18/2011. sz. jegyzőkönyv
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi
ülésről, mely 2011. október 6-án 8 órakor kezdődött
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Csöbör Katalin alpolgármester, Brünner István, Dr.
Majoros Géza, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos, Ráki István, Tóth J. Sándor képviselőtestületi tagok, Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző, Marcsikné Orosz Emese aljegyző
(a jelenlévő képviselők száma 8 fő)
Távolmaradását nem jelezte: Szilágyi László képviselő-testületi tag

Meghívottként jelen van: Kerezsi Gábor belső ellenőr, Horváth Henrik Kisebbségi
Önkormányzat elnöke
Zsiros Sándorné polgármester: köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat.
Megállapította, hogy 7 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Indítványozta,
hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra azzal a
kiegészítéssel, hogy a kóbor kutyák befogásáról és a BÜKK-MAK LEADER által
benyújtandó energiafelhasználással kapcsolatos pályázatról tárgyaljanak.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: javasolta, hogy újra tárgyaljanak a labor-és
fizikoterápiás szolgáltatás költségeiről. A polgármester részére átadott egy 500 aláírást
tartalmazó gyűjtőívet.
Zsiros Sándorné polgármester: nincs akadálya. Kérte vegyék fel napirendre a javasolt
témákat.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
174/2011.(X.06.) Kt. határozata napirendi pontok kiegészítéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
kiegészíti a meghívóban szereplő napirendi pontokat az
alábbiak szerint:
6./ Kóbor ebek befogásának lehetősége
7./ Labor- és fizikoterápiás szolgáltatás költségei
8./ BÜKK-MAK LEADER energiafelhasználással kapcsolatos pályázata
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: indítványozta, hogy a meghívóban szereplő és a kiegészítő
napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra.
A testület 7 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
N a p i r e n d:
1./ Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozás
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Előadó: polgármester
2./ Döntés a LEADER pályázatok benyújtásáról
Előadó: polgármester
3./ Előirányzat módosítás kérése (Kompház)
Előadó: polgármester
4./ Tájékoztató a Kistérségi Társulás I. félévi működéséről
Előadó: polgármester
5./ 2012. évi Belső Ellenőrzési Ütemterv elfogadása
Előadó: jegyző
6./ Kóbor ebek befogásának lehetősége
Előadó: jegyző
7./ Labor- és fizikoterápiás szolgáltatás költségei
Előadó: polgármester
8./ BÜKK-MAK LEADER energiafelhasználással kapcsolatos pályázata
Előadó: polgármester

1./ Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozás
Zsiros Sándorné polgármester: az önkormányzat több éve együttműködve a Megyei
Önkormányzattal és az Oktatási Minisztériummal ösztöndíjpályázatot hirdet a felsőoktatási
hallgatók számára. A testületnek nyilatkozni kell arról, hogy továbbra is részt kívánnak-e
venni a pályázatban. Javasolta, hogy diákonként havonta 4.000,- Ft/hó összegben határozzák
meg a támogatás összegét, melyet 10 hónapon keresztül folyósítanak részükre. Az előző
évihez hasonlóan többszintű a támogatási rendszer, mely a települési önkormányzat, a megyei
önkormányzat és az Oktatási Minisztérium által megítélt összegekből adódik össze, összesen
10.000,- Ft/hó. A pályázatokat továbbra is a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság bírálja el.
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
javasolja a testületnek a pályázathoz való csatlakozást.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: előző években a benyújtott pályázatok ismeretében
döntött a szociális bizottság, ha ismert lesz a pályázó diákok köre, akkor dönt a bizottság a
támogatott személyek számáról, így az összeg még nem ismert. A pályázatokat újra be kell
nyújtani. A testület egy keretösszeget állapíthat meg a támogatásra.
Zsiros Sándorné polgármester: a pályázat benyújtási határideje október 14. Kérte a
testületet, hogy szavazzanak az A és B típusú ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
175/2011.(X.06.) Kt. határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatának A és B változatához.
Az egy főre jutó jövedelemhatárt a mindenkori öregségi

3
nyugdíjminimum 150 %-ában, azaz 42.750,- Ft-ban állapítja
meg.
A jogosultak részére havonta 4.000,- Ft-ban határozza meg
a támogatás összegét. A benyújtott pályázatokat a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság bírálja el.
Benyújtási határidő: 2011. október 14.
Felelős: jegyző, humánpolitikai és jóléti bizottság
Határidő: 2011. október 14.

