
16/2011. sz. jegyzőkönyv 
 
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt képviselő-testületi  
               ülésről, mely 2011. szeptember 8-án, csütörtökön 8 órakor kezdődött 
 
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Brünner István, Dr. Majoros Géza, Fáklya Tiborné,  
                        Fodor Ákos, Ráki István, Szilágyi László, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tagok,  
                        Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző, Marcsikné Orosz Emese aljegyző (a jelenlévő  
                        képviselők száma 8 fő)  
 
Távolmaradását bejelentette: Csöbör Katalin alpolgármester 
 
Meghívottként jelen van: Antal Lászlóné iskolaigazgató, Fazekasné Baksi Piroska 
óvodavezető, Takácsné Szabó Zsuzsanna óvodavezető,  Szaláncziné Somos Zsuzsanna 
Közösségi Ház és Könyvtár vezető, Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető, Kiss 
Mónika adóügyi főtanácsos, Flaskó Endréné gazdasági vezető 
  
Zsiros Sándorné polgármester: köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, 
intézményvezetőket. Megállapította, hogy 8 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt 
megnyitotta. Indítványozta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek 
megtárgyalásra azzal a kiegészítéssel, hogy 8./ napirendi pontként tárgyalják meg a Szemünk 
Fénye Alapítvány kérelmét, 9./ napirendi pontként zárt ülés keretében egy fellebbezést és a 
képviselőktől érkezett javaslatot és interpellációt az adott napirendi pont tárgyalásánál.  
 
A testület 8 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 
 
N a p i r e n d: 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
     Előadó: polgármester 
2./ Beszámoló a 2011. I. félévi költségvetés végrehajtásáról 
     Előadó: polgármester 
3./ Tájékoztatás a temető üzemeltetéséről 
     Előadó: jegyző 
4./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
     Előadó: jegyző 
5./ Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítás 
     Előadó: jegyző 
6./ 2011. évi költségvetési kiadásokra,  megtakarításokra vonatkozó javaslat 
     Előadó: polgármester 
7./ Alsózsolca, Tanács út 4. szám alatti ingatlan adás-vételére vonatkozó ajánlat 
     Előadó: polgármester 
8./ Szemünk Fénye Alapítvány kérelme 
     Előadó: polgármester 
9./ Fellebbezés (zárt ülés) 
     Előadó: polgármester  
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a lejárt határidejű határozatok mikénti végrehajtását 
terjesztette a testület elé, mely írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
A jelentést a testület 8 igen szavazattal jóváhagyólag tudomásul vette. 
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2./ Beszámoló a 2011. I. félévi költségvetés végrehajtásáról 
 
Zsiros Sándorné polgármester: minden képviselő megkapta az előterjesztést. Februárban 
döntött a testület a 2011. évi költségvetés elfogadásáról. Az I. félévi beszámoló adatait 
ismerve az előirányzatok teljesülése a táblázatokban leírtak szerint időarányosan, vagy attól 
eltérően alakultak. Ezt a pénzügyi bizottság ülésén hosszan tárgyalta, magyarázatot ad ezen 
túl az előterjesztés.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a beszámolót és 
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 a 2011. I. félévi 
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót.  
 
A testület 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 134/2011.(IX.08.) Kt. határozata a 2011. I. félévi költség- 
 vetés végrehajtásáról 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 elfogadta az önkormányzat 2011. I. félévéi költségvetés  
 végrehajtásáról szóló tájékoztatót.  
 Felelős: polgármester, jegyző  
 Határid ő: azonnal  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el a költségvetésről szóló 
rendelet-tervezetet.  
 
A testület 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és megalkotta 15/2011.(IX.09.) 
önkormányzati rendeletét, mely az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 
2/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szól.  
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
3./ Tájékoztatás a temető üzemeltetéséről 
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte jegyző asszonyt, a napirend előadóját, hogy ismertesse 
a temető üzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztést.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a tavalyi évben történt utoljára beszámolás a temető 
üzemeltetéséről, akkor még a fenntartási kiadásokat a Városgondnokságnál könyvelték, január 
1-től a Polgármesteri Hivatal költségvetésének része. A beszámolás a Hivatal kiadásairól szól, 
mind a bevételek, mind a kiadások időarányosan teljesültek azzal, hogy nem volt szükség 
karbantartási tevékenysége. A temető üzemeltetője, Urszin László tájékoztatást adott az 
üzemeltetéssel, működéssel kapcsolatos feladatokról. Az üzemeltető elfoglaltsága miatt nem 
tud részt venni az ülésen. Az év során több alkalommal ellenőrizte a temetőt, azt tapasztalta, 
hogy rendezett, gondozott. Lakossági panasz, nem érkezett. Javasolta, hogy vizsgálják felül az 
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útlezárással kapcsolatos korábbi döntést, mert a jogszabály rögzíti, hogy csak miniszter 
állapíthat meg útlezárásért díjat. Lezárhatják a temetés idejére az utat, de díjat nem kérhetnek 
érte, az önkormányzatnak kell vállalni a költségeket, másik lehetőség, hogy töröljék el a 
lezárást. Nyolc temetés történt a bevezetés óta, ebből egy alkalommal vették igénybe. Ebből 
következtethető, hogy a lakosság nem igényli a szolgáltatás.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a javaslatot és 
támogatja, hogy töröljék el az út lezárását.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: a jogszabály önkormányzati utakra is vonatkozik? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: igen, útlezárásért csak miniszter állapíthat meg díjat. 
Lezárhatják, de térítési díj nélkül.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: muszáj díjat kérni érte, pénzbe kerül a lezárás? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: két ember szükséges hozzá 1-1 órára, aki 
közalkalmazott, az ő bérüket tartalmazta a lezárás díja, mert közmunkással nem tudják 
helyettesíteni.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: az önkormányzat támogatja a polgárőrséget, 
vállalják ők. Korábban lakossági igény volt az út lezárására, nem a testület kezdeményezte a 
döntést. Vizsgálják meg, ténylegesen mennyibe kerül az út lezárása.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: igen, az önkormányzat támogatja a polgárőrséget, de 
vegyék figyelembe, hogy mennyi szívességet kérnek tőlük.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: mint polgárőr javasolta, hogy tárgyalják meg a 
polgárőrség vezetőjével. Problémaként merül fel, hogy a temetések többsége napközben, a 
délelőtti órákban van, így nem biztos, hogy az út lezárását biztosítani tudják, mert dolgoznak. 
A polgárőrség nyitott, nem zárkóznak el, de beszéljék meg.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: ha a polgárőrség nem tudja biztosítani az út lezárását, 
akkor az önkormányzatnak kell két dolgozót biztosítani.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: úgy határozzák meg a rendeletben, ha valaki igényli, 
biztosítják az út lezárását. A hétvégi és a délelőtti temetések okozhatnak problémát. Hagyják 
meg a lehetőséget, de akkor kötelező érvényű.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: ha igénylik az út lezárását, akkor biztosítani kell.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: ha térítésmentes lett volna az út lezárása, akkor 
nyolc esetből, hány esetben igényelték volna? 
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: véleménye szerint nem volt sok a 3000,- Ft-os díj az 
út lezárásáért. Ismerve a temetéssel járó költségeket, ez elenyésző összeg, ebből adódóan arra 
következtet, hogy nincs rá igény.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a hozzátartozók véleménye megoszlik, vannak akiket zavar 
a zaj, ez mindig így zajlott.  
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Brünner István képviselő-testületi tag: a polgárőrség nevében elvállalják ingyen az út 
lezárását, ha megtartják. Nem biztos, hogy minden alkalommal lesz két ember, de ha 
lehetőség lesz rá, segítenek.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: temetések alkalmával a teherautó zaja lehet zavaró 
tényező számára, de az utóbbi időben nem tapasztalta.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: nem a testület döntése volt az út lezárása, hanem 
a lakosság igénye.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: több éve örök vita, lezárják, ne zárják. A 3.000,- Ft-os 
díj nem nagy összeg két ember 1-1 óra igénybevételéért. A testület az idén emelte a temetői 
szolgáltatások díját, ezért nem javasolta annak emelését.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el a tájékoztatót.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 135/2011.(IX.08.) Kt. határozata a temető üzemeltetésé- 
 ről 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 elfogadta a temető üzemeltetéséről szóló tájékoztatókat.  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésről a temető üzemeltetőjét értesítse.  
 Felelős: polgármester, temető üzemeltető  
 Határid ő: azonnal  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, támogassák a temetőről és a temetkezési 
tevékenységről szóló rendelet módosítását, mely magába foglalja a változtatást, törli az út 
lezárásának díját.  
 
A testület 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 16/2011.(IX.09.) önkormányzati 
rendeletét, mely a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 27/2005.(XII.22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szól. 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy az önkormányzati utak használatával 
kapcsolatos rendeletben kerüljön törlésre, hogy temetések alkalmával biztosítják az út 
lezárását.  
 
A testület 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és megalkotta a 17/2011.(IX.09.) 
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.  
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4./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
 
Zsiros Sándorné polgármester: minden képviselő megkapta az előterjesztést, amelyet az 
ügyrendi bizottság megtárgyalt.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a módosításra azért volt szükség, mert megváltoztak a 
jogszabály alkotási kötelezettséggel járó feladatok és a magasabb szintű jogszabályban 
leírtakat, nem lehet ismételni rendeletben. A rendelet 9. §-a tartalmazta, hogy legalább 6 ülést 
tart a testület, amelyet az 5. függelékben meghatározott munkaterv szerint tart meg. Mivel 
jogszabály is úgy rendelkezik, „hogy a képviselő-testület legalább 6 ülést kell tart”, ezért a 
norma szöveg törlése szükséges. Magasabb szintű jogszabály bevezette, hogy társadalmi 
kontrollt kell az önkormányzati rendeletalkotás tekintetében gyakorolni, a rendelet-tervezetet 
meg kell ismertetni a lakossággal széles körben. A társadalmi részvétel több formában is 
történhet, a testület határozza meg annak módját. Javasolta, hogy a rendelet-tervezet kerüljön 
fel a település honlapjára, legalább 8 napos véleményezési határidőt biztosítva a lakosság 
részére, de nem fórum formájában. A lakosság véleményezése után a bizottsági és testület 
megismerheti a véleményeket. Lehetőségként felvetődött, hogy a rendelet-tervezeteket 
ismertessék meg nagyobb közösségekkel, pl. egyházak tagjaival, nyugdíjas klub tagjaival, de 
a rendeletek sajátossága, hogy az sokkal szélesebb körben érinti a lakosságot, ezért 
kezdeményezte az interneten keresztül, a honlapon történő megjelenítést, ami széles körben 
elérhető. Kevés önkormányzat élt még a lehetőséggel, nincs tapasztalat más önkormányzatok 
gyakorlatáról. A rendelet tartalmazza azokat az elemeket, amikor nem kell társadalmi 
egyeztetésre bocsátani a tervezetet. A hatásvizsgálat a rendelet bevezetésével várható 
körülmények elemzését tartalmazza, ami minden rendelet elkészítéséhez szükséges.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: társadalmi egyeztetés szempontjából a hirdető 
táblára is kifüggesztik a rendelet-tervezetet? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: igen, elnézést, a honlapon túl a hirdető táblára is 
kifüggesztésre kerül a tervezet.  
 
