyt adna a javaslatának, 
utána néznek, hol helyezkedik el az utolsó villanyoszlop. Nem ez a végső megoldás, de talán 
javítana a helyzeten, ha lámpa világítaná meg az útszakaszt, így a tolvajok számára nem lenne 
surranó útvonal. 

Brünner István képviselő-testületi tag: mint a polgárőrség tagja mindkét megoldás 
kialakítását javasolja. A megvilágítás jó lenne, de szükséges a korlát elhelyezése is. A 
polgárőrök komoly munkát végeznek, ez a korlát lassítaná a kerékpárral közlekedő tolvajok 
mozgását, ezzel időt nyernének és tetten érhetnék a tolvajt. 

Zsiros Sándorné polgármester: a két korlát kihelyezése jó megoldás, ha mindkét oldalon 
eltoltan korlátot helyeznének el az illetéktelenül arra közlekedő útideje nő, megkönnyíti a 
rendőrség elfogási lehetőségt. 

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: ezzel is időt nyernének a tolvajokkal szemben. 

Brünner István képviselő-testületi tag: javasolta, hogy beszéljék meg a javaslatot. 

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: technikailag megoldható. Javasolta, hogy Udvari 
Péterék háza után is helyezzenek el vaskorlátot.

Zsiros Sándorné polgármester: tárgyaljanak a javaslatról. A lámpatest felszerelését 
javasolja, megnézik mennyibe kerülne és hogyan lehetne felszerelni. Javasolta, hogy térjenek 
vissza a téma tárgyalására, mert a gyalogút forgalmas és célszerű lenne megvilágítani. A 
következő ülésre előkészítik a módosított javaslatot és dönthetnek róla. 



17

A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
85/2011.(VI.23.) Kt. határozata a Kisvasút út korlátozá-
sára vonatkozóan 

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy a következő rendkívüli képviselő-testületi
ülésen már a költségek ismeretében újratárgyalják a Kisva-
sút út szélességének szűkítéséről és az útszakasz megvilágí-
tásáról szóló előterjesztést. 
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a 
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. július 31.

Zsiros Sándorné polgármester: minden képviselő megkapta a Tulipán és Szegfű közben 
kiegészítő tábla elhelyezéséről szóló előterjesztést. Lakossági kezdeményezés mutatkozott 
arra, hogy az egyirányúsított utcákba mindkét irányból be lehessen hajtani kerékpárral. A 
jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy egyirányú utcában a kerékpárosok behajthassanak
mindkét irányból, de a táblát ki kell helyezni. Javasolta, hogy a behajtani tilos tábla alá 
helyezzék el a kiegészítő táblát. 

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: javasolta, hogy a Petőfi utcán is biztosítsák mindkét 
irányból a kerékpárral közlekedőknek a behajtási lehetőséget. A Tulipán, Szegfű köz és Petőfi 
utcákon kiegészítő táblával is biztosítsák a behajtási lehetőséget. 

Zsiros Sándorné polgármester: a kiegészítő táblák elhelyezése kötelező. A KRESZ előírása 
megengedi a behajtást, de a közlekedési jogszabály előírja a kiegészítő tábla elhelyezését. 
Sajnos ez egy plusz kiadás. 

Brünner István képviselő-testületi tag: ki kell helyezni?

Zsiros Sándorné polgármester: igen, ki kell. Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti 
jelzések elhelyezéséről szóló rendelet melléklete szerint az említett egyirányú forgalmú utat 
keresztező úton az útkereszteződésben a „Kötelező haladási irány” jelzőtábla alatt a 
kivételezett jármű(vek) jelzési képét minden esetben el kell helyezni. Amennyiben a 
csomópontban valamely továbbhaladási irányt (irányokat) tiltó tábla korlátozza a kiegészítő 
táblát kell alkalmazni. 

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: ha nem helyeznék el a kiegészítő táblát, csak egyik 
irányból lehetne behajtani a kerékpárosoknak. 

Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: véleménye szerint a két jogszabály ellentétes, mert a 
KRESZ már rendelkezik erről. Egyirányú utcában mindkét irányból behajthatnak a 
kerékpárosok. 
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a kerékpárosok nem biztos, hogy olvassák a KRESZ 
szabályait, egyértelművé kell tenni.

Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy támogassák az előterjesztést és a 
kiegészítő javaslatot. 

A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
86/2011.(VI.23.) Kt. határozata a településen kiegészítő
táblák elhelyezéséről 

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint az érintett útszakaszok kezelője, a Szegfű köz Árpád 
utca felőli, a Tulipán köz Kisvasút utca felőli és a Petőfi 
utca Tanács utca felőli kereszteződésnél a behajtani tilos 
tábla alá „Kivéve kerékpárral” kiegészítő táblát helyez el.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a 
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

8./ Közérdekű információk 

Brünner István képviselő-testületi tag: kérte, hogy az ülést követően üljenek le beszélgetni, 
az Arany János úti kertek alatt kialakult közbiztonsági helyzet rendezése végett. Jó megoldás, 
hogy egy telek végén lezárják a Sajó partot, mert a tulajdon elleni szabálysértők ezen az 
útvonalon haladva közelítik meg a város számos ingatlanát, egészen el tudnak közlekedni a 
templom környékéig. Erről szeretne szót váltani képviselő társaival. Beszélt arról, hogy
Alsózsolca határában a földterületek nagy része magántulajdonban van, sok a mezőgazdasági 
terület, gyümölcsös és egyéb szántó terület is. Ezekre a területekre idegeneknek belépni nem 
lehet. Az erdők vonatkozásában más jogszabály rendelkezik, belépni lehet, de semmihez nem 
nyúlhatnak. Sok jelzés érkezett hozzá, hogy idegen személyek kóborolnak magántulajdonú 
mezőgazdasági területeken. Sajnos ebből vita keletkezhet és komoly büntetőjogi szankciókat 
vonhat maga után. Felhívta a figyelmet arra, hogy idegen személy csak a tulajdonos 
engedélyével léphet be a mezőgazdasági magánterületre. A lakosság értékeinek a megtermelt 
mezőgazdasági termék megóvása érdekében szükséges vagyonvédelmi intézkedéseket tenni, 
mert tarthatatlan a kialakult helyzet, hogy valaki dolgozik egy éven át és más szüreteli le a 
terményt. Nagy az elégedetlenség e miatt. Észrevételezte, hogy sokan az út szélén kivágják a 
fákat, ami az állam tulajdona is lehet, figyeljenek erre oda. 

Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: bejelentette, hogy az Ifjúság u. 9. sz. előtt a világítás 
több hete nem működik. Eddig nem jelezte, de most észrevételezi, mert így az utca 2/3-ában 
nincs világítás, több mint a fél utca világítása hiányzik. Kérte, hogy a Széchenyi út végén lévő 
kb. 20 cm mély kátyút javítsák ki, mert balesetveszélyes. 

Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: éppen most kátyúzzák. 



19

Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: az Arany János út nagyon rossz állapotban van. 
Kérte, legalább az út egyik oldalán a nagyobb kátyúkat javítsák, hogy egy sávba lehessen 
közlekedni. 

Zsiros Sándorné polgármester: a tegnapi nap folyamán beszéltek arról, hogy a nagyobb 
kátyúkat javítják. Felmérést végeznek erre vonatkozóan, mert határt szab a fedezet biztosítása. 

Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: értesülése szerint többen kaptak értesítést arról, hogy 
egy cég az osztatlan közös tulajdoni jogú földeket megvásárolná. Kérte, akik kaptak ilyen 
ajánlatot gondolják át, mert tudomása van olyan hosszú évek óta itt élő alsózsolcai 
mezőgazdasági vállalkozóról, akinek vásárlási szándéka van és magasabb áron vásárolná meg 
a területeket. Kedvezőbb lenne, ha alsózsolcai tulajdonába maradnának a területek. A Sajólád 
felé eső, a bal oldali földterületekről van szó. Sem az ajánlattevőnek, sem az érdeklődőnek 
nem mondja ki nevét, nem ő vásárolná meg a területeket, de felvilágosítást szívesen ad. Kérte, 
mindenki gondolja át az ajánlatot. 