2./ Döntés a LEADER pályázatok benyújtásáról
Zsiros Sándorné polgármester: a LEADER Vidékfejlesztési program keretében megjelentek
az újabb pályázati kiírások. Az önkormányzat két célra tud eséllyel pályázni, mely pályázatok
támogatottsága az önkormányzatok esetében 100 %, ez azonban nem támogatja az ÁFA
összegét. Az előkészítésnél beadásra került a Kis értékű rendezvények és a Közösségi
energiaudvarok létesítésére vonatkozó projekt adatlap, melyet a BÜKK-MAK LEADER
előkészítő bizottsága támogatásra érdemesnek ítélt és az erre vonatkozó dokumentumokat
részükre kiadta. A pályázatokat október 31. között lehet benyújtani. A kis értékű
rendezvényre vonatkozó pályázatot, az ideihez hasonlóan saját maguk el tudják készíteni,
melyben a 2012. évi augusztus 20-i városnap lebonyolításához kérnek 250 e Ft támogatást.
Ebből a sátor bérletet, szórólap, plakát és a fellépők útiköltségét tudják majd fedezni. A másik
pályázat a Közösségi Energiaudvarok fejlesztését támogatja. A pályázati pontozási rendszer
szempontjai alapján a szakemberek azt javasolják, hogy a 2. Sz. óvoda lapos tetőre
telepítsenek 45 db 200 Wp teljesítményű napelemet (9 kWp), kerüljön beüzemelésre 1 db 3
fázisú inverter (8 kWp AC teljesítménnyel) és épüljön ki 1 db 7 kW teljesítményű
töltőállomás. Felmerült még javaslatként másik két alternatíva is (csak napelemek telepítése
és másik változatként a napelemek mellett napkollektor telepítése a konyha melegvíz
ellátásának támogatására.) Az első változat azért került elvetésre, mert ebben az esetben kevés
a pályázat nyerési esélye, mert a kiírás előnyben részesíti a töltőállomások létesítését a
napelemek telepítésével egyidejűleg. A másik javaslat pedig azért került elvetésre, mert a
napkollektorok beruházási költségvetése olyan magas, amely hosszú idő alatt térül meg. Ha
nem építenek ki napkollektort, akkor 15 db-al több napelem telepíthető és emellett a
töltőállomás is megvalósul. A pályázatot szakszerűen elkészíteni nem tudják, ahhoz külső
szakmai munkát kell igénybe venni. A pályázatíró a munkát a projekt összértékének 5 %-áért
tudja elvállalni. A pályázatban a projekt összértékének 6 %-a számolható el
projektmenedzsment feladatokra, pályázat írásra, tanácsadásra, ezért ez az összeg beépíthető a
pályázatba. Kérte a testületet, hogy döntsön a pályázatok benyújtásáról és arról, hogy ezekhez
biztosítja az ÁFA hozzájárulást, amely a kis értékű rendezvények esetén 62.500,- Ft, a
napelemes rendszer esetén várhatóan 2.541 e Ft, mely összeg a 2010. évi pénzmaradvány
terhére biztosítható.
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
támogatta a pályázatok benyújtását.
Brünner István képviselő-testületi tag: a két pályázatról külön-külön szavaznak?
Zsiros Sándorné polgármester: igen.
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Brünner István képviselő-testületi tag: a Közösségi Energiaudvarok fejlesztéséről szóló
pályázat benyújtását nem támogatja. Elismeri, hogy a napelem telepítése hasznos, de nem
hiszi, hogy az önkormányzat jelen helyzetében vállalni kellene a beruházást. Nem ez a
legfontosabb feladat Alsózsolcán, amikor a lakosság 500 aláírást gyűjtött a labor- és
fizikoterápiás szolgáltatásért fizetendő díj bevezetése ellen.
Zsiros Sándorné polgármester: az önkormányzatnak nem kötelező feladata a labor- és
fizikoterápiás szolgáltatás működtetése. Jövőre nem biztos, hogy felvállalhatják, viszont az
intézmény működtetése kötelező feladat, mely költségének nagy része éppen a fűtés,
világításból adódik. Ha végrehajtják a beruházást, térítésmentesen kapnak áramot, ami hosszú
távon jó beruházás és támogatásra érdemes. A pályázat támogatottsága az önkormányzat
tekintetében 100 %-os, csak önerőként az ÁFA mértékét kell biztosítani, ami jelenleg 2,5 M
Ft.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: korábban azzal támogatták a kötvénykibocsátást,
hogy megtakarítást eszközlő beruházásokat fognak támogatni annak érdekében, hogy a
település működtetésének költsége csökkenjen. A pályázat hosszú távon jó befektetés, négy
év alatt megtérül és a későbbiekben bevételt is jelent.
Ráki István képviselő-testületi tag: ez a lehetőség a startmunkaprogram pályázat keretén
belül van?
Zsiros Sándorné polgármester: nem, ez külön pályázat. Ez egy energiatermelő beruházás
lenne. Az üzemanyagárak és az energiaárak emelkednek, tendencia a zöldenergia
hasznosításával a fűtés költségének csökkentése, valamint a gépjárművek üzemeltetésének
gazdaságosabbá tétele. A káros anyag kibocsátásának csökkentése a cél. A pályázat előnyben
részesíti a töltőállomás létesítését, ezért javasolják ennek benyújtását. A napkollektor
telepítése csökkenteni fogja az óvoda működtetési költségeit. Kisebb a pályázat nyerési
esélye, ha csak napelemeket telepítenek és ennek beruházási költsége is magas, csak hosszú
idő alatt térülne meg. A töltőállomás létesítése előrelépést jelentene. Ennek a gépjárműnek az
üzemeltetése rendkívül alacsony és 2,2 M Ft-ért kis tehergépjárművet lehet vásárolni.
Ráki István képviselő-testületi tag: a megtermelt energia így visszafordítódik, nem vész el.
Csöbör Katalin alpolgármester: szkeptikus ezzel kapcsolatban, mert francia országban már
évekkel ezelőtt volt ilyen autó, mégsem terjedt el.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: tudomása szerint most tesztelik ezeket a gépjárműveket
Párizsba.
Ráki István képviselő-testületi tag: 5-6 év múlva robbanásszerű változás fog bekövetkezni.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: az ötlet jó, de miből fogják fedezni az ehhez szükséges
összeget?
Zsiros Sándorné polgármester: a költségvetési tartalékból. A válság miatt nem mondhatnak
le ilyen kedvező támogatottságú pályázatokról.
Ráki István képviselő-testületi tag: érdemes foglalkozni a javaslattal, mert már akkor
megéri a befektetés, ha nullára kihozza a telepítés költségét.
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Brünner István képviselő-testületi tag: az épületen belül milyen szerepet fog betölteni?
Zsiros Sándorné polgármester: minden elektromos készüléket üzemeltetni tud, amikor süt a
nap, ekkor a költsége akár nulla is lehet a fogyasztás tekintetében.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: a töltőállomás létesítésével plusz pontot
szerezhetnek pályázatokon.
Zsiros Sándorné polgármester: várhatóan, az évi több százezer forint megtakarítás jól fog
jönni.
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: ez a pályázat most van, ki kell használni a lehetőséget.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: lehet, hogy a későbbiek folyamán a Széchenyi
tervben lesz ehhez hasonló pályázat, de nem 100 %-os támogatottsággal.
Zsiros Sándorné polgármester: a megújuló energiákra fektették a hangsúlyt, ez a jövő útja.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: támogatja a pályázatok benyújtását.
Brünner István képviselő-testületi tag: a pályázat költsége beépítésre kerül a
költségvetésbe?
Zsiros Sándorné polgármester: igen. Kérte, támogassák: A kis értékű rendezvények c.
pályázat benyújtását és biztosítsák az ehhez szükséges 62.500,- Ft hozzájárulást.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
176/2011.(X.06.) Kt. határozata A kis értékű rendezvények c. pályázat benyújtásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatta „A kis értékű rendezvények” c. pályázat benyújtását, melyhez önerőként az ÁFA összegét, mely kb.
62.500.-Ft biztosít a 2011 évi költségvetési tartalék terhére.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester, Közösségi Ház vezető
Határidő: 2011. október 31.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, támogassák a Közösségi energiaudvarok létesítésére
vonatkozó pályázat benyújtását és biztosítsák az ehhez szükséges 2.541 e Ft önerőt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
177/2011.(X.06.) Kt. határozata a Közösségi energiaud-
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varok létesítésére vonatkozó pályázat benyújtásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatta a Közösségi energiaudvarok létesítésére
vonatkozó pályázat benyújtását, melyhez önerőként az ÁFA
összegét, amely kb. 2.541 e,- Ft biztosít a 2011. évi
költségvetési tartalék terhére.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. október 31.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, járuljanak hozzá, hogy a Közösségi energiaudvarok
létesítésére vonatkozó pályázat szakszerű elkészítéséhez külső szakmai segítséget vegyenek
igénybe.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
178/2011.(X.06.) Kt. határozata a Közösségi energiaudvarok létesítésére vonatkozó pályázatról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárult, hogy a Közösségi energiaudvarok létesítésére
vonatkozó pályázat szakszerű elkészítéséhez külső szakmai
segítséget vegyenek igénybe.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. október 31.