Dr. Majoros Géza ügyrendi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy támogassák a rendelet módosítását.  
 
A testület 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 18/2011.(IX.09.) 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.  
 
5./ Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítás 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a jogszabály szerint szeptember 1-től a bérpótló 
juttatás megnevezés, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra változik. Kérte, hogy a változást 
vezessék át a rendeletben.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény 
nem merült fel a képviselők részéről, ezért kérte a testületet, hogy támogassák a rendelet 
módosítását.  
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A testület 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 19/2011.(IX.09.) önkormányzati 
rendeletét, mely a szociális ellátásokról szóló 26/2005.(XII.22.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szól. 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
6./ 2011. évi költségvetési kiadásokra, megtakarításokra vonatkozó javaslat 
 
Zsiros Sándorné polgármester: már az előző ülésen is tárgyalták az önkormányzat 
működésével és az intézmények üzemeltetésével kapcsolatos költségvetést csökkentő 
tényezőket. Az előterjesztés a megnövekedett kiadásokról, az adókiesésről és a bevétel 
növekedés számba vételéről szól. Az eddig tett intézkedések, elfogadott javaslatok alapján 17 
M Ft hiány mutatkozik az idei költségvetésben. Előző ülésen 8,5 M Ft csökkentésre tett 
javaslatot, de a testület csupán 700 e Ft csökkentést fogadott el, ezért újra javaslatot tesz, némi 
módosítással. A pénzügyi bizottság ülésén végigtárgyalták a javaslatokat pontonként. 
Javasolta, hogy elsőként az előterjesztést, majd a képviselők által benyújtott javaslatot, végül 
az intézményvezetők által elkészített megtakarítást tárgyalják.  
A közalkalmazottak cafetéria keretének csökkentésére módosítási javaslatként 4.000,- Ft/hó 
összeg megállapításáról döntsenek.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a módosító javaslatot 
és támogatta.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: a cafetéria kifizetése nem kötelező a 
munkáltatónak, javasolta, hogy zárolják ezt az összeget. Kb. 5 M Ft megtakarítást jelent. Ha 
év végén úgy alakul a költségvetés, akkor egy összegben kifizetésre kerül a közalkalmazottak 
részére a rendelkezésre álló összeg, ami lehet 8.500,- Ft/hó, vagy ennél kevesebb összeg.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: a közszolgálati cafetéria miért nem vonatkozik a 
köztisztviselőkre, csak a közalkalmazottakra?  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: jogszabály kötelezővé teszi a köztisztviselők részére a 
cafetéria összegét, amelyet min. és max. összegben határoz meg.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: a megtakarításból mindenkinek egyformán kell kivenni 
a részét, igazságosan, %-os arányban állapítsák meg, a törvény nem számít mit ír elő, 
nincsenek abban a helyzetben, hogy tekintettel legyenek bármire. Az intézkedések a jövő évi 
költségvetést már most befolyásolják. Az irányszámokat már ismerik. Tudomása van arról, 
hogy több településen fizetés csökkentést hajtottak végre. A törvényi előírásokat hagyják 
figyelmen kívül, mert a hiányzó pénzösszeget nem tudják előteremteni. Saját maguknak kell 
rendet teremteni.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: nem szabad felvállalni a képviselő úr által elmondottakat, 
mert a törvény mindenkire vonatkozik. Ha önhibájukon kívül nem tudnak fizetni és ezzel 
ütköznek a törvény előírásaival, akkor nem direkt módon cselekedtek  a szabályok ellen. 
Javasolta és kérte, hogy jogszabály ellenes döntést ne hozzanak. Képviselőként arra tettek 
esküt, hogy betartják a jogszabályokat. A dolgozók bérét csökkenteni csak törvényellenes 
úton lehet, ezért nem javasolta. A jegyző kötelessége jelezni a törvénysértő döntést, akkor 
járhatnak majd a bíróságra, nem szabad felvállalni. 
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: hallomásból szerzett információ, hogy vannak 
települések, ahol csökkent a dolgozók fizetése. Az érintett településen a testület az éves 
költségvetésében hat hónapra biztosította a közalkalmazottak részére az étkezési utalványt, 
mivel a második félévre nem látták a lehetőséget annak fedezetére, ezért szűnt meg. Másik 
település, amiről szó esett, hogy csökkent a dolgozók jövedelme, ott egységesen a napi 6 órás 
foglalkoztatást határozták meg azzal, hogy ahhoz a dolgozók egyöntetűen hozzájárultak. 
Egyetért azzal, hogy egyformán kellene vállalni a csökkentést, de amíg a jogszabály 
különbséget tesz közalkalmazott és köztisztviselő között, addig nem tudnak e szerint 
működni.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: a fizetéscsökkentés az országban már működő rendszer, 
vannak munkahelyek, ahol minden dolgozó fizetését csökkentették 10-15 %-al, aki vállalta 
maradt. Törvényellenességet senki nem akar elkövetni, de adódhatnak fizetési problémák. 
Senkinek nem akarja csökkenteni a fizetését. Az intézményeknél megtakarítás nincs, csak a 
dolgozók béréből tudnának csökkenteni. A cafetéria megvonása csak átmeneti lenne, a 
nehézségek áthidalására.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: a cafetéria összeg adó vonzatával is számolni 
kell. 
 
