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Készült: Alsózsolca Város Közösségi Ház és Könyvtárban (Alsózsolca, Görgey út 1.)  
               megtartott Várospolitikai Fórumról, mely 2011. december 05-én 18 órakor   
               kezdődött 
 
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Brünner István,  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 7 fő)  
 
Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester 
 
Későbbi időpontban érkezett: Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag 
 
Meghívottként jelen van: Hegedűs Tamás AVE Miskolc Kft munkatársa 
 
Érdeklődőként jelen volt:   70   fő 
  
Zsiros Sándorné polgármester: köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, Hegedűs 
Tamást az AVE Kft munkatársát és az érdeklődőket. Megállapította, hogy 7 fő jelenlétével az 
ülés határozatképes, azt megnyitotta. Indítványozta, hogy az előre kiadott napirendi pontokról 
tárgyaljanak. A Fórum összehívására Szilágyi László képviselő úr javaslatára, a testület 
jóváhagyásával került sor. Az első napirendi pontnál az AVE Kft képviselője ad tájékoztatást 
a 2012. évben bevezetésre kerülő „Házhoz jövő” szelektív hulladékgyűjtés beindításáról; a 
második napirendi pontnál Alsózsolca anyagi helyzetéről ad tájékoztatást a tényadatok 
alapján. 
 
A testület 7 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 
 
N a p i r e n d: 
 
1./ A „házhoz jövő” szelektív hulladékgyűjtés beindítása településünkön. 
     Előadó: AVE Hulladékgazdálkodási Kft munkatársai 
 
2./ Tájékoztató Alsózsolca anyagi helyzetéről 
     Előadó: polgármester 
 
1./ A „házhoz jövő” szelektív hulladékgyűjtés beindítása településünkön. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: felkérte Hegedűs Tamás urat, hogy tartsa meg tájékoztatóját 
a napirendi ponttal kapcsolatosan. 
 
Hegedűs Tamás AVE Miskolc Kft munkatársa: köszöntötte a megjelentek és örült annak, 
hogy lehetőséget kapott arra, hogy széles körben tájékoztassa Alsózsolca lakosságát a 
hulladékgyűjtés e formájáról. A „házhoz jövő” szelektív hulladékgyűjtés beindításának 
tájékoztatása előtt az elmúlt 10 év tapasztalatairól beszélt. Egy ciklus végéhez értek, ebben az 
évben az önkormányzattal kötött szerződésük lejár. Az AVE Kft nagy fejlődésen ment 
keresztül, új  hulladékgyűjtő edények kerültek kiosztásra; beindult és folyamatosan működik a 
szelektív hulladékgyűjtés. Pályázat útján új regionális hulladéklerakót építettek Hejőpapi 
határában, melynek kapacitása közel 2.000.000  m3 és legalább 20 évre biztosítja Miskolc és 
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környékének kommunális hulladékainak biztonságos elhelyezését. A Projekt keretében 
Miskolcon a József Attila úton átrakóállomás és  korszerű bálázó csarnok válogatósorral is 
épült, melyek a hulladékgyűjtést szolgálják.  Cégük minél szélesebb körben szeretné 
tudatosítani, hogy a hulladék nem feltétlenül szemét.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag 18 óra 5 perckor elfoglalta helyét az ülésteremben. 
(A jelenlévő képviselő-testületi száma: 8 fő.) 
 
Napjaink egyik legnagyobb problémája a háztartásokban keletkező hulladékok sorsa. 
Kiépítésre kerültek a hulladék-gyűjtő szigetek, ahol a lakosság szelektíven a gyűjtőedényekbe 
helyezte el a lakossági hulladékot. A jövő évben bevezetésre kerülne a Házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtő rendszer, mely szerint a háztartásokban keletkező hulladékokat külön 
válogatva  a Kft által biztosított gyűjtőzsákokban helyezné el. A hulladékgyűjtésre szolgáló 
zsákokban – kizárólag a zsákon feltüntetett: papír-, fém- és műanyaghulladékokat lehet 
elhelyezni. Az üvegeket külön kell majd gyűjteni. A megtelt zsákokat az előre megadott 
időpontban a lakás elől elszállítják és a gyűjtőjáraton dolgozó munkatársuk minden 
alkalommal annyi zsákot dob be a postaládába, amennyi hulladékkal teli zsákot szállít el.  Ez 
a hulladékgyűjtés komfortosabb lenne az eddigieknél és az újra hasznosítás miatt sok előnye 
is van. Jelenleg közbeszerzési eljárás van folyamatban a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatókkal és hogy ki nyeri meg, az még kérdéses, de ha az AVE Kft lesz a nyertes, 
akkor már jövő év közepétől be tudják indítani ezt az új típusú  a hulladékgyűjtési formát. 
Azokon a településeken, ahol már működik ez a fajta szelektív gyűjtés a visszajelzések 
pozitívak, hatékonyabb és kedvezőbb a hulladékgyűjtés. Megköszönte a testület és a lakosság 
figyelmét és kérte, hogy amennyiben kérdés merül fel, azt tegyék meg. 
 