3./ Előirányzat módosítás kérése (Kompház)
Zsiros Sándorné polgármester: a kompház bővítési munkák befejezése után megkezdődött a
területen a tereprendezés, parkosítás. Az eddigi munkálatokhoz szükséges anyagok bontásból
illetve a raktári készletről, egyéb maradékokból, építőanyagokból rendelkezésre álltak. A
vízparti kerítéshez dróthálóra, feszítő huzalokra, festékre lenne szükség. Sima drótháló
kerítést tesznek, hogy ne zárják le a kilátást a Sajó partra. Az épületre mozgásérzékelő lámpát
és az ereszcsatorna befedéséhez madárhálót szeretnének felszereltetni, valamint két fa
kivágására van szükség. A Városüzemeltetés a költségvetéséből ezekre nem tud fedezetet
biztosítani. A feladatok elvégzése nem tartozik a beruházáshoz, ezért ehhez előirányzat
szükséges. Az előzetes kalkuláció szerint ezekhez a munkálatokhoz 300.000.- Ft szükséges. A
munkálatokat a Városüzemeltetés dolgozói fogják elvégezni. Kérte a testületet, hogy a 2011.
évi költségvetési tartalék terhére biztosítsa a szükséges fedezetet.
Ráki István képviselő-testületi tag: az új kerítést a régi helyére tennék?
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Zsiros Sándorné polgármester: igen. A megmaradt bontási anyagokból horgászstéget
szeretnének kialakítani.
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a testületnek.
Ráki István képviselő-testületi tag: attól tart, hogy ellopják majd a kerítést.
Zsiros Sándorné polgármester: a kerítést eddig sem lopták el és térfigyelő kamerát
szereltetnek fel, valamint a polgárőrség is ígéretet tett arra, hogy fokozottan ellenőrzik a
területet.
Csöbör Katalin alpolgármester: nem támogatta a kerítés kialakítását, a területet jobban
mutatna kerítés nélkül.
Ráki István képviselő-testületi tag: véleménye szerint nincs jelentősége a kerítésnek. Már
nem akadály, ha valaki be akar törni és a rendezvények alkalmával megosztja a területet az ott
lévők között.
Csöbör Katalin alpolgármester: a térfigyelő kamera elhelyezése jó ötlet, de a kerítés
kialakítását nem javasolja.
Ráki István képviselő-testületi tag: a kerítés nem tölt be funkciót, mert nincs mit védeni a
területen. Kerítés nélkül esztétikusabb és szebb a terület.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: nincs értelme a kerítés kialakításának, ezt az
összeget inkább fordítsák a labor-és fizikoterápia szolgáltatás működtetésére.
Zsiros Sándorné polgármester: igaz, hogy a kerítés már nem akadályozza meg a betörést,
csak a megszokás miatt vetődött fel.
Brünner István képviselő-testületi tag: a térfigyelő kamera elhelyezése plusz költség, vagy
a beruházás tartalmazza?
Zsiros Sándorné polgármester: plusz költség, amire újabb előirányzat módosítás ad majd
fedezetet. Mindenképpen szükséges a térfigyelő kamera elhelyezése. Erre vonatkozóan
árajánlatokat kértek.
Brünner István képviselő-testületi tag: javasolta, hogy inkább a térfigyelő kamera
elhelyezésére fordítsák az összeget, mint a kerítés kialakítására.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: nem érti, miért kell mindig plusz költség támogatásáról
dönteni. Előre nem lehet látni ezeket az összegeket?
Zsiros Sándorné polgármester: a pályázatban csak a kompház bővítése szerepelt, ezt a
beruházást hajtották végre.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: a fakivágást ki fogja végezni?
Zsiros Sándorné polgármester: a városüzemeltetés kért ajánlatot erre vonatkozóan.
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Ráki István képviselő-testületi tag: a városüzemeltetés dolgozói nem tudják kivágni?
Zsiros Sándorné polgármester: nem, nagyon magas fák.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: az ő ismerőse térítésmentesen, szakszerűen kivágná a
fákat, ha cserébe hazaviheti, így erre nem kell fedezetet biztosítani. Ha nem sürgős, két napon
belül megnézi.
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy a városüzemeltetés vezetőjével vegye fel a
kapcsolatot és egyeztessenek ez ügyben.
Csöbör Katalin alpolgármester: a két fát azért kell kivágni, mert veszélyezteti az épületet?
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: véleménye szerint a bővítés előtt kellett volna
kivágni a fákat.
Zsiros Sándorné polgármester: a beruházás megkezdése előtt is vágtak ki fát.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: mi lesz a fák helyén?
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: javasolta, hogy csavartfüzet ültessenek.
Zsiros Sándorné polgármester: azért szükséges a két fa kivágása, mert a vízparti nedvesség
és a fák elfogták a levegőt és a kompház régi része penészedett. Kisebb növésű fát
szeretnének a helyére ültetni.
Csöbör Katalin alpolgármester: ki állapította meg, hogy szükséges a fák kivágása?
Zsiros Sándorné polgármester: szakember.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: több helyen csak visszavágják a fát.
Zsiros Sándorné polgármester: megnézik a lehetőséget. Meggyőzték azzal, hogy ne legyen
kerítés, esztétikusabb lesz, ha nagyobb terület marad az oda látogatók részére szabadon.
Képviselő úr a fa kivágásával ügyében vegye fel a kapcsolatot a városüzemeltetés vezetőjével.
Brünner István képviselő-testületi tag: akkor csökkentik a munkálatokhoz szükséges
fedezet biztosítását, mert a kerítés kialakítása kimarad?
Zsiros Sándorné polgármester: az épületre térfigyelő kamerát és az ereszcsatorna
befedéséhez madárhálót szereltetnek fel, valamint két fa kivágására van szükség. A kerítés
kialakítására szánt összeg megmarad. Ajánlatot kért a térfigyelő kamera elhelyezésére, erről a
későbbiek folyamán fog dönteni a testület. Kérte, járuljanak hozzá a szükséges fedezet
biztosításához.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
179/2011.(X.06.) Kt. határozata a kompház tereprende-
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zéséről, parkosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárult a kompház tereprendezéséhez, parkosításához.
Az épületre az ereszcsatorna befedéséhez madárhálót
szerelnek el, két fa kivágására van szükség, helyükre kisebb
növésű fák ültetése szükséges és a betonozás munkálataihoz
biztosítja a testület a szükséges fedezetet 300.000 Ft
összegben azzal, hogy ebből az összegből nem kerül
felhasználásra a kerítésre eső hányad.
A fedezetet a 2011. évi költségvetés terhére biztosítja.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester, városüzemeltetés vezető
Határidő: azonnal

4./ Tájékoztató a Kistérségi Társulás I. félévi működéséről
Zsiros Sándorné polgármester: a hatályos jogszabályok alapján évente két alkalommal a
képviselőtestületet tájékoztatni kell a Társulás által végzett tevékenységről. A Társulás
jogszabály alapján működik. Az önkormányzatok a Társuláson keresztül plusz normatívát
kaphatnak szociális ellátásra, idősek napközi ellátására, gyermekjóléti szolgálatra és
családsegítő szolgálatra, valamint egyes kiemelten kezelt feladatokra településünk pl.
úszásoktatásra kapott külön fedezetet.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem merült fel a képviselők
részéről, ezért kérte a testületet, hogy fogadják el a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanács működéséről szóló tájékoztatót.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
180/2011.(X.06.) Kt. határozata a Miskolc Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. I. félévi
működéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
tudomásul vette a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsának 2011. I. félévi működéséről szóló
tájékoztatót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5./ 2012. évi Belső Ellenőrzési Ütemterv elfogadása
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a képviselő-testületnek minden évben meg kell
határozni a következő évi belső ellenőrzési tervet. A tervezet készítésekor arra törekedtek,
hogy minden intézmény egy alkalommal ellenőrzés alá essen azzal, hogy cél az intézmények
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működésének korszerűsítése és működési költségeinek csökkentése. A kistérségi társuláson
belül is tagja önkormányzatunk a belső ellenőrzési tevékenységnek. A társulásban éves
tekintetben egy ellenőrzést végeznek, ami 2012. évben a Fekete István Óvoda és a 2. Sz.
Óvoda működésének vizsgálata.
Ráki István képviselő-testületi tag: korábban a testület nem támogatta a belső ellenőrzési
tervet. Kihangsúlyozta, hogy nem a belső ellenőr személye miatt, hanem az önkormányzatnál
kialakult anyagi helyzet miatt. Érdeklődik, hogy az eddig végzett vizsgálatok alapján
történtek-e a működést érintően olyan szabálytalanságok, amelyek alkalmával nem tartották
be a törvényeket.
Kerezsi Gábor belső ellenőr: májustól végzi az ellenőrzést, amely az összes szabályzat és
jegyzői rendelkezések felülvizsgálatával kezdődött. Apróbb hiányosságok merültek fel, mely
az átszervezés miatt a jogszabályváltozás következtében nem került pontosításra. Kisebb
mértékű elmaradást tapasztalt a honlap szerkesztésével kapcsolatban a közérdekű adatoknál.
Az ezzel kapcsolatos struktúrát ki kellett alakítani. E mellett voltak olyan feladatok is,
amelyet közvetlenül a vezetőktől kapott, ezekben főként tanácsadó jelleggel vett részt.
Nagyobb hiányosság nem fordult elő az általa vizsgált területeken, folyamatosan azon
dolgozik, hogy amiben tudja, segítse a vezetőség és a képviselő-testület szabályszerű
működését.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az Állami Számvevőszék 2007-ig visszamenően 28
táblázaton keresztül ötévi költségvetéssel összefüggő adatot kért számon, amelyet a tegnapi
nappal fejeztek be. Ezt a feladatot az átszervezés miatt nagyon nehéz volt teljesíteni. A belső
ellenőr felügyelte nyolc dolgozó munkáját, így készült el határidőre. A mindennapos munka
mellett a plusz jelentések, beszámolók elkészítése nagy terhet jelent. Korábban a minisztérium
kiválasztotta a települést adatszolgáltatásra, a városgondnokság működésének elemzését
kérte, ami több mint 200 oldalas kérdőív sorozat, a megszűnés miatt, elmaradt az
adatszolgáltatás.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy támogassák a 2012. évi belső
ellenőrzési ütemtervet.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
181/2011.(X.06.) Kt. határozata a 2012. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
jóváhagyta a 2012. évi belső ellenőrzési tervet az alábbiak
szerint:
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Naptári Napok száma (2012. 01. 01 – 2012. 12. 31.):
366 nap/fő
szombat, vasárnap ( - )
105 nap/fő
fizetett ünnepek ( - )
9 nap/fő
Munkanapok száma:
252 nap/fő
fizetett szabadság ( - )
32 nap/fő
Revizori napok száma:
220 nap/fő
Revizori létszám:
1 fő belső ellenőr
Ellenőrzésre fordítható összes napok száma:
220 nap
Soron kívüli ellenőrzések elvégzésére tartalékolandó (20 %):
44 nap
Tanácsadás (szabályzatok, jegyzői rendelkezések,
jogszabály-tervezetek előzetes véleményezése az igények alapján): 20 nap
Kockázatelemzés alapján történő ellenőrzésre fordítható napok száma: 156 nap

Ellenőrzés
jellege

Tervezett
ütemezés

Vizsgálandó
időszak

Vizsgált költségvetési
szerv

Ellenőrzésre
fordítható
napok száma

Kötelezettségvállalás,
A jogszabályi előírások
ellenjegyzés,
szerint került e kialakításra a
utalványozás, szakmai gazdálkodási jogkörök belső
rendje, és ennek
teljesítés igazolás és
érvényesítés rendjének
megfelelően történt e
ellenőrzése
gyakorlati alkalmazása

szabályszerűségi

I. negyedév

2011.01.01
2011.12.31.