Brünner István képviselő-testületi tag: a pénzügyi bizottság ülésén merült fel Dr. Majoros 
Géza képviselő javaslata? 
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: szóban már jelezte, most indítványozza.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: jónak tartja az indítványt. Nehezményezte, hogy 
rövid idő alatt kell dönteni emberek pénztárcájának kiadásáról.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: igen, van úgy, hogy a döntéshozatal azonnali reagálást, 
véleménynyilvánítást igényel, de éppen ez a kezdeményezés nem új, hetek óta szerepel már az 
előterjesztések sorában. Nehéz dönteni emberi sorsokról.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: jó a javaslat, egyetértett vele.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: nem veszik el a cafetéria támogatást, csak 
zárolják az összeget.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: a javaslat alapján kiderül, hogy az 
intézményvezetők felajánlásaiból a megtakarítás is a közalkalmazottakat érinti. Javasolta, 
hogy mindenféleképpen, minden területen tartsák be a törvényességet. Semmi pluszt nem 
kapnak a dolgozók, egyedül a cafetéria jelentette a megbecsülést a közalkalmazottak számára. 
A dolgozók megértik a nehéz helyzetet. Ő javasolta, hogy csökkentsék a cafetéria összegét 
4.000,- Ft/hóra. A közalkalmazottak 2-3 diplomával keresnek 120-130 e Ft-ot, illetve diploma 
nélkül kb. a minimálbérért dolgoznak. Kérte, hogy az elkövetkező három hónapra támogassa 
az önkormányzat a dolgozókat, legalább ennyit adjanak a közalkalmazottaknak.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: akkor miből lesz megtakarítás? Máshol nem 
tudnak csökkenteni ilyen mértékben.  
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az előző testületi ülésen elfogadott előirányzat 
módosítás, átcsoportosítás minden intézménynél a bérgazdálkodásban történt változásokból 
adódott, az nem létszámcsökkentés következménye. Ezt követően tovább egyeztettek a 
vezetőkkel, melynek során: 
A Herman Ottó iskolában a tartós távollét, kevesebb osztálylétszám és napközis csoport miatt 
a nyugdíjazás és más okból távozó dolgozók álláshelyének betöltésére nincs szükség. A 
felajánlott megtakarítások az intézmények működését nem akadályozzák. Az iskolában 
logopédus külső személlyel történő foglalkoztatására nincs szükség, azt belső munkatárs látja 
el. Két erdei tábort szerveztek, melyért külön díjazást nem számolnak el, hanem a kötelező 
órán túli foglalkoztatás keretében biztosítják. Az iskolában összesen 1,6 M Ft a megtakarítás. 
A Közösségi Ház költségvetését első körben 500 e Ft-al csökkentették azzal, hogy a tervezett 
rendezvényeinek költségeit csökkentse úgy, hogy helyi fellépők helyettesítsék az előadókat. 
Az intézmény vezetője a Közösségi Ház kiadás csökkentésre tett javaslatot, az energia 
felhasználás területén, ami összesen 490 e Ft, a Sportcsarnok esetében 260 e Ft.  
A 2. óvodában nem látnak további megtakarítási lehetőséget, a Johanna úti telephely további 
egyeztetésre vár, várhatóan december 31-el fog zárulni. Az intézmény tekintetében 
megtakarítást jelenthet a felújítás során a tető és ablak szigeteléséből származó energia díjak 
csökkenése.  
A Fekete István óvodában 300 e Ft a megtakarítás lehetősége.  
A Gondozási Központ költségvetésében az intézmény vezető csak a cafetéria juttatás 
változtatásában látja a működési költség csökkentését. A labor és fizikoterápiás szolgáltatás 
300,- Ft/alkalom térítési díj bevezetését javasolta, továbbá kérte, hogy állapítsák meg a 
Gyermekjóléti Szolgálat konferencia termének bérleti díját, ezzel lehetőség nyílna további 
bevételre.  
A Városüzemeltetés esetében további megtakarításra nincs lehetőség.  
A Hivatal esetében a közvilágítási lámpák csökkentett üzemóra –évi 3990 óra helyett, 3790  
óra- üzemelésével a közvilágítási díj éves megtakarítása 5 %-os, de ez az átállás költségei 
miatt, teljes egészében a jövő évben fog jelentkezni. Felkérte képviselő urakat, hogy együtt 
tekintsék át a közvilágítási lámpákról készült térképet, majd az utcákat, a helyi sajátosságokat 
figyelembe véve alakítsák ki véleményüket a lámpatestek üzemen kívül helyezéséről, ami az 
elmúlt napokban meg is történt.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: eleget tettek a felkérésnek, ők is tapasztalták, hogy több 
utcában minden villanyoszlopon van lámpatest, illetve sok helyen a növényzet takarja azokat, 
lehetőséget lát a lámpatestek csökkentett működésében azzal, hogy ez nem lesz népszerű 
döntés, de meg kell tenni.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a településen 503 lámpatest van elhelyezve. A Fekete 
István és a 2. óvodáknál két-két lámpa is van az oszlopon. 503 lámpatestből 100-at, vagy 
többet is ki lehet venni úgy, hogy minden második oszlopon marad lámpatest. Javasolta, hogy 
úgy kerüljön kialakításra a közvilágítási lámpák helye, hogy az útkereszteződésekben minden 
esetben maradjon lámpa. Két utcára, a Tulipán közben és a Kossuth utca elején lámpát kell 
szerelni, mert egyáltalán nincs közvilágítás. A megtakarítás 100 lámpa megszűntetése esetén 
2 M Ft, de ez az összeg teljes egészében csak jövőre jelentkezik, az idei évben ennek töredéke 
a megtakarítás, mivel az átállásnak is van költsége.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: mindhárom iskola megtakarítása benne van a 
Herman Ottó iskoláéba? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: igen, mindhárom intézményé.  
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Ráki István képviselő-testületi tag: a túlórák elszámolásáról milyen megállapodás van? 
Felhívta a figyelmet arra, hogy több dolgozónak nem lett kifizetve a túlórája. Az erdei iskola 
pedagógusai részére a munkaidő feletti ügyeleti díj jár, mert munkáért munkabért kell fizetni. 
Ez is törvénytelenség, ha nem kapják meg.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a közoktatási törvény és annak végrehajtásáról szóló 
rendelet rögzíti a pedagógus heti munkaidejét 40 órában, a tanítási órák számát 22 órában és a 
kettő közötti időszakban az intézmény vezetője megbízhatja oktatással kapcsolatos 
feladatokkal a pedagógust A pedagógus a kötelező órán kívül ellát bizonyos oktatással 
kapcsolatos feladatokat, így a táboroztatás is ellátható közös megegyezés alapján.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: ha a testület jóváhagyta az intézmény pedagógiai 
programját, akkor kötelező a munkaidő feletti ügyeleti díj kifizetése. A képviselők, akik 
elfogadták a pedagógiai programot tudhatják, hogy az tartalmazza az erdei iskola 
megszervezését, megvalósítását. Erdei iskola esetén a munkaidő feletti ügyeleti díjat ajánlotta 
fel az intézmény vezetője, ami a nyolc órán kívüli díj mértéke. A tábor ideje alatt plusz 16 
órában felügyelik a gyermekeket hosszú évek óta. A túlórát és helyettesítést minden 
intézmény vezetője a tantárgyfelosztást követően a szükséges órákban állapítja meg. A 
helyettesítés esetén a megtartott óráért munkabér jár. Kihangsúlyozta, hogy a munkabérről 
előre lemondani nem lehet, a már számfejtett bérről lehet lemondani írásban, két tanú 
jelenlétével.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az iskolai tanév a költségvetés tekintetében 4/12-ed és 
8/12-ed részben realizálódik. A helyettesítés elszámolása nem egyszerű, bonyolult 
megfelelőségi számítás eredmény, mert két hónapos munkaidőt kell áttekinteni, ha a dolgozó 
táppénzen van, vagy egyéb ok miatt hiányzik, nem teljesíti a munkaidő keretet, nem 
számolható el a helyettesítés díja. A kettő hónapot figyelembe véve egy túlóra fizetési 
kötelezettség lesz ebben az évben, novemberben. Ésszerű beosztással a minimumra 
csökkenthető a helyettesítés, akár osztályösszevonással is meg tudják oldani, ez eddig sem 
volt probléma.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: igaz-e, hogy a Herman Ottó iskolában a dolgozókkal 
papírt írattak alá, hogy lemondanak a helyettesítés és túlóra díjról? 
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: belső használatra készült egy felmérés az intézmény 
vezetője által. Kihangsúlyozta, hogy senki nem írt alá semmi ilyet. Ez egy statisztikai jellegű 
belső használatra készült felmérés, amit értekezleten megbeszéltek. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az intézmény vezetője azért készítette a felmérést, 
mert a 22 órán túli időkeretet szeretné beosztani arányosan.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: azt a célt szolgálta a felmérés, hogy kinek adjon, 
hogyan adjon helyettesítő órát a vezető. Tantestületi értekezleten beszélték meg, ez az iskola 
belső ügye, magánügye.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: csak tájékoztatást szeretett volna kérni.  
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a két óvoda soha nem számol el helyettesítést, sem 
túlórát, az óvodapedagógus kötelező heti óraszáma 32, azon túli munkavégzését az intézmény 
vezető a heti nyolc óra terhére szervezheti.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: az iskola új igazgatója a három intézmény tekintetében saját 
maga alakítja ki az új tanítási rendet.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: itt is tapasztalható a jogszabályok megkülönböztetése, 
a hivatalban sem fizethető helyettesítés, túlóra, pedig előfordult, hogy 16 óra után is bent kell 
maradni.   
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: áttekintették az intézmények által felajánlott 
megtakarításokat. Javasolta, hogy tárgyaljanak az előterjesztésben szereplő javaslatokról és 
összesítsék az eredményt.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy az eddig tett javaslatokon túl az 
intézményvezetőkre a további költségtakarékos gazdálkodás legyen a kötelező.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 136/2011.(IX.08.) Kt. határozata az intézmények vezetői 
 által saját hatáskörben leírt megtakarításokról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 úgy döntött, hogy az önkormányzat intézményeinek vezetői 
 az év hátralévő részében legyenek figyelemmel a költségta- 
 karékos gazdálkodásra.  
 A testült felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a dön- 
 tésről az intézmények vezetőjét értesítse.  
 Felelős: polgármester, intézmények vezetői 
 Határid ő: folyamatos  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte szavazzanak arról, hogy a közalkalmazottak cafetéria 
juttatását zárolják december végéig azzal, hogy ha fedezet lesz, azt egy összegben kifizetik.  
 
A testület 1 igen szavazattal, 4 ellenvéleménnyel és 3 tartózkodással nem támogatta, hogy a 
közalkalmazottak részére a cafetéria keretét zárolják decemberig.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy a közalkalmazottak részére 4.000,- Ft/hó 
összegű cafeteria juttatást biztosítsanak október 1-től.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a módosító javaslatot 
és elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
A testület 5 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel és 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 137/2011.(IX.08.) Kt. határozata a közalkalmazottak ca- 
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 fetéria keretének meghatározásáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 a közalkalmazottak részére 4.000,- Ft/hó összegű cafetéria 
 juttatást biztosít október 1. napjától. 
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 Felelős: polgármester, intézmények vezetői 
 Határid ő: azonnal  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a köztisztviselők cafetéria keretének megállapításánál a 
törvényben meghatározott minimum feletti összegről tudnak dönteni. 
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a javaslatot és 
támogatta.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: javasolta, vonják meg a minimum feletti összeget.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, szavazzanak a javaslatról.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 138/2011.(IX.08.) Kt. határozata a köztisztviselők cafeté- 
 ria keretének meghatározásáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 a köztisztviselők részére 2011. évre bruttó 193.250,- Ft/fő  
 összegű cafetéria juttatást biztosít. 
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 Felelős: polgármester, jegyző 
 Határid ő: azonnal 
 
Zsiros Sándorné polgármester: előterjesztésében a képviselői tiszteletdíj 50 %-os 
csökkentését javasolta.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a javaslatot és 
módosításként indítványozza, hogy a képviselők tiszteletdíját 25 %-al csökkentsék és ha a 
képviselő bármely okból nem vesz részt az ülésen, nem jár neki az arra a hónapra eső teljes 
tiszteletdíj.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: október 1. napjától lépne hatályba. A javaslat 
elfogadása rendelet módosítással jár. Ha egy hónapban két ülés van és az egyiken nem vesz 
részt a képviselő, akkor fele arányban csökken a tiszteletdíja. Javasolja, hogy az ülésről való 
távozás, vagy késés esetén se járjon a teljes összegű tisztelet díj.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a pénzügyi bizottság ülésén hosszasan tárgyalták a módosító 
indítványt.  
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Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: ha elfogadják, mennyi lenne a megtakarítás 
összege? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: kb. 800-900 e Ft lenne a tiszteletdíj 25 %-os csökkenéséből 
a megtakarítás, amit tovább növelne az ülésről való távolmaradásból származó kifizetések 
összege.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: ő kezdeményezte a képviselői tiszteletdíj 
csökkenését annak érdekében, hogy a képviselők is járuljanak hozzá a takarékoskodáshoz. A 
képviselői tagsággal járó plusz költségek, hogy az elektronikusan megküldött anyagot ki kell 
nyomtatni, ami esetenként több száz oldal is lehet, ezért nem javasolja az 50 %-os 
csökkentést. A bizottsági ülésen felvetődött, hogy orvosi igazolást elfogadjanak-e hivatalos 
távollét esetén, de nem javasolták. Bármi okból hiányzik a képviselő, távollétnek minősül. 
Javasolta a tiszteletdíj 25 %-os csökkentését és ha a képviselő nem vesz részt az ülésen, ne 
kapjon arra az ülésre díjat. Ezen elv alapján javasolta a bizottság nem képviselő külsős tagjai 
részére megállapítani a tiszteletdíj mértékét, így mindenki hozzájárul a megtakarításhoz.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: az adókiesés okozza a jelenlegi pénzügyi problémát. 
Ha ezt a hiányt sem fogják tudni pótolni, miből fogják fizetni a hitelt? Számszerűsítsék, ki 
mennyivel járul hozzá a megtakarításhoz. A megtakarítások nagy része a közalkalmazottakat 
érinti. Ha a közalkalmazottak nem az önkormányzathoz fognak tartozni, miből fogják 
csökkenteni a megtakarítást? Jövőre el fognak jutni oda, hogy adót fognak kivetni a 
lakosságra. A képviselői tiszteletdíj mértékének 50 %-os csökkentését javasolja továbbra is. 
Ne csak a dolgozókat, közszférát sújtsák. Korábban a tiszteletdíj emelését sem javasolta. Ők 
nem a tiszteletdíj emeléséről szóló határozatot fogadták el, hanem az erről szóló rendeletet. 
Erre mondta azt korábban a polgármester, hogy „gyorsan tanulnak az újonnan megválasztott 
képviselők”. Félre tájékoztatják a lakosságot.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: ha a rendeletet nem támogatták volna a képviselők, akkor a 
tiszteletdíj mértéke maradt volna az eredeti mérték. Azért mondta, hogy gyorsan tanultak, 
mert rájöttek, ha nem támogatják a rendelet elfogadását, nem kapnak magasabb összegű 
tiszteletet díjat.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az orvosi igazolással történő hiányzást elfogadják? 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: hiányzás esetén ne fogadják el az orvosi igazolást.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: egyetért képviselő úrral, támogatja a tiszteletdíj mértékének 
50 %-os csökkentését, távollét esetén, annak arányában csökkentsék a tiszteletdíjat. Kérte, 
szavazzanak a javaslatról.  
 