Vasasné Halász Ida alsózsolcai lakos: a „házhoz jövő” hulladékgyűjtés költségvonzata felől 
érdeklődött. 
 
Hegedűs Tamás AVE Miskolc Kft munkatársa: számításunk szerint jelentős 
többletköltséggel nem kell számolni. Az egész rendszer üzemeltetési költsége ugyan 
növekedett, mert az üzemanyag árak 1 év alatt 130,- Ft-tal emelkedtek, a pályázat elve  szerint 
jelentős többletköltsége nem lehet a hulladékszállításnak, mert ellentételezi az 
újrahasznosításból származó bevétel.  A jövő illetően nem tud konkrét árat mondani, de a 
környéken nagyon kedvező áron szállít a társaságuk. Példának hozta fel, hogy Dunántúlon 
jóval magasabbak a hulladékszállítási árak. A beruházásaik kiemelt támogatást kaptak, a 
társuláson belül 19 településen illegális hulladéklerakó felszámolása történt meg.  

Ráki István képviselő-testületi tag: a lakosság milyen hulladékokat szállíthat a 
telephelyükre? 

Hegedűs  Tamás AVE Miskolc Kft munkatársa:  fejlesztési program keretében, a 
hulladékok újra hasznosítása végett hulladékudvarok kialakítása történt meg. Itt lehetőség van 
azoknak a hulladékoknak a befogadására, melyeket a hulladékszállító autók nem vihetnek el. 
A lakosság a felesleges lomnak minősülő tárgyakat: zöldhulladékokat (gallyakat, lombokat), 
háztartási hulladékokat (tv, hűtőszekrény, mosógép), veszélyes lakossági hulladékokat, 
gumiabroncsokat és építési törmelékeket szállíthat a hulladékudvarba. Negyedévenként a 
lakosok 250 kg hulladékot szállíthatnak be ezekbe az AVE által működtetett legközelebbi 
udvar Miskolc, József Attila úton lévő telephely sajnos a lakosság meg nem él ezzel a 
lehetőséggel. Bátorította a lakosságot, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. 
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a hét melyik napján lehet a hulladékudvarba szállítani 
a felesleges tárgyakat.  

Hegedűs Tamás AVE Miskolc Kft munkatársa:  a Kft honlapján megtalálható a 
hulladékudvar nyitvatartási ideje. Javasolta, hogy mielőtt a hulladékot elszállítanák 
érdeklődjenek a központi telefonszámukon. Elnézést kér, de az elmúlt időben változott a 
nyitva tartás. Nem szeretne senkit félrevezetni, tudomása szerint naponta 10 órától este 6 
óráig, szombaton 8 órától 16 óráig van a nyitva az udvar,  de mindenképpen javasolja, hogy 
tájékozódjanak a nyitvatartási idő felől a honlapon. 

Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: 10 évvel ezelőtt is tagja volt a testületnek, amikor az 
AVE Kft-vel kötött szerződést az önkormányzat. A szelektív hulladékgyűjtéssel, a 
gyűjtőszigetek kialakításával kapcsolatosan nem csökkent a közszolgáltatás díja, hanem nőt - 
javasolta, hogy az árképzésnél legyenek tekintettel a lakosságot érintő közterhekre. Más 
településekkel, ha összehasonlítást végez, akkor szeretné a budapesti vízárat Alsózsolcán és 
más kedvező lehetőségeket is településünkön élvezni. 

Hegedűs  Tamás AVE Miskolc Kft munkatársa:  a szelektív hulladékgyűjtés csökkenő 
hatással van a közszolgáltatási díjra, de  ez csak azt jelenti, hogy nem nőtt olyan mértékben   
az ár. Igyekeznek nem növelni a lakosság felé a terheket. Díjtételeik megállapításánál döntő 
szerepe van a folyamatosan emelkedő üzemanyag áraknak. 

Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag:  javasolta, hogy kövessék  a Borsodvíz példáját. A 
közüzemi szolgáltató 2012. évi díjkalkulációja alapján 0 %-os díjemelést javasolt. 
 
Hegedűs  Tamás AVE Miskolc Kft munkatársa:  figyelembe kell venni a díjtételek 
megállapításánál, hogy milyen költségelemi vannak a közszolgáltatás díjainak. Az AVE Kft 
díjait nagymértékben befolyásolják az üzemanyag árak. Az áraikat mérsékletesen, csak 
inflációs mértékben emelik meg. A szelektív hulladékgyűjtés UNIÓ-s előírás, aminek meg 
kell felelni. A kötelező közszolgáltatást, azaz a hulladékgazdálkodást az önkormányzat saját 
maga, vagy pályázat útján kiválasztott szolgáltatóval végzi el. A hulladék felhasználásnak 
fontos szerepe van a jövőnk és az életkörülmények javítása szempontjából. Az egyre 
nehezedő gazdasági helyzetben a lakosok áttérnek a szilárd tüzelési módra, de mindenkit kért 
arra, hogy veszélyes hulladékot ne égessenek el, ki kell, hogy alakuljon életünkben a 
környezet etikai kultúra. A gáztüzelés kiváltására ne a mindennemű hulladékégetést 
használják.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: az előzetes egyeztetésnél, a beszélgetések alapján 
elhangzott, hogy a szelektív hulladékgyűjtés értékesítése után az önkormányzat támogatásként 
visszatérítést kap, ezáltal ösztönzik a települést a szelektív hulladékgyűjtésre. 
 