Polgármesteri Hivatal

15 nap

A pénz és értékkezelés és
annak bizonylati rendjét a
vonatkozó jogszabályi
előírások szerint alakították
e ki, a pénz és értékkezelés
során betartottáke az
előírásokat? A pénztári
okmányok az alaki, tartalmi
elvárásoknak megfelelneke

pénzügyi,
szabályszerűségi

I. negyedév

2011.01.01
2011.12.31.

Polgármesteri Hivatal

15 nap

pénzügyi

I. negyedév

2010.01.01
2011.12.31.

Gondozási Központ

20 nap

informatikai

II. negyedév

2011.01.01
2011.12.31.

Polgármesteri Hivatal

15 nap

Ellenőrzés tárgya

A házipénztári pénz és
értékkezelés
ellenőrzése

Gondozási Központ
költségvetési
bevételeinek és
kiadásainak vizsgálata
Az informatikai
rendszer
megbízhatóságának és
biztonságának
ellenőrzése

Ellenőrzés célja

A költségvetési gazdálkodás
értékelése

Megteremtettéke az
informatikai rendszer
megbízhatóságának,
biztonságának, valamint a
rendszerben tárolt adatok
védelmének feltételeit

Ellenőrzés célja

Ellenőrzés
jellege

Tervezett
ütemezés

Vizsgálandó
időszak

Vizsgált
költségvetési szerv

Ellenőrzésre
fordítható napok
száma

Élelmezési,
közétkeztetési
tevékenység
ellenőrzése

Utóvizsgálat. Az MKTT
korábbi ellenőrzése által
feltárt hiányosságok
megszüntetésére hozott
intézkedések
eredményesek voltake,
hasznosultake

pénzügyi,
szabályszerűségi

II. negyedév

2011.06.30
2012.06.30.

Városüzemeltetés

15 nap

Alapfokú
művészetoktatási
tevékenység pénzügyi
gazdasági vizsgálata

A tevékenységgel
kapcsolatos bevételek és
kiadások elemzése

pénzügyi

II. negyedév

2010.01.01
2011.12.31.

Herman Ottó
Általános Iskola

15 nap

A Városüzemeltetés
saját bevételi
tevékenységének és
működési kiadásainak
vizsgálata

Bevételi előirányzatait az
intézmény teljesítette e,
hogyan alakult az
önkormányzati támogatás.
A költségvetési

pénzügyi

III. negyedév

2010.01.01
2011.12.31.

Városüzemeltetés

20 nap

Ellenőrzés tárgya

12

Ellenőrzés tárgya

Ellenőrzés célja

Ellenőrzés
jellege

Tervezett
ütemezés

Vizsgálandó
időszak

Vizsgált
költségvetési szerv

Ellenőrzésre
fordítható napok
száma

előirányzatok
felhasználása a
gazdaságossági
szempontok
figyelembevételével
történt e
Alsózsolca Város
Önkormányzata által
2011. évben nyújtott
támogatások
felhasználásának
ellenőrzése

A támogatások
felhasználása, az
elszámoltatás rendje a
jogszabályoknak
megfelelően történte

pénzügyi

III. negyedév

2011.01.01
2011.12.31.

Polgármesteri
Hivatal

10 nap

A Közösségi Ház és
Könyvtár
feladatellátásának és a
pénzügyigazdasági
háttér vizsgálata

A bevételi lehetőségek
feltárása eredményes volt
e, a feladatellátás során
érvényesült e az
eredményesség,
hatékonyság és a
gazdaságosság

pénzügyi

IV. negyedév

2010.01.01
2011.12.31.

Közösségi Ház és
Könyvtár

20 nap

Ellenőrzés célja

Ellenőrzés
jellege

Tervezett
ütemezés

Vizsgálandó
időszak

Vizsgált
költségvetési szerv

Ellenőrzésre
fordítható
napok száma

Az állagvédelmi feladatokat
tervszerűen, kellő
hatékonysággal végeztéke, a
karbantartási munkák
dokumentáltsága biztosítja e az
anyagokkal és munkaidővel
való elszámolást

pénzügyi,
szabályszerűségi

IV. negyedév

2011.01.01
2011.12.31.

Városüzemeltetés

11 nap

Ellenőrzés tárgya

Az állagvédelmi,
karbantartási
feladatok
ellenőrzése

Az ellenőrzési feladatok kockázatelemzése

Kockázati tényezők

Kockázat
bekövetkezésének
hatása

Bekövetkezés
valószínűsége

Elérhető max.
kockázati pont

1.

Az ellenőrzést
jogszabály írja elő

4x

0 nem, 1 igen

4

2.

Vezetés által
azonosított kockázat

2x

0 nem, 1 igen

2

3.

Korábbi ellenőrzés
által előírt

2x

0 nem, 1 igen

2

4.

Az utolsó ellenőrzés
óta eltelt idő

2x

0 2011, 1 2010,
2 2009 vagy
régebbi

4

Kockázat
száma

Magas kockázat
Közepes kockázat
Alacsony kockázat

8 – 12 pont
5 – 7 pont
0 – 4 pont

Kockázat száma

Ellenőrzés területe
1.

2.

3.

Kockázati érték
4.
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Gazdálkodási jogkörök
gyakorlatának ellenőrzése

4

0

0

4

8

Pénz
és
ellenőrzése

4

0

0

1

5

Gondozási
Központ
költségvetési bevételeinek és
kiadásainak vizsgálata

4

0

0

4

8

Informatikai
ellenőrzése

4

0

0

4

8

Élelmezés, közétkeztetés
ellenőrzése

4

2

2

0

8

Alapfokú művészetoktatási
alaptevékenység pénzügyi
gazdasági vizsgálata

4

0

0

4

8

Városüzemeltetés saját bevételi
tevékenységének és működési
kiadásainak vizsgálata

4

0

0

4

8

Nyújtott támogatások
ellenőrzése

4

0

0

1

5

Közösségi Ház és Könyvtár
feladatellátásának és pénzügyi 
gazdasági háttér vizsgálata

4

2

0

2

8

Állagvédelmi, karbantartási
feladatok ellenőrzése

0

2

0

4

6

Szervezettség, szabályozottság
ellenőrzése

4

0

0

0

4

Közzétételi
ellenőrzése

4

0

0

0

4

értékkezelés

rendszer

kötelezettség

A Fekete István Óvoda és Bölcsőde és a 2. Sz. Napköziotthonos Óvoda ellenőrzését kezdeményezték Miskolci Kistérség Többcélú Társulás belső ellenőrzési egységénél.
A testület felhívja a jegyző figyelmét arra, hogy a döntésnek
megfelelően a szükséges intézkedést tegye meg.
Felelős: jegyző, belső ellenőr
Határidő: 2012. december 31.