A testület 3 igen szavazattal, 4 ellenvéleménnyel és 1 tartózkodással nem támogatta a 
képviselő tiszteletdíj 50 %-os csökkentését, valamint a távollétre vonatkozó javaslatot.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta a tiszteletdíj mértékének 25 %-os csökkentését 
azzal, hogy az a képviselő, aki az ülésen nem vesz részt, vagy arról távozik, késik nem 
jogosult teljes összegű tiszteletdíjra, figyelembe kell venni az adott hónap üléseinek számából 
számított egy ülésre járó díjat és csökkenteni kell a távol lévő ülésekre eső hányaddal. Ha 
nincs testületi ülés egy hónapban, akkor a teljes összegű díj jár.  
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A testület 5 igen szavazattal és 3 ellenvéleménnyel az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 139/2011.(IX.08.) Kt. határozata a képviselői tiszteletdíj 
 mértékének csökkentéséről 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 támogatta a képviselői tiszteletdíjról szóló rendeletének  
 módosítását az alábbiak szerint:  
 Október 1-től a képviselői tiszteletdíj 25 %-os mértékben 
 csökken, továbbá az a képviselő, aki az ülésen nem  
 vesz részt, vagy arról távozik, késik nem jogosult teljes  
 összegű tiszteletdíjra, a csökkentés mértéke az adott hónap 
 üléseinek számából számított egy ülésre eső hányad.  
 Ha nincs testületi ülés egy hónapban, akkor a teljes összegű  
 díj jár.  
 A testület felhívja a jegyző figyelmét arra, hogy a döntésnek 
 megfelelően a rendelet módosítását készítse el.  
 Felelős: jegyző 
 Határid ő: 2011. október 1.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kb. 4 M Ft a megtakarítás eddigi összege.  
Javasolta a labor- és fizikoterápiás szolgáltatás térítéskötelessé tételét 500 Ft/fő/alkalom 
összegben.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a javaslatot és 
támogatta annak elfogadását.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: érdeklődött a lakosságtól, hogyan fogadnák a 
szolgáltatás térítéskötelessé tételét. Kérdésként vetődött fel, hogy a várandós anyák és a 18 
éven aluliak részére is térítési díjat kell fizetni? Továbbá vannak olyan betegek, akik részére 
gyakori a vérvétel, ők minden egyes alkalommal fizessék ki az 500,- Ft-ot? Ki fogja beszedni 
a díjat? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a díjakat a fizikoterápián dolgozó fogja szedni. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: ha nem tudják fenntartani a labor és fizikoterápiás 
szolgáltatást, akkor bezárásra kényszerülnek és a lakosságnak Miskolcra kellene utazni. Ha 
különbséget tesznek, akkor sorra jelentkeznek majd a további térítésmentes igények, mert 
mindenkinek a saját betegsége fontos.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: sorolják fel, hogy a várandós anyák és a 18 éven 
aluliak térítésmentesen vehetik igénybe a szolgáltatást.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: ebből lakossági elégedetlenség lesz.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: javasolta, hogy a gyerekek és kismamák ne fizessenek 
a szolgáltatásért, alanyi jogon kapják meg az egészségügyi ellátást.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: fiatalkorúakról, vagy gyermekkorúakról beszélnek?  
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: 18 éven aluliakról van szó.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: javasolta, hogy mindenki fizessen a szolgáltatásért. Ha 
különbséget tennének, mindig ugyanaz a réteg részesülne kedvezményben.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: nem támogatja, hogy különbséget tegyenek.  
Szavazzanak arról, hogy a labor- és fizikoterápiás szolgáltatásért 500,- Ft/fő/alkalom térítési 
díjat határozzanak meg, kivéve a várandós anyák és a 18 éven aluliak számára.  
 
A testület 1 igen szavazattal, 6 ellenvéleménnyel és 1 tartózkodással nem támogatta, hogy a 
labor- és fizikoterápiás szolgáltatásért 500,- Ft/fő/alkalom térítési díjat határozzanak meg, 
kivéve a várandós anyák és a 18 éven aluliak számára.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy a labor- és fizikoterápiás szolgáltatásért 
500,- Ft/fő/alkalom térítési díjat határozzanak meg úgy, hogy a következő évi költségvetés 
készítésekor visszatérnek a díj felülvizsgálatára.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 140/2011.(IX.08.) Kt. határozata a labor- és fizikoterápi- 
 ás szolgáltatás térítéskötelessé tételéről  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 úgy döntött, hogy a labor- és fizikoterápiás szolgáltatásért 
 500,- Ft/fő/alkalom térítési díjat határoz meg október 1-től.  
 A képviselő-testület a következő évi költségvetés készítése- 
 kor visszatér a díj felülvizsgálatára.  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.   
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
Zsiros Sándorné polgármester: képviselő kezdeményezés érkezett a kiadási előirányzat 
csökkentéséről, kérte, hogy az előterjesztőket a részletes tájékoztatásra.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: a javaslatban szereplő 1./ pontra a pénzügyi 
bizottság ülésén választ kaptak. A javaslat arra irányult, hogy ne csökkentsék a díjat, hanem 
lemondhatna róla, felajánlhatná az illetékes. Nem azt írták, hogy felszólítják őt, azt szerették 
volna elérni, hogy felajánlja.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: az előző ülésen beterjesztették a tiszteletdíj mértékének 
csökkentését és a költségtérítés is szerepelt benne. Nincs arról szó, hogy ő nem akar áldozatot 
tenni, ne vezessék félre a lakosságot. Kihangsúlyozta, hogy neki nincs tiszteletdíja, mert 
főállású polgármester. Részére a testület az illetményét hagyja jóvá az illetményalap 11 – 12,5 
közötti szorzóval. Októberben a testület jóváhagyta az illetményét, amit utólag visszavonni 
nem lehet. Amilyen mértékben csökken a tiszteletdíj, olyan mértékben ő is lemond a 
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költségtérítés díjáról. Javaslata a képviselő-testület felé, hogy a jogszabályban meghatározott 
minimum mértéken felüli költségátalányának 25 %-át csökkentsék.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a polgármesternek tiszteletdíja nincs, ezért a pénzügyi 
bizottság úgy döntött, hogy okafogyottá vált a javaslat megtárgyalása.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: megerősítette a jegyző asszony által 
elmondottakat, mivel a polgármesternek nincs tiszteletdíja, ezért okafogyottá válik a javaslat 
megtárgyalása.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte szavazzanak arról, hogy a képviselők által benyújtott 
kiadási előirányzat csökkentéséről szóló javaslat 1. pontja: a polgármester tiszteletdíjának 50 
%-os csökkentése, okafogyottá vált.  
 
A testület 5 igen szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 141/2011.(IX.08.) Kt. határozata a képviselők által be- 
 nyújtott kiadási előirányzat csökkentéséről szóló javas- 
 lat 1. pontjáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 a képviselők által benyújtott kiadási előirányzat csökkenté- 
 séről szóló javaslat 1. pontja, melyben javasolják a polgár- 
 mester tiszteletdíjának 50 %-os csökkentésére irányuló ké- 
 relem megtárgyalását mellőzi, mivel a polgármesternek  
 nincs tiszteletdíja.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal  
 
Zsiros Sándorné polgármester: számára a törvény lehetővé teszi a költségátalány 
megállapítását. Indítványozta, hogy a jogszabályban meghatározott minimum mértéken felüli 
költségátalányának 25 %-áról lemond.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az indítványt és 
elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: számokban kifejezve mit jelent? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: a havi csökkentés mértéke 9.662,- Ft, ami három hónapra 
28.986,- Ft-ot jelent. Kérte, szavazzanak az indítványról.  
 
A testület 6 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta:  
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 142/2011.(IX.08.) Kt. határozata a képviselők által be- 
 nyújtott kiadási előirányzat csökkentéséről szóló javas- 
 lat 2. pontjáról 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
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 a polgármester jelenlegi költségátalányát, mely illetményé- 
 nek 30 %-a -a polgármester indítványa alapján- csök- 
 kenti úgy, hogy annak mértéke a törvényben meghatározott  
 minimum költségátalány és a jelenlegi költségátalány  
 közötti különbség 25 %-a, így a számított költségátalány 
 a polgármester illetményének a 27,5 %-a.   
 A csökkentett összegű költségátalány október 1-től érvé- 
 nyes.  
 A testület felhívja a jegyző figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.   
 Felelős: jegyző 
 Határid ő: azonnal 
 
Brünner István képviselő-testületi tag: az alpolgármester tiszteletdíjának 100 %-os 
csökkentését javasolják.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy az alpolgármester tiszteletdíját a képviselői 
tiszteletdíj csökkentéséhez hasonlóan csökkentsék 25 %-al és ha nem vesz részt az ülésen, 
vagy arról távozik nem jogosult teljes összegű tiszteletdíjra.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság a polgármester asszony által 
ismertetett mértékű, azaz 25 %-os tiszteletdíj csökkentést megtárgyalta és támogatta.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: ha nem vesz részt az ülésen, vagy távozik, ugyanúgy 
vonatkozik rá is a csökkentés, mint a képviselőkre.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: ha minden ülésen jelen van alpolgármester asszony, a 
csökkentett tiszteletdíj mértéke 112.500,- Ft.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta az alpolgármester tiszteletdíjának mértékét 
csökkentsék 25 %-al, továbbá ha az ülésen nem vesz részt, vagy arról távozik, csökken a díja.   
 
A testület 5 igen szavazattal és 3 ellenvéleménnyel az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 143/2011.(IX.08.) Kt. határozata az alpolgármester  
 tiszteletdíjának csökkentéséről 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 támogatta, hogy október 1-től az alpolgármester  
 tiszteletdíját 25 %-os mértékben csökkenti, így a részére  
 megállapított tiszteletdíj 112.500,- Ft/hó azzal, ha az ülésen  
 nem vesz részt, vagy arról távozik, késik nem jogosult teljes  
 összegű tiszteletdíjra, a csökkentés mértéke az adott hónap  
 üléseinek számából számított egy ülésre eső hányad.  
 Ha nincs testületi ülés egy hónapban, akkor a teljes összegű  
 díj jár.  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
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 meg.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
Brünner István képviselő-testületi tag: a javaslat következő pontja a közalkalmazottak 
cafetéria támogatásának csökkentése, amiről már a mai ülésen döntött a testület, következő 
javaslat a külsős bizottsági tagok visszahívása.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a javaslatot, de 
szavazategyenlőség miatt nem hozott döntést.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: javasolta, hogy jövő évben térjenek vissza a javaslat 
megtárgyalására.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: nem visszahívni akarták őket, hanem a külsős tagok 
tiszteletdíján is tudtak volna megtakarítást eszközölni.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: tiszteletdíj nélkül töltsék be a tisztséget? 
 