Zsiros Sándorné polgármester: a honlapon tájékoztatót jelenítettek meg az Alsózsolca-
Sajólád felőli végén egy termelő-visszasajtoló kútpár létesítésének ügyéről. Erről itt bővebb 
felvilágosítás olvasható. 

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a jogszabály szerint a Polgármesteri Hivatal hirdető 
tábláján ki kell függeszteni a földterület adás-vételével kapcsolatos ajánlatot, itt lehet 
tudomást szerezni, hogy melyik föld cserél gazdát. Felhívta a figyelmet arra, hogy elővételi 
jog illeti meg a közös tulajdonban lévő személyeket. Aki földet akar vásárolni, itt 
tájékozódhat. 

Szilágyi László képviselő-testületi tag: indítványozta és már korábban is felvetette, hogy a 
képviselő-testületi ülés napirendjeire vonatkozó előterjesztéseket tegyék közzé a honlapon. 
Ne csak az óvodák, iskolák, védőnők tájékoztatóját jelentessék meg. 

Zsiros Sándorné polgármester: megkérdezi Dr. Herczegh Enikő gyermekorvost, hogy 
hozzájárul-e a közzétételhez. 

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: véleménye szerint a munkatervben szereplő képviselő-
testületi ülések napirendjeihez kapcsolódó előterjesztések, tájékoztatók közzétehetők. 

Zsiros Sándorné polgármester: egyetértett, a munkatervben szereplő ülések napirendi 
pontjaihoz tartozó előterjesztések a honlapon megjelenhetnek. 

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az erre vonatkozó rendelet módosítását előkészíti. 

Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: a földterületekkel kapcsolatban elmondta, hogy 
mezőőri szolgálat működik a településen, a szolgálatot két fő látja el, akik próbálják a lehető 
legtöbb időt a területeken tölteni. Sajnos több jelzés is érkezett hozzá, hogy a 
gyümölcsösökből és veteményekből eltulajdonítottak terményeket. A két mezőőr nem tud 24 
órában minden földterületet megvédeni. Másfél héten belül három bejelentést kapott lopásról. 
Kérte azokat a tulajdonosokat, akiknek van földjük, de nem ültetik be és nagyon gazos a 
területük vágják le a füvet, mert ezzel segítséget nyújtanának a mezőőröknek is és a 
szomszédoknak is. A gaztól, a tolvajt is nehezebb észrevenni, beláthatóbb lenne a terület, ha 
lenyírnák a gazt. Kérte a polgárőrök segítségét, hogy ebben az időszakban, amikor érik a 



20

termés, legyenek kapcsolatban a tulajdonosokkal és mezőőrökkel, járőrözzenek többet a 
földeken. A gazdákkal együtt figyelőszolgálatot lehetne kialakítani ebben az időszakban. 

Brünner István képviselő-testületi tag: mint polgárőr elmondta, hogy éppen tegnap előtt 
egyeztettek arról, hogy a polgárőrök a mezőőrökkel koordinálva figyelik a mezőgazdasági 
területeket. Ezen időszakban érik a termés és megnövekedett a lopások száma is, ezért jobban 
odafigyelnek ezekre a területekre. 

Zsiros Sándorné polgármester: a településen eddig működő rendőrőrs megkezdte 
átköltözését Felsőzsolcára, a KMB csoport marad Alsózsolcán. A megüresedett helyiségekben 
árvízvédelmi eszközöket szeretnének elhelyezni és a polgárőrség részére szeretnének 
biztosítani egy helyet, reméli mindenki egyetért. Kérte, hogy az épület mellett lévő garázst 
adják át a polgárőrségnek, hogy az autójuk ott parkolhasson. Erről már egyeztetett Skarupa 
János polgárőr egyesület vezetőjével. 

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: tanúja volt, hogy az utcán cseresznyét loptak, ő 
felszólította a tolvajokat a távozásra, így az meghiúsult. Tájékoztatta a lakosságot, hogy akár 
már 10 szem cseresznye lopásáért büntetnek és szankcionálnak. Kérte a lakosságot, hogy ne 
menjenek el mellette, ha ilyet látnak, zavarják el a tolvajokat, vagy értesítsék a rendőrséget. 
Elmaradt a Kisebbségi Önkormányzat által 2011. június 11-ére tervezett egyházi fesztivál 
rendezvénye, amit egy későbbi időpontban szeretnének megszervezni a sportpálya területén. 
Kérte a testületet járuljanak hozzá, hogy a Közösségi Ház vezetője térítésmentesen 
rendelkezésükre bocsáthatja a sportpálya területét a rendezvény lebonyolítására az általuk 
megjelölt időpontban. 