Zsiros Sándorné polgármester: sokszor emlegetett probléma a város területén a hulladék
égetés, ezzel kapcsolatosan tervezetet készítettek a közterületek használatáról szóló rendeletet
módosításáról, amelyet áttanulmányozás céljából küldték meg a képviselők részére.
Javaslataikat, véleményeiket várják a rendelet-tervezetről.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a rendelet módosítása nagy feladat. Megpróbálták
körvonalazni, miként fog módosulni, de a honlapon történő megjelenés előtt kérte a
képviselőket, mondják el véleményüket, javaslatukat a rendelettel kapcsolatban. A képviselőtestület a novemberi ülésen tárgyalhatja a rendelet-tervezetet.
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Ráki István képviselő-testületi tag: az égetés komoly problémát okoz. Sajnos több
alkalommal fordult elő, hogy a déli időszakban meggyújtják a zöld növényzetet, ami ellepi a
települést füsttel. Az égetést megszűntetni nem lehet, de határolják be annak időpontját. Ki
kellene jelölni egy területet, ahol komposztálni tudnának, ez sokat segítene. Több településen
működik a zöld növényzet összegyűjtése. A rendelet-tervezetben több pozitív dolgot is észlelt,
a hulladék gyűjtésére, takarítás és szemétszedésre vonatkozóan. Felhívta a figyelmet arra,
hogy a Széchenyi úton nagyon kiásták az árkokat és félő, hogy elfagy a cső. A település
végén nagyon sok a szemét, javasolta, hogy azokban a házakban, ahol nem laknak, kötelezzék
az oda bejelentett személyeket a takarításra, illetve bontásra. A zöld hulladék elhelyezésére
keressenek megoldást.
Zsiros Sándorné polgármester: nem kell most dönteni a rendeletről, csak áttekintésre
küldték meg a képviselők részére.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: a tűzgyújtási tilalom bevezetése jó megoldás
lehet.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az égetéssel kapcsolatosan sajnos a kialakult
gyakorlat, hogy nem a száradást követően, hanem sok helyen a zöld növényt égetik, ami
valóban hosszan tartó füstölést okoz.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: az a probléma, hogy nem tudják hová szállítani a
zöld növényzetet.
Brünner István képviselő-testületi tag: sajnos az elmúlt napokban ő értesítette a tűzoltókat,
mert valaki felgyújtotta a Sajó part másik oldalát.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: felhívta a figyelmet arra, ha bevezetnek valamit,
azt ellenőrizni is kell.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: igen, a füst mindenkit zavar, de a rossz anyagi helyzet
miatt a lakosság feltehetően mindent el fog égetni a kazánokban, ami meleget ad.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: nem lehet minden kémény mellé egy dolgozót
rendelni, aki ellenőriz. Ebben a lakosságnak van szerepe, hogy betartsa a rendeletben
foglaltakat.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: külön §-ban szabályozná a fiatalkorúak közterületen
való tartózkodásának idejét. Gyermekkorú este 20 órától ne tartózkodjon közterületen.
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: milyen formában szabályozzák le?
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: alkalmazzanak szankciót a szülők ellen.
Zsiros Sándorné polgármester: ha rendeletben szabályozzák a fiatalkorúak közterületen
való tartózkodásának idejét, akkor szabálysértés keretén belül a rendőr eljárhat ez ügyben.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: nem lehet korlátozni a gyermekek közterületen történő
tartózkodását, az kijárási tilalomnak minősülne.
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Zsiros Sándorné polgármester: várják a javaslatokat, véleményeket, amelyek beépítésre
kerülnek a rendelet-tervezetbe.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: mikor tárgyalják a rendeletet?
Zsiros Sándorné polgármester: november 24-én.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az égetést lakossági bejelentés alapján fogják
ellenőrizni, fel kell vállalni, ha a rendelet ellentételesen cselekszik valaki.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: szabályozni kellene a teherautók parkolását a
településen. Több alkalommal észlelte, hogy a teherautókat az úton mossák, olajat cserélnek,
parkolnak.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: ha valaki ilyet észlel, jelezze, hogy az eljárást le
lehessen folytatni. Már kérték a polgárőrök segítségét ennek felügyeletére.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: a polgárőr nem küldheti el az úton parkoló teherautót.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: de kezdeményezheti az eljárást a rendőrségen a
szabálytalanul parkoló sofőr ellen.
Brünner István képviselő-testületi tag: a szabálysértési bírság előtt figyelmeztetést
küldenek?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: nem, az eljárás során lehet figyelmeztetni, vagy
büntetést kiszabni.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: javasolta, hogy a gyöngyöspatai önkormányzat által
megalkotott rendeletet vegyék figyelembe, ahol, ha valaki közterületen fogyaszt alkoholt
helyszínen 17.000,- Ft-os bírsággal büntetik, valamint a cigarettacsikk közterületen való
szemeteléséért is súlyos büntetés jár.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: ez náluk is működő rendszer, szabálysértés keretén
belül büntetnek közterületen alkoholfogyasztásért, vizelésért, ez a rendelet érvényben van. A
polgármesteri hivatal jár el szabálysértési ügyekben, az előző évben több mint 400
szabálysértési ügy került elbírálás alá.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: rögzítsék ebben a rendeletben is.

6./ Kóbor ebek befogásának lehetősége
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az Állategészségügyi Központ értesítette az
önkormányzatot, hogy október 1-20. között zajlik a rókák veszettség elleni immunitása, ez idő
alatt lehetőség van a kóbor kutyák begyűjtésére úgy, hogy ez esetben nem kötelező a kutyák
hat hónapig való tartása, hanem egyedi kérelem alapján az eb kiirtható. Áprilisban is sort
kerítettek a kóbor kutyák begyűjtésére, aminek költsége a teljes évi tervezett összeget lefedte.
Javasolta, hogy ne szalasszák el az alkalmat és biztosítsanak fedezetet a kutyák befogására.
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Sajnos a felelőtlen emberi magatartás miatt közel 1 M Ft az az összeg, amit kutyabefogásra
költenek, amit meg lehetne takarítani a felelős eb tartással.
Ráki István képviselő-testületi tag: alkossanak saját rendeletet erre vonatkozóan a
törvények betartása mellett. Nagyon sokba kerül a kóbor kutyák begyűjtése, de nem lehet
tűrni ezt az állapotot. Ültessenek be chipet minden kutyába.
Brünner István képviselő-testületi tag: nem az eb tartókkal van gond, hanem a kóbor
kutyákkal, a közterületek kóborló kutyáknak soha nincs gazdájuk, így velük szemben nem
érvényesülne a chip beültetése.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: 30 kutya befogására és két heti tartására van lehetőség.
Állatmenhelyen történő elhelyezésnek a költségét nem tudnák kifizetni, mivel az olyan nagy
összegű. A chip beültetést csak felelős állattartás mellett lehet számon kérni, a szaporulatnak,
amit nem kívánnak tovább tartani nem lenne továbbra se megjelölése.
Ráki István képviselő-testületi tag: a kiadás visszatérő és egy-egy alkalommal is jelentős
költség. Javasolta, ha fektessenek be egy nagyobb összeget a kóbor kutyák begyűjtése
érdekében és a későbbiekben pozitív hatása lenne.
Zsiros Sándorné polgármester: több hónapon keresztül nem tudják tartani a begyűjtött
kutyákat.
Ráki István képviselő-testületi tag: csak akkor lesz hatása a kóbor kutyák begyűjtésének, ha
chipeltetnek minden ebet és egy nagyobb összeget erre fordítva begyűjtik az összes kóbor
kutyát a településen.
Zsiros Sándorné polgármester: ennek feltételeit nem tudják megteremteni, egy
kutyamenhely kialakítása min. 30 M Ft-ba kerül, ahol egyszerre akár 50 kutyát tudnának
tartani.
Ráki István képviselő-testületi
tulajdonosaikról.

tag:

vezessenek

nyilvántartást

a

kutyákról

és

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az állatorvosnak van nyilvántartása. A kóbor
kutyákkal van a probléma, akiknek nincs tulajdonosa.
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: a felelőtlen gazdák miatt a szaporulat okoz problémát.
Zsiros Sándorné polgármester: az ebadó bevezetésével nem fogják tudni megoldani a
kialakult helyzetet.
Brünner István képviselő-testületi tag: helyi viszonylatban megállapítható, hogy melyik a
kóbor kutya.
Csöbör Katalin alpolgármester: az a probléma, hogy a kutyákat nem tudják megfelelően
tartani a tulajdonosok.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: kérte, biztosítsák a kóbor kutyák befogásához a
szükséges fedezetet.
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Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testület hozzájárulását, hogy biztosítsanak fedezetet
a kóbor kutyák befogására.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
182/2011.(X.06.) Kt. határozata a településen kóbor kutyák befogásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárult ahhoz, hogy a rókák veszettség elleni immunizálásának ideje alatt kóbor kutyákat fogjanak be azzal,
hogy erre jelenleg fedezet nincs a költségvetésben.
A befogás során felmerült költséget a III-IV. évi költségvetés tárgyalásakor biztosítani fogják.
A testület felhívja polgármester figyelmét arra, hogy a döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester, jegyző, városüzemeltetés vezető
Határidő: 2011. október 21.