Brünner István képviselő-testületi tag: igen, legyen külsős tag, de tiszteletdíj nélkül.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy a külsős bizottsági tagok tiszteletdíjának 
csökkentését a képviselői tiszteletdíj csökkentéséhez hasonlítóan 25 %-os mértékben 
határozzák meg azzal, ha az ülésen nem vesznek részt, vagy arról távoznak, annak mértékével 
tovább csökken a díj. A 2012. évi költségvetés készítésekor visszatérnek a külsős bizottsági 
tagság kérdésére.  
 
A testület 5 igen szavazattal és 3 ellenvéleménnyel az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 144/2011.(IX.08.) Kt. határozata a külsős bizottsági ta- 
 gok tiszteletdíjának csökkentéséről 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 támogatta, hogy október 1-től a külsős bizottsági tagok  
 tiszteletdíjának 25 %-os csökkentését azzal, ha az ülésen  
 nem vesz részt, vagy arról távozik, késik nem jogosult teljes  
 összegű tiszteletdíjra, a csökkentés mértéke az adott hónap  
 üléseinek számából számított egy ülésre eső hányad.  
 Ha nincs testületi ülés egy hónapban, akkor a teljes összegű  
 díj jár.  
 A testület felhívja a jegyző figyelmét arra, hogy a döntésnek 
 megfelelően a rendelet módosítását készítse el.  
 Felelős: polgármester, jegyző 
 Határid ő: azonnal 
 
Brünner István képviselő-testületi tag: arról nem szavaznak, hogy tiszteletdíj megállapítása 
nélkül töltsék be a tisztséget? 
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Zsiros Sándorné polgármester: nem, mert elfogadták a tiszteletdíj 25%-os csökkentéséről 
szóló javaslatot.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: javasolják az önkormányzati gépjárművek 
mozgásának korlátozását. A pénzügyi bizottság ülésén alaposan megbeszélték, nem kíván 
hozzászólni.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: folyamatosan figyelemmel kísérik a gépjárművek 
mozgásának korlátozását. A bizottsági ülésen javasolták a C menetlevél megszűntetését.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a javaslatot és 
támogatta azzal a kiegészítéssel, hogy a dolgozóknak biztosított C menetlevéllel való szállítás 
lehetőségét szűntessék meg.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte szavazzanak arról, hogy folyamatosan figyelemmel 
kísérik az önkormányzati gépjárművek mozgásának korlátozását és támogassák a C 
menetlevél megszűntetését.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 145/2011.(IX.08.) Kt. határozata az önkormányzati gép- 
 járművek mozgásának korlátozásáról 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 úgy döntött, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri az ön- 
 kormányzati gépjárművek mozgását és törekedni kell a  
 gépjárművek mozgásának csökkentésére.  
 A képviselő-testület holnapi nappal megszűnteti a dolgozók- 
 nak eddig önköltségen biztosított C menetlevelet.  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.  
 Felelős: városüzemeltetés vezető 
 Határid ő: folyamatos 
 
Brünner István képviselő-testületi tag: javasolják, hogy tűzzék újra napirendre a Kompház 
melletti terület eladását. Korábban Magos Attila megvásárolta volna. Adják el a területet, ez is 
bevételt jelente az önkormányzat részére és nem dolgozóktól való megvonásról döntenek.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a javaslatot és úgy 
döntöttek, hogy ne értékesítsék a területet, mert arra az oktatási intézményeknek, illetve a 
településnek szüksége van.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: ez a terület az önkormányzat vagyona. Több száz 
aláírást gyűjtöttek felnőttektől, akik nem szeretnék, ha értékesítenék a területet. Szükség van a 
településnek erre a részére. Erre a területre melegházat szeretnének kialakítani, innen 
kerülnének ki a település virágosításához szükséges növények. Ez az egy terület van, ahol a 
Sajópartot meg tudják közelíteni, itt lehetőség nyílik a nyugdíjasoknak, gyermekeknek 
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hasznos időtöltésére. Legyen egy hely, ahol a környezetben tudnak lenni, nem kell mindent 
feláldozni.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: meg akarják vásárolni a területet? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: korábban döntöttek arról, hogy nem értékesítik a területet. A 
Kompház felújításának beruházása révén a testület döntése után újra tervezésre került a víz 
bevezetése úgy, hogy ezen a területen keresztül a Takarékszövetkezettel egyeztetve, meg 
tudták valósítani költségkímélés szempontjából, hogy nem kellett új vízóra aknát kiépíteni, 
hanem ráköthettek külön mérővel a Takarékszövetkezet vízóra aknájában a gerincvezetékre. 
Értékesítés esetén szolgalmi jogot kellene a vízvezeték megközelíthetősége miatt bejegyezni 
rá, ez az eladási árat már csökkentené. Erre a területre üvegház kialakítását tervezték. 
Kihangsúlyozta, hogy a gyermekek részére ez a terület nagyon fontos. Javasolta, hogy ne 
értékesítsék a területet.  
 
A testület 4 igen szavazattal, 3 ellenvéleménnyel és 1 tartózkodással nem támogatta a 
Kompház melletti terület értékesítését.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: javasolják az Alsózsolcai Hírek önkormányzati lap 
megszűntetését. Ez a döntés nem érinti a béreket, nem érinti a dolgozókat és megtakarítást 
jelent. Ha megszűnne az újság hirdetőtáblákat kellene elhelyezni a város több pontján.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a javaslatot és nem 
támogatja a lap megszűntetését.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a hirdetőtáblát nem olvassák annyian, mint az újságot, ami 
minden házhoz eljut. Több helyen nincs kábeltelevízió, internet, ez az egyetlen hírforrás.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a rendeletalkotással kapcsolatban megszavazták, 
hogy társadalmi egyeztetés céljából a honlapon jelenítik meg a rendelet-tervezeteket, ha hozzá 
kívánnak szólni. Több helyen nincs internet, így kizárják őket a társadalmi egyeztetésből.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: a lakosság ¾ része nem jut internet közelbe.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: akkor miért döntöttek arról, hogy társadalmi 
egyeztetés céljából a honlapon jelenítik meg a rendelet-tervezeteket? 
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: ez az újság két havonta jelenik meg, az 
önkormányzatnak kell lennie egy hírforrásnak.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az időseknél nincs kábeltelevízió, nincs internet és 
sokan újságra se fizetnek elő, tapasztalata, hogy várják az újság megjelenését, ami hírforrás a 
városban történtekről. Lehet korlátozni a számát, terjedelmét, de fontos a lakosság értesítése 
szempontjából.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: az újság tartalmát megváltoztathatják, hogy csak 
az önkormányzatról szóljon.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: szavazzanak arról, hogy ne szűntessék meg az újságot.  
 



 20 

A testület 4 igen szavazattal, 3 ellenvéleménnyel és 1 tartózkodással nem támogatta, hogy 
megszűntessék az Alsózsolcai Hírek önkormányzati lapot.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: javasolják a mezőőri díjak kiterjesztését, emelését. 
Nem megszűntetni szeretnék a mezőőri szolgálatot, hanem mezőőri díj bevezetését javasolják. 
Véleménye szerint az építési osztálynak feladatként meghatározhatják. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a településen lévő belterületek és külterületek 
nagyságát ismerik. Korábban a külterületi ingatlanokra határozták meg a mezőőri járulék 
díját. A probléma az, hogy nem áll olyan nyilvántartás a rendelkezésükre, ami a különböző 
hrsz-hoz tartozó tulajdonosok névsorát tartalmazza. Csakis önbevallás útján történhet a 
mezőőri díj bevezetése, mert ingatlan nyilvántartás hiányában lehetetlen a díj érvényesítése. 
Sajnos a Földhivatali nyilvántartás sem követi a lakcímváltozást. A díj bevezetésével olyan 
szolgáltatásért kérnének pénzt, amiért nem tudnak teljes körű szolgáltatást biztosítani, két 
mezőőrrel nem tudják megvédeni az összes területet.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: a rendőrség sem nyújt teljes körű szolgáltatást, 
mégis fizetnek érte.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a rendőrség támogatásához az adófizetők nem 
közvetlenül járulnak hozzá.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: az a problémája, hogy azokért a területekért, 
amelyeket őriznek a mezőőrök, nem fizetnek.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: a mezőőri díj bevezetésével nagy mértékben 
megnövekedne az adminisztrációs költség. A díj bevezetését, csak telekkönyv alapján 
állapíthatnák meg.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: egy tulajdoni lap kikérése 6.800,- Ft-ba kerül. 
Véleménye szerint a mezőőri díj bevezetése mellett más lehetősége is van az 
önkormányzatnak, pl. a kommunális adó bevezetése, ami minden háztartásra kiterjed. Ha 
fizetnek egy szolgáltatásért, azért nyújtani is kell valamit. Két mezőőr erre a területre kevés.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a javaslatot és nem 
támogatja, hogy bevezetésre kerüljön a mezőőri díj.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy ne döntsenek a javaslatról. Az 
önkormányzat annyit tud tenni, hogy megszámolják mennyi parcella van a térképszelvényen, 
mennyi a mezőgazdasági terület, ebből kiszámolják, hogy mennyi az 1 m2-re eső fizetendő 
díj. Ilyen tájékoztatást tudnak adni és utána dönthetnek, hogy érdemes-e bevezetni a díjat.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: jó lenne, ha csökkenne a kóbor kutyák száma.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a jogszabály előírása alapján a befogott kóbor ebeket 6 
hónapig kell tartani, aminek költsége több 100 e Ft. Két időszakban, a rókák veszettség elleni 
immunitása idején az állategészségügyi állomás engedélyével a befogott ebeket kiírthatják. 
Mindkét alkalommal éltek a lehetőséggel.  
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Brünner István képviselő-testületi tag: mérjék fel éves szinten, hogy mennyibe kerül a 
kóbor kutyák befogása. Javasolta, hogy a kóbor kutyák befogására a lakosság fizessen 
mezőőri hozzájárulást Ft/fő/háztartás meghatározásával.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: kóbor kutya befogási díj? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a lakótelepen nincs kóbor kutya, az ott lakók is 
fizessenek kóbor kutya befogási díjat? Ez a szolgáltatás nem lehet része a mezőőri díjnak és 
nem is lenne igazságos minden lakásra kivetni, mind a mellett, hogy a kóbor kutya befogása 
minden alsózsolcai lakos biztonságát szolgálja. Képviselő úrnak az ülés után a kóbor kutyák 
befogásával kapcsolatos éves költségről tájékoztatást ad, amennyiben az időpont megfelel 
részére.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: felmérik a költségeket. Javasolta, ne hozzanak döntést a 
mezőőri díj bevezetéséről, azt napolják el, bízzák meg a jegyzőt az adatszolgáltatásra.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 146/2011.(IX.08.) Kt. határozata a mezőőri díj bevezeté- 
 séről 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 elhalasztotta a döntést a mezőőri díj bevezetéséről.  
 A testület felhívja a jegyző figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg, lehetőleg a következő ülésen tájékoztassa a testületet 
 a rendelkezésre álló adatokról.  
 Felelős: jegyző 
 Határid ő: azonnal  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: javasolják a sportcsarnok bérbeadását.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: sokat dolgoztak az intézmény vezetőjével, valamint az 
iskola igazgatójával, hogy a testnevelés órákat a minimumra csökkentsék a sportcsarnokban, 
így kevesebb fűtést és személyzetet igényel.  
 