Zsiros Sándorné polgármester: tudomása van róla, hogy fennáll még a rendezvény 
lebonyolításának szándéka. 

Brünner István képviselő-testületi tag: a korábbi testületi döntés csak június 11. napjára 
vonatkozott?

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: igen. A rendezvényt meg szeretnék tartani, de annak 
időpontja még ismeretlen, ne legyen belőle félreértés, ezért kérte a testület hozzájárulását. 

Zsiros Sándorné polgármester: a kisebbségi önkormányzat vezetőjével egyeztettek, azt 
mondták, hogy a jövő hét végén tartanák a rendezvényt, július 2-án. Később már nem volt 
biztos az időpont, nem tudják eldönteni mit akarnak. A Közösségi Ház vezetője ugráló várat 
szervezett a rendezvényre, de már a harmadik időpontot módosítják. Javasolta, ha nem gátolja 
az általuk választott időpont az önkormányzat rendezvényeit, akkor biztosítsák részükre a 
sportpálya területét. 

Brünner István képviselő-testületi tag: ugyanarról az egyházi fesztivál rendezvényéről 
beszélnek, amiről korábban döntött a testület?

Zsiros Sándorné polgármester: igen, azokkal a feltételekkel, este 18 óráig tarthat a 
rendezvény és szeszesital árusítása tilos. Ez a Metodista Egyház rendezvénye. Kérte a 
testületet, hogy térítésmentesen biztosítsák a Kisebbségi Önkormányzat részére az Egyházi
Fesztivál helyszínét, a sportpálya területét. 

A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
87/2011.(VI.23.) Kt. határozata a Kisebbségi Önkor-
mányzat által szervezett Egyházi Fesztivál helyszínének
térítésmentes használatára vonatkozóan 

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a közeljövőben megrendezésre kerülő Egyházi Fesztivál 
rendezvényének lebonyolításához térítésmentesen biztosítja 
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére a Sportpálya 
területét.  
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a 
döntésnek megfelelően az érintetteket értesítse. 
Felelős: polgármester, Közösségi Ház vezető, Cigány

           Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Határidő: 2011. július 31. 

Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: július 1-jén zárva lesz a Polgármesteri Hivatal és az 
egészségügyi intézmény?

Zsiros Sándorné polgármester: a honlapon és a kábeltelevízión megjelent, hogy július 1-jén 
Semmelweis-nap lesz, amely az egészségügyben dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap, 
ezért az egészségügyi ellátás szünetelni fog és egy korábbi jogszabály alapján ezen a napon 
van a köztisztviselői nap, ezért a Polgármesteri Hivatal, illetve az Okmányiroda, a 
Kormányhivatal  és intézményeiben is munkaszüneti nap lesz. 
A munkaterv szerinti következő képviselő-testületi ülés szeptember 8-án lesz, melynek 
napirendjei a következők: 1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 2./ 
Beszámoló a 2011. I. félévi költségvetés végrehajtásáról, 3./ Tájékoztatás a temető 
üzemeltetéséről, 4./ A 2011. évi intézményi térítési díjak megállapítása, 5./ Egyebek. 
A közeljövőben rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívása is szükséges. Kérte, hogy a 
nyári szabadság ideje alatt is legyenek folyamatos kapcsolatban, mert számos felvetés, 
probléma adódhat, amit meg kell beszélni. Az augusztus 20-i programok előkészítésével 
kapcsolatban is egyeztetés szükséges. 
Megköszönte a testület munkát és kérte a képviselőket, hogy zárt ülés keretében egy napirendi 
pont megtárgyalására maradjanak. 

Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester a nyílt ülést 9 óra 55 
perckor bezárta.

Kmf

               Zsiros Sándorné                                                        Urbánné Lengyel Zsuzsanna
               polgármester                                                                      jegyző

Kovács Tímea
jegyzőkönyvvezető