7./ Labor- és fizikoterápiás szolgáltatás költségei
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: az orvosi rendelőben a napokban került
kifüggesztésre a labor-és fizikoterápiás szolgáltatás költsége, ami problémát okozott a
lakosság számára. A lakosok aláírásgyűjtést kezdeményeztek a költség bevezetése ellen, azt
szeretnék, ha továbbra is térítésmentes lenne a szolgáltatás. Az ülés elején 500 aláírást
tartalmazó gyűjtőívet adott át a polgármester részére. A lakosság kéri a képviselő-testületet,
hogy vonják vissza költség megállapításáról szóló határozatot. A költség bevezetése újabb
teher a lakosság számára. A szolgáltatást a 80-as években vezették be a településen, akkor
még csak falu volt Alsózsolca. Most város, fejlődik a település és meg akarják szűntetni a
szolgáltatást, illetve költségtérítést kérnek érte. A lakosság fizeti az adót, megérdemelnék,
hogy a szolgáltatást térítésmentesen biztosítsák részükre. 6-10 fizikoterápiás kezelés esetén az
500,- Ft/alkalom költség plusz 3.000-6.000,- Ft anyagi terhet jelent a betegek részére. A
szolgáltatás költségét csak az ott dolgozók bére terheli.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a költségek számításánál figyelembe vették az ott
dolgozók illetményét, a helyiségek energia díjait, a szolgáltatáshoz szükséges anyagok
beszerzését, de nem vették figyelembe a levett vér és vizeletminták Miskolcra történő
szállítását.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: amióta bevezették a költséget, csökkent a
betegforgalom és a lakosság az orvosoknak panaszkodik, vagy az ott dolgozóknak.
Kihangsúlyozta, hogy az épületben nincs labor, csak vérvételi hely. Az orvosok becsülettel
fizetik az iparűzési adót, ami éves szinten kb. 500 e Ft. Ezt az összeget különítsék el a laborés fizikoterápiás szolgáltatás működési költségeire. Az önkormányzat feladata az alapellátás
támogatása. Javasolta, hogy az iparűzési adóból a szolgáltatás működtetéséhez szükséges
fedezetet vezessék át. A képviselő-testületi tagokat nem azért választotta a lakosság, hogy
megnehezítsék az életüket, az ő feladatuk a lakosság életének megkönnyítése lenne. Kérte,
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legalább az alapellátást biztosítsák a lakosság részére térítésmentesen. Véleménye szerint egy
hét alatt 500 aláírás gyűlt össze, ami nem kevés. 2008-ban arról döntöttek, hogy nem vezetik
be a vizitdíjat. A lakosság nem érti, hogy miért akarnak most pénzt beszedni a szolgáltatásért.
Ezen érvek alapján kéri a lakosság, hogy vonják vissza a szolgáltatás költségéről szóló
határozatot. Javasolta, hogy vonják vissza, már csak három hónap van hátra és jövőre a
költségvetés tervezésekor visszatérnek a szolgáltatás költségére.
Zsiros Sándorné polgármester: szomorúan tapasztalja, hogy orvosok, volt képviselők és
egészségügyi dolgozók szállnak szembe a képviselő-testület döntésével. Tudja, hogy ki
gyűjtötte az aláírásokat, mert a betegek elmondták. A testület hozott egy döntést, amit
többször is megtárgyaltak, se a vérvétel, se a fizikoterápiás ellátás nem önkormányzati feladat,
az egészségügyi ellátás. Ha nem értett egyet a döntéssel képviselő úr, akkor nem kellett volna
támogatni a költség bevezetését. A többség döntését fel kell vállalni, mert a képviselő-testület
az ellátás megtartása mellett döntött, tudva a gazdálkodási nehézségekről. Az önkormányzat
nehéz anyagi helyzetben van és nem kötelező feladata a szolgáltatás biztosítása. Örül annak,
hogy eddig térítésmentesen tudták biztosítani a lakosság számára a szolgáltatást. Sajnos a
rossz gazdasági helyzet miatt volt szükség a költség bevezetésére. A lakosság nincs tisztában,
tudatában annak, hogy az oktatás kiadásának felét sem fedezi az állami hozzájárulás költsége.
Az önkormányzat adóbevételét teljes egészében az oktatás finanszírozására fordítják és ezen
kívül több száz feladata van az önkormányzatnak, amit el kell látni. Az orvosok által
befizetett iparűzési adó átcsoportosítása nem lehetséges. A kormány számol az önkormányzat
adóbevételeivel és ehhez mérten biztosítja a finanszírozást. A fizikoterápiás szolgáltatást
nyújtó dolgozó munkája a napi nyolc órát nem tölti ki, lehet, hogy le kell csökkenteni
munkaidejét négy órára. A képviselő-testület próbálta a kevésbé rosszat támogatni, nem a
megszűntetés, mint legrosszabb lehetőség mellett döntöttek. Hoztak egy döntést, saját
magukat tennék nevetségessé, ha visszavonnák.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: a kommunikációval volt a probléma. Nem
megfelelően közölték a lakossággal a döntést. Ő is abban a tudatban volt, hogy már korábban
döntöttek erről. Nem tájékoztatták megfelelően a lakosságot, az orvosoknak kellett a
betegeket tájékoztatni. A lakosságot kellőképpen fel kellett volna készíteni a költség
bevezetésére, de nem az orvosok feladata lett volna.
Zsiros Sándorné polgármester: több helyen hirdetmény formájában tájékoztatták a
lakosságot és a kábeltelevízión keresztül.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: még a döntés előtt kellett volna tájékoztatni a
lakosságot. A lakosság nehezményezi, hogy miért kellett a Kompháznál szórakoztató parkot
kialakítani, erre volt pénze az önkormányzatnak a helyett, hogy a lakosság érdekét
képviselnék.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: előre láthatólag a közvilágítás csökkentése miatt is
felháborodás várható majd a lakosság részéről. A testület hozott egy döntést, ha visszavonják
a fizetési kötelezettséget, elérik a céljukat, akkor a közvilágítás visszakapcsolására is
aláírásgyűjtést fognak szervezni. Így az önkormányzat eddig hozott döntéseinek megtakarítási
költsége is csökken.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a képviselő-testület szeptember 8-án döntött a költség
bevezetéséről, ezt követően a lakosság részére a honlapon keresztül, a kábeltelevízióban és