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház és Könyvtár vezető: összesítette a 
sportcsarnok igénybe vételét. A terem beosztásánál a kézilabda szakosztály támogatása veszi 
igénybe legnagyobb mértékben a sportcsarnokot. Kedden diáksport és kézilabda edzést 
tartanak, ami 7,5 óra nyitvatartási időt igényel, plusz fél óra előtte és utána. Szerdán 5,5 óra, 
csütörtökön 10 óra, pénteken 3 óra a sportcsarnok kihasználási ideje és ha bérelni kívánják 
plusz nyitva tartást igényel. Az Ámbédkar Iskola jelezte, hogy heti 2x2 órát szeretnék bérelni 
a sportcsarnokot. Az iskolák testnevelés órája, a kézilabda szakosztály edzése és a bérlés 
összesen 40 óra nyitva tartást igényel és nem megoldott a további bérlés ideje, illetve a 
hétvégi programok. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: mennyi az a heti idő, amiért bérleti díjat fizetnek? 
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Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház és Könyvtár vezető: jelenleg heti négy óra, 
ez minimális, ami ősszel növekedni fog, pontos számot még nem tud mondani. A kézilabda 
szakosztály minden nap szeretne edzést tartani 1,5 – 2 órában, de van, amikor a férfi és női 
edzést külön tartják.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: mint vezető, meg kell velük beszélni, üljetek le.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a 40 óra nyitva tartási idő mellett kevés a bérlési idő, 
ezért nincs bevétele a sportcsarnoknak.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: milyen átlag alapján számította a nyitva tartást? 
 
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház és Könyvtár vezető: csak a jelenlegi órákat 
vette figyelembe.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: a bérlési órákról és rendezvényekről nincs 
nyilvántartás? 
 
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház és Könyvtár vezető: mióta az intézmény 
vezetője, azóta van tudomása a bérbe adás mértékéről és az intézményben folyó munkáról. A 
korábbi évet előkeresi és megnézi. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy a kézilabda szakosztály írja le az igényét, ezt 
követően tárgyalnak róla. A sportcsarnok bérbeadásával kapcsolatban felkeresi a felsőzsolcai 
központ vezetőjét. Kérte, ha tudomásuk van olyan személyről, akivel érdemben lehetne 
tárgyalni a bérbeadásról, jelezzék felé. Javasolta, hogy később döntsenek.   
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: felhívást tegyenek közzé, hogy bérbe adják a 
sportcsarnokot?  
 
Zsiros Sándorné polgármester: utána néznek, milyen feltételekkel lehet kiírni a felhívást.  
 
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház és Könyvtár vezető: ilyen igénybe vétel 
mellett senki nem fogja bérbe venni a sportcsarnokot. A sportcsarnok csak úgy tudna 
bevételhez jutni, ha egy hónapon belül legalább két nagyobb koncertet szervez.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: a Közösségi Házban ingyenes koncertre sincs igény.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a sportcsarnok kiadási költsége 6 M Ft a 800 e Ft-os 
bevétellel szemben.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a sportcsarnok bérbeadásáról most dönteni nem tudnak, 
egyetért a javaslattal, utána néznek a bérbeadási feltételeknek és a későbbiekben 
megtárgyalják.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a javaslatot és 
támogatták a polgármester asszony indítványát.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy a sportcsarnok bérbeadásáról a későbbiek 
folyamán tárgyaljanak. 
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A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 147/2011.(IX.08.) Kt. határozata a sportcsarnok bérbe- 
 adásáról 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 úgy döntött, hogy a későbbiek folyamán tárgyalják meg a  
 sportcsarnok bérbeadásáról szóló javaslatot, ha már a bérbe- 
 adási feltételek tisztázódtak.  
 A testület felhívja a Közösségi Ház vezetőjének figyelmét  
 arra, hogy a döntésnek megfelelően a szükséges intézkedést,  
 adatgyűjtést tegye meg. 
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: folyamatos  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: javasolják a beszállítói szerződések felülvizsgálatát 
és új pályázatok kiírását. Egyértelművé vált a pénzügyi bizottság ülése után, hogy kevés az 
önkormányzati szerződések száma, amit folyamatosan figyelemmel kísérnek.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: ha konkrét javaslat vetődik fel, kérte jelezzék felé, de az 
érvényben lévő beszállítói szerződések nagyon kedvezőek és folyamatosan figyelemmel 
kísérik az árak alakulását.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: vannak kötött szerződések is, amiről korábban 
szavaztak.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: igen, ezeket a közbeszerzési szerződéseket már több 
szerződő fél kezdeményezte ármódosítás, vagy akár felmondás miatt, mert a válság 
következtében az árak nyomottak, ami a mi javunkra szól, a szerződő fél áremelést szeretne 
véghez vinni, amihez soha nem járult hozzá. Továbbá figyelik az akciókat, pl. a festék és 
tisztítószer beszerzése mindig nagy tételben történik. 
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a javaslatot és 
tartózkodtak a döntésnél.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik az árakat 
és ha konkrét javaslat vetődik fel megvizsgálják és adott esetben eljárnak.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 148/2011.(IX.08.) Kt. határozata a beszállítói szerződé- 
 sek figyelemmel kíséréséről  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 úgy döntött, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel az  
 árakat és ehhez igazítsák a beszállói szerződéseket.  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
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 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: folyamatos  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: javasolják a belső ellenőri státusz megszűntetését és 
éljenek a Kistérség által folytatott belső ellenőrzési szolgáltatással, így a belső ellenőr 
illetménye megtakarítást eredményezne. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: a kistérségi társulás évente egy alkalommal egy területet 
ellenőriz. Az önkormányzat nagyságából adódóan szerteágazó területek vannak, ezért 
szükséges a folyamatos ellenőrzés és ezért kérték az alkalmazását.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a javaslatot és nem 
támogatja a belső ellenőri státusz megszűntetését. Indokolt és folyamatos az ellenőrzés, amit 
gyakorol.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a belső ellenőr a hiányosságokat segít felfedni, rendbe 
tenni. A kistérség is végez egy ellenőrzést, ezen túl a kistérségi normatíva felhasználását 
ellenőrzi. Sajátos helyzet alakult ki, mert a képviselő-testület nem határozta meg a belső 
ellenőrzés menetét, így a polgármester és a jegyző jelöli ki. Ellenőrizte a szabályzatokat, 
intézményeket is, de örülne, ha a testület határozná meg feladatát, mert a kollektív munkának 
a lényege az, hogy az elvárásokat megfogalmazzák.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a belső ellenőr következő feladata, a beszállítói szerződések 
felülvizsgálata lesz. Javasolta, hogy ne szűntessék meg a belső ellenőri státuszt.  
 
A testület 4 igen szavazattal, 3 ellenvéleménnyel és 1 tartózkodással nem támogatta a belső 
ellenőri státusz megszűntetését.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: tájékoztatást adott arról, hogy megkereste az Ebédfutár Kft. 
igazgatója, aki részt vett a pénzügyi bizottság ülésén. Megállapodtak abban, hogy bejárást 
végeznek az érintett területeken és a szükséges számadatok rendelkezésre bocsátásával 
kidolgoznak egy alternatívát a konyha bérbeadására vonatkozóan. Ez ügyben szeretné más 
céggel is felvenni a kapcsolatot, kérte, ha tudomásuk van olyan cégről, aki bérbe venné a 
konyha üzemeltetését, jelezzék felé. Ha elkészül a kidolgozott javaslat, akkor tudnak dönteni, 
hogy bérbe adják-e, vagy sem a konyha működtetését. Az Ebédfutár Kft. igazgatója elmondta, 
hogy 10-20 % közötti megtakarítást garantál az önkormányzat részére a bérbe adással. A 
döntés előtt, sok körülményt kell mérlegelni, figyelembe venni.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a konyha működtetése 88 M Ft-ba kerül, ezzel 
szemben a bevétel 74 M Ft. Nem tudni mire terjed ki a 10 % vagy a 20 %-os megtakarítás. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: minden képviselő megkapta a Szilágyi László képviselő 
által írt interpellációt a „Mesélő képek” c. könyv kiadásával kapcsolatban. A testület döntött 
arról, hogy a könyv kiadását jóváhagyta. A pénzügyi bizottság saját hatáskörben döntött a 
kiadás díjáról és a könyv tartalmáról, amelyről a következő testületi ülésen tájékoztatta a 
képviselőket. A testület ezt követően a bizottság javaslatát nem erősítette meg, újabb döntést 
nem hozott a könyv tartalmi és formai megjelenéséről. A pénzügyi kifizetés a szerződés 
alapján már megtörtént. Igaz, módosult a könyv tartalma és formai megjelenése, ami a 
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szakemberek munkája kapcsán valósult meg, kedvezőbb lehetőséget biztosítva a megrendelő 
javára. Lehet, hogy követett el hibát, de ha képviselő úr tudta, szólnia kellett volna, nem csak 
utólag jelezni felé, így a felelősség részéről is fennáll. Hogy szabálytalan eljárás volt-e, ítélje 
meg a testület. A könyvet mindenki dicsérte, kiadásával nem követett el hibát, pénzügyi 
visszaélésre való okot nem követett el.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság hosszasan tárgyalta az interpellációt 
és illetékesség hiányában nem döntöttek a beadványról. Véleménye szerint semmiféle 
szabálytalanság nem történt. A könyv tartalmát Farkas Ferenc és Bodnár Tamás állította össze 
és az ő szakmai munkájukat dicséri.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: az interpellációjában a jegyzőkönyvből idézett, mely 
alapján az április 7-i ülés előterjesztésében Bodnár Tamás által korábban készített „Alsózsolca 
története a honfoglalástól a XVIII. századig” c. monográfia folytatásaként megjelenítendő 
könyvre tettek javaslatot. A testület a 44/2011.(IV.07.) határozatában arról döntött, hogy 
kezdeményezi Alsózsolca története a XVIII. századtól napjainkig c. könyv kiadását. Az 
április 27-i ülésen a pénzügyi bizottság már konkrét javaslatot tett a kiadóra és tájékoztatta a 
bizottságot, hogy „Az ajánlatuk egy B5-ös méretű, színes keménytáblájú borítójú, normál 
papíros, színes képekkel való megjelenésre vonatkozik. A könyv tartalmi megjelenéséről és a 
konkrétumokról (borító grafikája, fejezetek, formai elemek) szerkesztők és kiadók 
munkafolyamat terveinek ismeretében és javaslatai alapján a Humánpolitikai és Jóléti 
Bizottság dönt majd.” Az április 28-i testületi ülésen tájékoztatást kaptak arról, hogy a 
pénzügyi bizottság a közbeszerzési szabályzatnak megfelelően döntött az Alsózsolca története 
c. könyv kiadásának árajánlatiról. A könyv kiadásával a Dominium Bt-t bízták meg 
2.465.000,- összegben. A bizottság úgy döntött, ha elkészül a könyv vázlata, a testület dönt 
majd a formai és tartalmi elemeiről.” Ezzel szemben a könyv megjelent „Mesélő képek” 
címmel, sem tartalmában, sem formájában nem egyezik meg a testület elé terjesztettel. 
Méltánytalanság volna ezt a kiadványt Bodnár Tamás által készített korábban kiadott könyv 
folytatásának nevezni. A polgármester nem kérte ki a testület véleményét, hanem önkényesen, 
testületi hozzájárulás nélkül jelentette meg a könyvet. Ennek a könyvnek a megjelenése nem a 
testület szándéka, így kérte a polgármestert, annak kifizetését a település terhére ne hagyja 
jóvá. Nem a kiadványra panaszkodik, hanem azt sérelmezte, hogy nem ebben döntött a 
testület, a polgármester nem kapott felhatalmazást ennek végrehajtására.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a pénzügyi bizottság azon kezdeményezése, hogy a testület 
a könyv megjelenési formáját véleményezze, akkor kötelező érvényű a testületre, ha azt a 
testület jóváhagyta, megszavazta. A pénzügyi bizottságnak a közbeszerzési szabályzatban 
foglaltak szerint kiválasztotta a könyv kiadóját, az által, hogy a testület szándékát fejezte ki a 
könyv megjelenítésére, igaz nem volt mindenki által támogatott. Igen, a könyv címe menet 
közben megváltozott, amiben semmi kivetni való nincs, mer arról döntöttek, hogy képes 
kiadványt készítenek. A könyv, a Bodnár Tamás korábbi könyvének egy részletét tartalmazza, 
ami Bodnár Tamás és a kiadó megállapodása alapján készült. Előzményként néhány oldalt 
újra leírtak, nem érti, miért probléma. A testület nem rögzítette külön határozatban a tartalmi 
és formai megjelenést, így megbíztak benne. Ő Farkas Ferencre, Bodnár Tamásra és Rémiás 
Tiborra bízta a könyv szakmai részének megjelenését. Az utolsó napokban történtek meg az 
utolsó levélváltások annak érdekében, hogy a könyv időben megjelenjen. Ha a testület még 
külön döntött volna, nem került volna kiadásra augusztus 20-ra. Ha képviselő úrnak tudomása 
volt a hibáról már májusban, miért nem jelezte korábban?  
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Szilágyi László képviselő-testületi tag: ő májusban nem ezt nézte, a beadványában nem is 
esik szó májusi pénzügyi bizottság jegyzőkönyvéről.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: nem kíván ehhez többet szólni, pénzügyi szabálytalanságot 
nem követett el. Örül annak, hogy elkészült a könyv. Kérte, döntsön a testület, van-e 
felelőssége és induljon-e felelősségre vonás az ügyben.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: a pénzügyi bizottság ülésén képviselő úr elmondta, 
hogy beadványa arra irányul, mely szerint a település terhére ne hagyják jóvá a kifizetést.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: azt javasolta, ne fizessék ki a díjat. A testületi 
egyeztetést hiányolja a könyv megjelenésével. Véleménye szerint a testületnek együtt kellene 
dönteni és amit mond a polgármester, azt be is kellene tartani.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: nem ez volt az indítvány lényege, hanem az, hogy 
fizesse ki a polgármester. Lehet, hogy nem döntöttek testületi ülésen a könyv tartalmáról és 
formai megjelenéséről és a könyvvel kapcsolatos munkálatokat nem kísérte figyelemmel 
elfoglaltsága miatt. Mindenkinek van véleménye, mindenki csak dicsérte a könyvet. Ne a 
polgármesterre hárítsák a problémákat.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: ha véleményük szerint rendben van a képviselő-
testület működése, akkor menjenek tovább.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a polgármester, az április 28-i testületi ülésen 
tájékoztatást adott a pénzügyi bizottság döntéséről, mely szerint 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 
testület az elhangzottak után nem kezdeményezte, hogy él a lehetőséggel a könyv formai és 
tartalmi megjelenítésének vonatkozásában. A bizottságban négy javaslattevő képviselő van, 
senki nem jelezte a testületnek, hogy erősítsék meg a döntést. A könyv azért jelent meg eltérő 
kiadásban, hogy minél több anyagot tudjanak megjelentetni benne.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a könyv azért jelent meg fényes papíron, hogy a képek 
jobban mutassanak rajta, éppen ezért jelent meg kevesebb példányban kemény fedelűben. Ha 
a könyv megjelenése előtt kezdeményezte volna az ülést, akkor azt kifogásolták volna, hogy a 
testület nem döntött arról, hogy milyen lap, milyen forma, milyen tartalom alapján jelenjen 
meg a könyv. Senki nem ajánlotta fel a segítségét a képviselők közül a könyv készítésével 
kapcsolatban, ő pedig megbízott Farkas Ferenc, Bodnár Tamás és Rémiás Tibor 
szakértelmében.  
 
10 óra 55 perckor Ráki István képviselő-testületi tag elhagyta az üléstermet 
/a jelenlévő képviselők száma 7 fő/  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: nem a könyv tartalmával, hanem annak kiadási 
módjával van problémája. Javasolta, hogy szavazzanak.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte szavazzanak arról, hogy a képviselő-testület elfogadja-
e az indoklását az interpellációra vonatkozóan.  
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A testület 4 igen szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 149/2011.(IX.08.) Kt. határozata a Szilágyi László képvi- 
 selő-testületi tag által benyújtott interpelláció a „Mesélő 
 könyvek” c. könyv kiadásáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 elfogadta a polgármester által adott indoklást a „Mesélő  
 könyvek” c. könyv kiadásával kapcsolatban benyújtott in- 
 terpelláció kapcsán és nem kezdeményez vizsgálatot.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház és Könyvtár vezető: az ünnepség alkalmával 
31 db könyvet adtak el és jelzés érkezett arra vonatkozóan, hogy szeretnék kikölcsönözni a 
könyvet. Kérte, hogy a könyvtár számára biztosítsanak kiadványt térítésmentesen és minden 
intézménybe legalább 1-1 példányt juttassanak el, amiből tanulhatnának a gyerekek.  
 
10 óra 57 perckor Ráki István képviselő-testületi tag elfoglalta helyét az ülésteremben 
/a jelenlévő képviselők száma 8 fő/  
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy az iskolák számára 6 példányt, az 
óvodáknak 3 példányt, a Gondozási Központ részére 3 példányt és a könyvtár részére 5 
példányt biztosítsanak a könyvből térítésmentesen.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 150/2011.(IX.08.) Kt. határozata a „Mesélő könyvek” c. 
 kiadvány intézmények részére történő biztosításáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 térítésmentesen biztosít a „Mesélő könyvek” c. kiadványból 
 6 példányt az iskolák, 3-3 példányt az óvodák és a Gondo- 
 zási Központ, valamint 5 példányt a könyvtár részére.  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
7./ Alsózsolca, Tanács út 4. szám alatti ingatlan adás-vételére vonatkozó ajánlat 
 
Zsiros Sándorné polgármester: minden képviselő megkapta az ingatlanra vonatkozó 
előterjesztést, melyben Kertész Miklósné és társai beadványt terjesztettek elő, hogy eladásra 
kínálják az Alsózsolca, 344 hrsz-ú ingatlanban összesen 48/192-ed tulajdoni hányadukat. Az 
ingatlannak összesen 19 tulajdonosa van, heten jelezték eladási szándékukat. Az eladók 
elfogadják a 2009. márciusában készült értékbecslésben megállapított 2.200.000 Ft vételárat 
és a tulajdoni hányaduknak megfelelő összegért az ingatlanban lévő tulajdoni hányadukat el 
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kívánják adni. Az érintett terület megvásárlása már korábban is az önkormányzat szándékában 
állt. Előszerződést tudnának kötni az adás-vételre vonatkozóan, ami egy hosszabb folyamat, 
de ezzel biztosítják a lehetőséget arra, hogy nem tudják értékesíteni az ingatlant más részére. 
Javasolta, hogy 10 % foglalóval, kössenek előszerződést. Az ingatlan teljes megvásárlásával 
újabb fejlesztési lehetőség lenne parkolóhelyek, esetleg egy tér, park, piactér kialakítására.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: javasolta, hogy a 2009. évi értékbecslésben 
megállapított 2,2 M Ft vételár ellenében, 10 % foglalóval kössenek előszerződést.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a hét tulajdonos része 48/192-ed tulajdoni hányad, erről kell 
dönteni.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: ha az összes tulajdonos beleegyezik, nem tudnak 
változtatni a vételár összegén? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: most csak a hét tulajdonostól vásárolják meg, a 
későbbiekben változhat az ár, de most a 2,2 M Ft-ra kötelezik el magukat. Ettől függetlenül a 
többi tulajdonossal más összegben is megegyezhetnek.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: ha már az önkormányzaté lenne az ingatlan, 
kezdeményezhetik a közös tulajdon megszűntetését.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: ez egy lehetőség, tisztában van azzal, hogy az 
önkormányzatnak nincs pénze, nehéz helyzetben vannak, de a településközpont rendezéséhez 
a későbbiekben szükség lesz a területre.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: javasolta az ingatlanra vonatkozó előszerződés 
megkötését, így nem tudják más részére értékesíteni.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, járuljanak hozzá, hogy 10 % foglaló biztosításával a 
48/192-ed tulajdoni hányadra vonatkozóan kössék meg az előszerződést.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 151/2011.(IX.08.) Kt. határozata az Alsózsolca, 344 hrsz- 
 ú ingatlanra vonatkozóan  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 szándékát fejezi ki, hogy az Alsózsolca, 344 hrsz-ú, 388 m2  
 területű ingatlant megvásárolja úgy, hogy a vételár teljes  
 összege az önkormányzat által készített értékbecslés alapján  
 2,2 M Ft, melyből a 48/192-ed tulajdoni hányadra eső  
 vételár 549.984 Ft. 
 A felajánlást tevő tulajdonosokkal Alsózsolca Város 
 Önkormányzat adás-vételi szerződét köt, mely megkötése- 
 kor 10%-os foglalót fizet a tulajdonosok részére.  
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 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
8./ Szemünk Fénye Alapítvány kérelme 
 
Zsiros Sándorné polgármester: minden képviselő megkapta az alapítvány kérelmét. Az 
alapítvány „A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” c. pályázaton 
szeretne részt venni. A pályázathoz önrész biztosítására nincs szükség, de a testületnek 
nyilatkozni kell, hogy a pályázatban bemutatott cél megvalósulását támogatják. Az óvodának 
előnyökkel járna a pályázaton való részvétel programok lebonyolítása tekintetében.  
 