19
hirdetmény formájában adtak tájékoztatást. Természetesen amikor a beteg jelentkezett az
orvosnál, ha nem olvasta a hirdetményt, ott szembesült először.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: az orvosi rendelőben csak az elmúlt héten,
szerdán került kihirdetésre.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: akkor már csak a módosítás került kihirdetésre, azaz a
200,- Ft-os csökkentett díjtétel. A fizikoterápiás szolgáltatással kapcsolatos költségek,
illetmény 1,5 M Ft, járuléka 90 e Ft, készletbeszerzés 90 e Ft, energiaköltség 325 e Ft + ÁFA
105 e Ft és az étkezési utalvány, összesen 2,4 M Ft-ba kerül a szolgáltatás működtetése.
Korábban Szilágyi László képviselő számolta ki, hogy az 1.100,- Ft-os fizikoterápiás
szolgáltatás költsége fedezné a kiadást. A labor szolgáltatással kapcsolatos költségek,
megbízási díj 290 e Ft + járulék, készletbeszerzés 133 e Ft, energiaköltség 193 e Ft, összesen
773 e Ft-ba kerül a szolgáltatás működtetése. Ezek a 2009. évi kiadási költségek voltak, ehhez
még plusz költségként adódik a minták Miskolcra történő szállítása, heti két alkalommal. Az
önkormányzatnak nincs egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos kötelező feladatellátása. Ha
az önkormányzat felvállalná, orvost kellene foglalkoztatni. Sajóládon megszűntették a
szolgáltatást, Nyékládházán és Miskolcon is térítési díj ellenében működtetik.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: mi lett volna, ha megszűntetik a szolgáltatást és
Miskolcra kellett volna bejárni.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző már az első alkalommal érdeklődött a bevezetés napján,
tudomása szerint a lakosság kifizette a költséget, a kisebbség részéről adódtak problémák.
Valóban kevesebb volt a vérvételek száma az átlagostól, de az elmúlt hetekben amikor már
tudott volt a költség bevezetése, viszont megnőtt a vérvételek száma.
Csöbör Katalin alpolgármester: támogatta a költség bevezetését, a bizottság is támogatta, a
közvélemény kutatás alkalmával a lakosság sem tiltakozott, úgy tűnt, megértették. 500 aláírás
elegendő ahhoz, hogy újra átgondolják döntésüket. Jelenleg hezitál, most visszavonná a
korábbi döntését.
Zsiros Sándorné polgármester: ez az aláírásgyűjtés már a költségvetésről szól, tudják-e
biztosítani a fedezetet a szolgáltatás működtetéséhez. Hiába gyűjtenek 500 aláírást, ha az
önkormányzat nem tudja finanszírozni a szolgáltatást. Javasolta, hogy ne vonják vissza
korábbi döntésüket, mert komolytalanná válik a testület. Természetes, a lakosság kellő
mértékben nem látja át az önkormányzat anyagi helyzetét, erre a képviselők hivatottak.
Jelenleg 10 M Ft hiány van a megtakarításokkal együtt.
Ráki István képviselő-testületi tag: most még csak 10 M Ft a hiány összege, de sajnos a
következő évben már nem lesz tartalék, amiből fizethetik a kötvényt, így jövőre még
nehezebb lesz. Felvállalták a város vezetését, ezért javasolta, hogy tájékoztassák a lakosságot
szemtől-szembe. Legtöbbször a képviselő-testületen belül kialakult vita is abból adódik, hogy
nem kapnak megfelelő tájékoztatást. Ismertetni kell a lakossággal, hogy miért döntött a
költség bevezetéséről a testület. Korábban nem riogatni szeretett volna a bérek
csökkentésével, de megtakarítást csak így tudnak elérni. Ha a kiadások nem fogják fedezni a
számlákat, akkor nagy probléma lesz. Tájékoztassák a lakosságot az önkormányzat anyagi
helyzetéről, így sem biztos, hogy meg fogják érteni a költség bevezetését, mert mindenkinek
sokkal fontosabb a saját maga problémája. Sajnálja, hogy megtakarítás miatt meg kellett
szűntetni a kábeltelevízió közvetítést, ezért úgy kellene képviselő-testületi üléseket tartani,
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hogy a lakossággal párbeszédet tudjanak kialakítani. Kérte, tartsák tiszteletben az
aláírásgyűjtést és a lakosság véleményének kérése nélkül a jövőben ne döntsenek.
Zsiros Sándorné polgármester: a testület már februárba úgy fogadta el a költségvetést, hogy
a hiányzó 80 M Ft-ot a kötvény összegéből biztosították, hogy egyensúlyba legyen a
költségvetés bevételi és kiadási oldala. Az a probléma, hogy jövőre nem lesz több bevételük,
miből fogják pótolni a hiányzó összeget. Az önkormányzatok azért adósodtak el, mert az
államtól kapott normatíva összegéből nem tudják működtetni az intézményeket. Jövő évben
nagyobb problémák lesznek, akkor is aláírásgyűjtést fog szervezni a lakosság?
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: ő csak a lakosság véleményét, kifogását
ismertette a testülettel.
Zsiros Sándorné polgármester: kompháznál nem szórakoztató parkot hoztak létre, hanem a
gyermekek részére az erdei iskola feltételeit alakították ki, amihez pályázatból 8 M Ft
támogatást nyertek, az önkormányzatnak 2 M Ft-ba került.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: egyenlőre az önkormányzatnak kifizetetlen számlája
nincs és az adóbevételek is a vártnál jobban alakulnak.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: konkrétan milyen összegű adóbevétel érkezett?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az adóbevételek könyvelése most van folyamatban.
Ahogy tudnak, akár két hétre is lekötnek szabad pénzeszközöket, amiből megtakarítás adódik.
Jelenleg 60 M Ft a lekötött pénz, ami a hátralévő időszak, év költségeit fedezi. Az iskolai,
óvodai térítési díj emelkedését tudomásul vette a lakosság, pedig az gyerekenként havi 580,Ft többlet befizetést jelent. A jövő évi koncepció elkészítése miatt a jövő hónapban újra
dönteni kellene a 2012-re érvényes díjakról. Most egy hónapra vonják vissza a döntést? A
következő évi költségvetés állami finanszírozása még nem ismert, érdemes lenne annak
türkében dönteni.
Brünner István képviselő-testületi tag: 10 M Ft a költségvetési hiány összege. Első körben
a testület 500,- Ft/alkalom költséget állapított meg, később csökkentette úgy, hogy a labor- és
fizikoterápiás szolgáltatásért 500,- Ft/fő/alkalom összeg, az ujjbegyes vércukorszint mérés és
a helyben elvégezhető vizeletvizsgálat esetében 200,-Ft/fő/alkalom költséget határozott meg.
Ezzel a döntéssel a testület egy „gesztust” tett a lakosság részére. Az önkormányzat kialakult
anyagi helyzete miatt további „gesztust” nem tehet. Ezért javasolták korábban a 12. pontban
összegyűjtött megtakarítási lehetőségeket. Véleménye szerint a testület utóbbi döntésével
bőven adott „gesztust” a lakosság részére. A közalkalmazottak is gyűjthettek volna aláírásokat
a megszorító döntések miatt.
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: a vállalkozók is gyűjthettek volna aláírásokat, amikor a
testület megemelte az adófizetési kötelezettséget.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: javasolta, hogy ne változtassák meg a döntést
decemberig. A jövő évi költségvetés tervezésekor tartsanak fórumot és tájékoztassák a
lakosságot az önkormányzat helyzetéről. Véleménye szerint jövő évben a nem kötelező
feladatok ellátását meg kell szűntetni.
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Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: az önkormányzatnak van újsága, ahol a
problémákról, a kialakult helyzetről tájékoztathatják a lakosságot.
Zsiros Sándorné polgármester: minden újságban írnak az önkormányzat helyzetéről.
Ráki István képviselő-testületi tag: véleménye szerint félrevezető volt a lakosság számára a
költségvetés. Nem tudatták velük, hogy úgy került egyensúlyba a költségvetés bevételi és
kiadási oldala, hogy 80 M Ft hiány összegét a kötvényből biztosították. Javasolta, hogy a jövő
évi költségvetésnél mutassák ki a ténylegesen a hiány összegét és azt, hogy ebből mennyit
biztosítanak a kötvényből. A lakosság számára nem világos, csak azt látták, hogy a
költségvetés egyensúlyban van, holott a hiány összegét, már februárban a kötvényből
biztosították. Sajnos ez a helyzet jövőre csak rosszabb lesz.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: javasolta, készítsenek kimutatást arról, hogy 2008.
óta mennyit csökkent az önkormányzat bevétele és mennyivel csökkentették az állami
normatíva összegét.
9 óra 58 perckor Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag megérkezett az ülésre
/a jelenlévő képviselők száma 8 fő/
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: a lakosság fizeti az egészségügyi hozzájárulást,
akkor miért nem biztosítják részükre az alapvető szolgáltatásokat?
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: a vállalkozók is ezt mondják, ők is befizetik az adót és
nem kapnak cserébe semmit.
Ráki István képviselő-testületi tag: ha megfelelően tájékoztatják a lakosságot a helyzetről
véleménye szerint a többsége meg fogja érteni.
Zsiros Sándorné polgármester: minden évben több alkalommal leírták, hogy a bevételek
nem fedezik a kiadásokat.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: mindenki a saját érdekét nézi. Más településen az
iskolákba a szülők viszik a krétát, papírt, Alsózsolcán erről még szó nincs. Van olyan
település, ahol fűteni nem tudják az intézményt, Alsózsolcán nincs kifizetetlen számlája az
önkormányzatnak. Az egészségügyi alapszolgáltatás helyben van és biztosítják, de az
önkormányzatnak nem kötelező feladata a labor- és fizikoterápiás szolgáltatás működtetése.
Zsiros Sándorné polgármester: ne változassák meg az utolsó döntésüket, azzal már tettek
engedményt a lakosság részére, hogy a labor- és fizikoterápiás szolgáltatásért 500,Ft/fő/alkalom összeget állapítottak meg, az ujjbegyes vércukorszint mérés és a helyben
elvégezhető vizeletvizsgálat esetében 200,-Ft/fő/alkalom költséget. Javasolta, hogy a
költségvetés készítésekor térjenek vissza a téma tárgyalására. Igaz, hogy a februárban
elfogadott költségvetési egyensúly érdekében a hiányzó 80 M Ft-ot a kötvényből biztosították.
Nem tudja, jövő évben miből fogják biztosítani. Ha minden megtakarításról szóló döntést
visszavonnak, nem jutnak előbbre, az önkormányzat nem teheti meg, hogy változtassanak a
döntésen.
Brünner István képviselő-testületi tag: a testület módosító döntését kifüggesztették a
rendelőben?
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Zsiros Sándorné polgármester: igen, de az aláírásgyűjtés már az 500,- Ft-os költség
megállapítása után elkezdődött. Javasolta, hogy ne változtassanak a költségeken, maradjon a
korábbi döntés.
A testület 6 igen szavazattal és 2 ellenvéleménnyel az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
183/2011.(X.06.) Kt. határozata a labor- és fizikoterápiás szolgáltatás költségének újratárgyalásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy nem változtat, azaz helyben hagyja
a155/2011.(IX.21.) Kt. határozatban megállapított a laborés fizikoterápiás szolgáltatásért fizetendő díjakat.
A képviselő-testület a következő évi költségvetés készítésekor visszatér a díj felülvizsgálatára.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

8./ BÜKK-MAK LEADER energiafelhasználással kapcsolatos pályázata
Zsiros Sándorné polgármester: ő és Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag tagjai a BÜKKMAK LEADER Kft Felügyelő Bizottságának. A tegnapi nap folyamán részt vett a LEADER
Felügyelő Bizottsági ülésén és sürgős testületi döntés szükséges. A vezető és a munkacsoport
aktivitása lévén a megújuló energiák fejlesztésére kitalálták, hogy a paksi atomerőmű által az
éjszakai energia hasznosítására pályázatot nyújtanak be. Ez az áram alkalmas lenne arra, hogy
az ország városaiban elektromos töltőállomás létesítésére hasznosítsák az energiát. Ezzel
kapcsolatban Európa szerte és Ázsiában is beindultak a tárgyalások. Létrejött egy konzorcium
annak érdekében, hogy az energia hasznosításán túl, összeszerelő üzemek is kialakításra
kerüljenek. Önkormányzatok és cégek Zrt-t hoznak létre 50 M Ft-os alaptőkével. A LEADER
8 M Ft-os szellemi tőke hozzájárulással vesz részt az Rt-ben. Azok az önkormányzatok, akik
érintettek, részvényesként beszállhatnak az Rt-be. Alsózsolca önkormányzat 1 M Ft-os
részvényvásárlással csatlakozhat. Ez a projekt egyedülálló az országban. A szükséges
engedélyek beszerzése megtörtént és működő szervezet. Jövedelmező lehet a
részvényvásárlás, az állam is támogatja. A megújuló energia lévén a napelemes rendszer
segítségével töltőállomásokat tudnak létrehozni. Hétfőn lesz az alakuló ülés, ha szeretne az
önkormányzat társulni, dönteni kell. A LEADER honlapján bővebb információkat találnak.
Az elektromos autók üzemeltetése nagyon olcsó, 100 km megtétele 800,- Ft-ba kerül és 10-20
perc feltölthető. A konzorcium felvette a kapcsolatot Kínával annak érdekében, hogy gyárat
létesítenek az autók gyártására és átalakítására. Véleménye szerint hosszú távon a jövő útja
lesz. A részvénytársaságba való belépésről kell dönteni a testületnek, csatlakozáskor az 1 M
Ft-ot 30 napon belül át kell utalni, ebből lehet részesedésük. Ezen a konzorciumon kívül senki
az országban nem foglalkozik ezzel a témával. Tudja, hogy az önkormányzat nehéz
helyzetben van, de hosszú távon részesedhetnek a nyereségből.
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Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: ő is részt vett ezen a konferencián. Ez egy teljesen
új projekt, amellyel az elektromos autók elterjedése és a töltőállomások létesítése a cél. Nagy
üzletnek tűnik, de nem tudja, mit fognak kapni később az 1 M Ft részvény ellenében.
Zsiros Sándorné polgármester: pontosan nem tudnak semmit. Az Rt. működéséről minden
évben zárszámadást készítenek. Tegyék fel, ha 18 M Ft nyereség lenne, két variáció adódik.
Az egyik, hogy szétosztják a részvényesek között, vagy tartalékba helyezik és beruházásra
fordítják. Véleménye szerint úgy működik, hogy vagy kiveszik a nyereséget, vagy fejlesztésre
használják fel. Ha nyereség lesz, egyértelmű, hogy a részvény értéke is nő.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: vegyék figyelembe, hogy a növekedésen túl
csökkenhet is a részvény értéke.
Zsiros Sándorné polgármester: igen, bármi lehetséges, előre nem tudják, de ha jól működő
rendszer lesz, senki nem fogja értékesíteni a részvényt. Ha lesz nyereség megoszthatják, ha
nem, a befektetett pénz akkor sem vész el, csak stagnál.
Brünner István képviselő-testületi tag: mikor kell dönteni?
Zsiros Sándorné polgármester: azonnal, hétfőn lesz az alakuló ülés.
Ráki István képviselő-testületi tag: az olaj mennyisége csökken, 2014-2015. tájékán
robbanásszerű változás lesz, mert az energia terén átállásra lesz szükség. Mindenképpen
érdemes végiggondolni. Nem tudni a projekt végkimenetelét, zsákba macska. Lehet
kockáztatni, de véleménye szerint több információra lenne szükség.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: az 1 M Ft-on kívül plusz kötelezettsége adódhat
még az önkormányzatnak?
Ráki István képviselő-testületi tag: ha a projekt nem a vártnak megfelelően teljesít, az
önkormányzatnak milyen felelőssége lesz?
Zsiros Sándorné polgármester: legrosszabb esetben bukják az 1 M Ft-ot. Ismerve az
érdeklődők körét több nagy város-település önkormányzata is érdeklődik a befektetés iránt,
vállalva a kockázatot.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: az önkormányzat legrosszabb esetben elveszt 1 M
Ft-tot, ezen kívül nincs feltétel a projektben való részvételnek.
Ráki István képviselő-testületi tag: nem kellene kimaradni a projektből.
Brünner István képviselő-testületi tag: a miskolci önkormányzatnál ki dönt erről?
Zsiros Sándorné polgármester: nem tudja, talán a közgyűlés.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: nem ismerik Miskolc önkormányzat szerkezeti
felépítését, akár a pénzügyi bizottság, vagy a polgármester is dönthet ilyen összeg
felhasználásáról.

24
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság támogatta az 1 M Ft értékű részvény
megvásárlását, amelyet 30 napon belül kell átutalni.
Ráki István képviselő-testületi tag: sok országban az energiatakarékosságra törekvő
intézkedések már beindultak.
Zsiros Sándorné polgármester: bővebb információval nem rendelkezik, minden
bizonytalan.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: ismételten kéri, vegyék figyelembe, hogy lehet negatív
következménye is, ne csak a pozitív eredményt helyezzék előtérbe. Visszautalt a kötvény
vásárlás körülményeire, amire most negatív észrevételek érkeznek, pedig akkor is annak
pozitív oldalát vették figyelembe a döntéshozók.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: kérte, egy perces néma csenddel emlékezzenek az
aradi vértanuk emlékére.
Brünner István képviselő-testületi tag: javasolta, hogy gyújtsanak gyertyát emlékükre.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, alakítsa ki álláspontját. Többet ezzel
kapcsolatban elmondani nem tudnak, ha most nem vásárolnak részvényt, a későbbiekben már
nem lesz erre lehetőség.
Ráki István képviselő-testületi tag: működő lehet a projekt, mert a felesleges energia
hasznosításának felhasználására vonatkozik.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: hány év kell a projekt működéséhez?
Zsiros Sándorné polgármester: nem tudja. A LEADER honlapján található információ
szerint egy kisteherautó 2,2 M Ft-ba kerül és nagyon olcsó a fenntartási költsége.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: hihetetlen számára, mert az elektromos autók nagyon
drágák.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: a személygépkocsik drágák, de a tehergépkocsik
nem.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: logikátlan számára a projekt.
Zsiros Sándorné polgármester: az elektromos autók csak rövidebb útszakasz megtételére
képesek. Töltésük lehet hosszú töltéssel 6-12 óra, vagy töltőállomásokon 10-20 perc töltéssel.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: véleménye szerint 10 éven belül elektromos autó még a
környéken sem lesz.
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta döntsenek arról, hogy a jelen ismeretek alapján
nem kívánnak részt venni az Rt-ben. A részvény vásárlásához több információra van
szükségük.
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Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: üzleti terv kellene, nem tudják, lesz-e ebből
nyereség.
Zsiros Sándorné polgármester: mivel zártkörű az Rt-t, ezért terveket nem fognak kiadni.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: pedig jó befektetésnek tűnik.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: ez úgy szokott működni, hogy az előadáson minden
szép és jó, de a kivitelezés során már nem biztos.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte szavazzanak arról, hogy információ hiányában nem
kívánnak részt venni a projektben.
A testület 6 igen szavazattal, 1 ellenvéleménnyel és 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
184/2011.(X.06.) Kt. határozata részvényvásárlás lehetőségéről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy nem vásárol részvényt, nem csatlakozik a
BÜKK-MAK LEADER energiafelhasználás keretében
létrejövő Zrt-hez.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester az ülést 10 óra 33
perckor bezárta.
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