Fazekasné Baksi Piroska óvodavezető: 10 – 40 M Ft közötti támogatásra lehet pályázatot 
benyújtani. A feladat, programok nagysága és az alapítvány elmúlt évi vagyonhelyzete 
határozza meg az igényelt összeget. Rövid a határidő a pályázat benyújtására. A családsegítő 
szolgálattal együtt szeretnék kombinálni a feladatot, ami városi szintű pályázat, nem csak 
gyerekekről, hanem családokról szól, széleskörű programokkal.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testület támogatását a pályázat benyújtásához.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 152/2011.(IX.08.) Kt. határozata a TÁMOP-5.5.1.B-11/2. 
 pályázat céljának elvi támogatásáról 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 támogatja a Fekete István Óvoda és Bölcsőde Szemünk 
 Fénye Alapítványa pályázatának benyújtását „A családi kö- 
 zösségi kezdeményezések és programok megerősítése” 
 (TÁMOP-5.5.1.B-11/2.) című pályázati kiírásra.  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: 2011. szeptember 15.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: tájékoztatásként elmondta, hogy jogszabályi előírás alapján 
létrehozták az alaptörvény asztalát a Polgármesteri Hivatalban, ahol igényelni lehet az 
alaptörvény egy dedikált példányát.  
A település több utcájában elszaporodtak a patkányok. Megkeresték az Állategészségügyi 
intézetet, várják visszajelzésüket.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: egyéni irtás mindenféleképpen ajánlott.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: ő nem észlelte a patkányinváziót.  
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Zsiros Sándorné polgármester: sajnos az Akác, Móra F., Móricz Zs., Deák F. utcákon 
invázió van.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: sokszor elhangzik a polgármestertől a bizalom 
kérdése és az, hogy nem dolgoznak együtt, nem konstruktívak, lehet ezzel bírálni a 
polgármestert is. A Szent Korona érkezésére szervezett rendezvény lebonyolítására kértek 
engedélyt 2011. szeptember 17-ére. A polgármester a közterület használati engedély helyett 
az árusításra vonatkozó tájékoztatást küldte meg.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: igen, tájékoztatták a kérelmezőket az eljárás 
menetéről. Eddig nem volt precedens közterület használati díj elengedéséről. Hosszú kutató 
munka után találták meg az erre vonatkozó állásfoglalást, mi szerint a közterület használattal 
kapcsolatban a Ket szabályait kell alkalmazni és az erről szóló tájékoztatást mindenkinek 
személy szerint kell megtenni, azaz kérelmet kell benyújtani, amelyben szerepel, hogy mit 
kíván árusítani, milyen területen. Nincs akadálya annak, hogy 17-ére megkapják az engedélyt, 
ha az tevékenység tényleg közösségi célt fog szolgálni.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: hét napba telt, mire a polgármester megválaszolta 
kérelmét. Szeptember 6-án kelt a levele, hét nap eltelt és további két nap, amíg eljutott hozzá 
a levél.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: 7-én írta alá a levelet, mert 6-án kiküldetésben volt. 
Véleménye szerint nem gátolják a rendezvény lebonyolítását, viszont azt elfelejtették 
bejelenteni, hogy Alsózsolca 730 éves évfordulójára hivatkozással a Jobbik helyi 
szervezetének aktivistái szervezik a rendezvényt. Ne várják el, hogy megjelenjen 
rendezvényükön. Az augusztus 20-i ünnepség sorozatról is rossz véleménnyel voltak. Az a 
képviselő, aki őt folyamatosan  bántja, ne várja el saját rendezvényére. Ha valóban Alsózsolca 
javát szolgálnák, akkor felajánlották volna ezt a rendezvényt az augusztus 20-i ünnepség 
sorozat programjához, nem hárman, képviselők, külön szervezés keretében valósítanák meg. 
Véleménye szerint ez nem jó célú rendezvény, hanem öncélú. Az önkormányzati rendelet 
értelmében a terembérleti díjjal kapcsolatban a Közösségi Ház nagytermét csak választási 
kampány idején, politikai pártok taggyűlésére, képviselői fogadóórára lehet térítésmentesen 
igénybe venni, így csak térítési díj befizetésével kerülhet megrendezésre az ünnepség. Ő is 
örül a Szent Korona másának településünkre való érkezésének, fontos esemény, de akkor 
tudná támogatni, ha előre egyeztettek volna. A képviselők hozzáállásában van a hiba, ezzel 
nem közelednek egymáshoz, hanem távolodnak, ő csak előzetes tájékoztatást várt volna a 
rendezvénnyel kapcsolatban.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: szeptember 17-én lesz a rendezvény, nem fogják 
megakadályozni a kitelepülést, megadják részükre az engedélyt. Az ügyintézési határidő 5 
munkanap, ami nem kerül túllépésre. A polgármester által írt tájékoztató 6-án kelt, 7-én írta 
alá, 8-án kapta kézhez képviselő úr. A hivatalban két kézbesítő dolgozik, akik több 1000 
levelet kézbesítenek jelenleg az adózók részére. Véleménye szerint a mentességet nem 
érdemes kérni, annak illetéke 2.200 Ft, a közterület használati díj alól akkor adható 
mentesség, ha a rendezvény jótékony célú. Ha rendezvény idején árusítani fognak különböző 
portékákat, már nem jótékony célú.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: árusítani is fognak, illetve bemutatni a termékeket. 
Ezek szerint az árusítás a probléma? A képviselőknek nem a polgármesternek kell megfelelni, 
hanem azoknak a választópolgároknak, akik megszavazták őket. A képviselők tiszteletdíjukat 
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arra költik, amire akarják. Minden rendezvényük Alsózsolca javát szolgálja, egyik 
rendezvényük sem volt pártrendezvény. Mindig csak a Jobbikkal van probléma. Ők nem 
kifogásolták, hogy az augusztus 20-i ünnepségsorozat alkalmával a FIDESZ-nek külön sátora 
volt és zászlója. Igaz, hogy ő a Jobbik helyi szervezetének elnöke, de nem ilyen minőségben 
szervezik a rendezvényt. Bármit csinálnak, mindenben problémát találnak és a rosszat 
feltételezik.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: nem vétózták meg a rendezvényt. Eddig sem és ezután 
sem gátolják a rendezvény szervezését.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: az augusztus 20-i ünnepségsorozaton részt 
vehettek volna, nem tiltották ki őket.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a FIDESZ sátor egy jelkép volt az önkormányzati 
ünnepségen. Vitték volna ők is oda a Jobbik zászlóját?  
 
Zsiros Sándorné polgármester: erről is felesleges vitát nyitni, miért nem jelentek meg az 
ünnepségen, mint párt a szervezet a felhívásra, igaz egyedül, de főzőtt.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a közterület használati engedélyt névre szólóan kell 
kiállítani annak megfelelően, hogy mit árul, hány m2-en, ennek alapján kerül elbírálásra a 
kérelem.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: szóbeli indítványt tesz, hogy a Közösségi Ház 
nagytermének bérleti díját engedjék el, azt térítésmentesen biztosítsa a testület. Közös erővel 
hárman megszervezték a Szent Korona másolatának településünkre érkezését. Döntsenek 
arról, hogy kell-e bérleti díjat fizetni a Közösségi Ház termeiért. 
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: nem tudták, hogy kell érte fizetni? 
 
Brünner István képviselő-testületi tag: abban a hiszemben voltak, hogy mint képviselők, 
havonta egy alkalommal térítésmentesen vehetik igénybe a Közösségi Ház szolgáltatásait.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: ők határozták meg a bérleti díjakat, ők döntöttek 
erről.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: szavazni fognak az indítványról.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: egyszerű szótöbbséggel döntsön a testület arról, hogy 
napirendre veszi a bérleti díj elengedésére tett szóbeli indítványt.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, vegyék napirendre az indítványt.  
 
A testület 6 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta:  
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 153/2011.(IX.08.) Kt. határozata napirend kiegészítésé- 
 ről 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
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 kiegészíti az ülés napirendjét és megtárgyalja a Közösségi 
 Ház bérleti díjával kapcsolatos indítványt.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
Zsiros Sándorné polgármester: képviselő úr indítványozta, hogy térítésmentesen kapják 
meg a Közösségi Ház termeit, a nagytermet, illetve az emeleti tanácskozó termet. Nem 
támogatta, mert előzetesen nem tájékoztatták a rendezvényről és az önkormányzat rossz 
anyagi helyzete miatt nem tehetik meg.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: milyen időtartamra szeretnék igénybe venni? 
 
Brünner István képviselő-testületi tag: egész napra, 9-től 18 óráig tart a rendezvény. 
 
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház és Könyvtár vezető: a nagy terem bérleti 
díja 14.000,- Ft/óra.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte szavazzanak arról, hogy a Szent Korona érkezésére 
szervezett rendezvényre 2011. szeptember 17-ére a Közösségi Ház nagytermét, illetve emeleti 
tanácskozó termét a szervezők térítésmentesen vehessék igénybe.  
 
A testület 4 igen szavazattal és 4 ellenvéleménnyel nem született döntés, annak tárgyában, 
hogy a Szent Korona érkezésére szervezett rendezvényre 2011. szeptember 17-ére a 
Közösségi Ház nagytermét,, illetve az emeleti tanácskozó termét  a szervezők, Brünner 
István, Fodor Ákos, Szilágyi László képviselők térítésmentesen vehessék igénybe.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: fenti döntés értelében a bérleti díjat meg kell fizetni a 
rendezvény alkalmával.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: megköszönte a támogatást.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: összességében milyen összegű megtakarításról 
döntöttek? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: kb. 10 M Ft.  
 
11 óra 30 perckor Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag távozott az ülésről 
/a jelenlévő képviselők száma 7 fő/  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: pontos összeget a pénzügyi átcsoportosítások után 
tudnak mondani, melyet a következő ülésre beterjeszt.  
 
Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester a nyílt ülést 11 óra 30 
perckor bezárta. 

Kmf 
 
               Zsiros Sándorné                                                        Urbánné Lengyel Zsuzsanna 
               polgármester                                                                      jegyző 
 
Kovács Tímea 
jegyzőkönyvvezető 