Katona Józsefné alsózsolcai lakos: nehéz manapság a kis nyugdíjasoknak, legyenek 
figyelemmel az ő helyzetükre. Egyedül élő háztartásban kevés a hulladék, elég lenne a havi 
egy alkalommal szemétszállítás, aminek a költsége is kedvezőbb. 
  
Zsiros Sándorné polgármester: megköszönte a tájékoztatást Hegedűs Tamás úrnak. 
Véleménye szerint a szelektív hulladékgyűjtést a településünkön szorgalmazni kell. A 
közbeszerzési eljárás befejezését követően eldől, hogy melyik szolgáltatóval köt az 
önkormányzat szerződést. Amennyiben a „házhoz jövő” szelektív hulladékgyűjtés beindul 
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Alsózsolcán  mindenkit időben fognak tájékoztatni. A tervek szerint a zsákos hulladékszállítás 
időpontja eltérő lesz a gyűjtőedényes szállítás időpontjától. 
 
Hegedűs  Tamás AVE Miskolc Kft munkatársa:  a zsákos hulladékelszállítást havonta 
egyszer tervezik, gazdaságossági szempontok miatt. A lakosságnak hozzá kell szokni ehhez a 
fajta hulladékgyűjtéshez. Amennyiben a közbeszerzési eljárást az AVE Kft nyeri el,  ígéretet 
tett arra vonatkozóan, hogy a lakosságot megfelelő módon és időben tájékoztatni fogják. 
Megköszönte a jelenlévők türelmét és figyelmét. 
 
2./ Tájékoztató Alsózsolca anyagi helyzetéről 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Alsózsolca város anyagi helyzetéről sokszor sok helyen 
esett szó. Ahhoz hogy valós és tényeken alapuló ismertetést adjon az önkormányzat anyagi 
helyzetéről már a 2011. évi költségvetés készítésével kezdi a tájékoztatást. A képviselő-
testület a 2011. évi költségvetését 1.088.740.000,- Ft költségvetési bevétellel és kiadással 
fogadta el. Ez a szám így nem sokat mond, ezért arról részleteiben is tájékoztatást ad.  Amikor 
az önkormányzat készíti az éves költségvetését, azt a Magyar Államkincstár által 
rendelkezésre bocsátott várható normatív támogatásokról szóló adatok és a saját, az  
önkormányzat által megállapított  bevételi források számbavételével teszi. A saját bevételek 
tervezésénél figyelembe kell venni az előző évi tényadatokat.   2011. évben összesen 
958.193.000,- Ft költségvetési bevétellel számoltak, ebből: 445.169.000,- Ft a különböző 
jogcímen kapott állami normatíva; 38.172.000,- Ft különféle állami támogatások  egyes  
feladatellátáshoz  (OEP, EU forrás) és 474.852.000,- Ft önkormányzati sajátos működési 
bevétel.  Ez utóbbi összetevődik a  iparűzési adó, építményadó, gépjárműadó,  SZJA,  
különböző bírságok, pótlékok, valamint  intézményi sajátos működési bevételeiből. 
A 958.193.000,- Ft különféle jogcímen tervezett bevételi forrás mellett tervezni kell az előző 
év várható pénzmaradvánnyal is, ami 130.547.000,- Ft. A pénzmaradvány összege 2010. évi 
zárszámadás elfogadásával válik tényadattá, amikor a szükséges korrigálások megtörténnek. 
A 2011. évi költségvetés tervezésénél tehát összesen 1.088.740.000,- Ft bevétellel tudtak 
számolni. Ekkor is tudták, hogy a várható pénzmaradvány egy része a 2008. évi 
kötvénykibocsátásból a még fel nem használt összeg. 
A költségvetési kiadások tervezése során elsődlegesen a kötelező feladatellátáshoz 
kapcsolódó kiadásokat vették számba. Ennek alapja volt az előző évi felhasználás adatai, de a 
kiadások forintnyi pontossággal való  meghatározása  a mintegy tucatnyi intézmény 
tekintetében szinte lehetetlen. Jogszabályi kötelezettség, hogy a tervezett kiadások nem 
haladhatják meg a számított bevételeket, illetve amennyiben a bevételek mégsem elegendőek 
a kiadások fedezésére, úgy valamilyen forrásból, például hitelből, költségvetési tartalékból 
kell a költségvetési egyensúlyt megteremteni. A költségvetés készítése ugyan mindenre 
kiterjedő, de sok esetben „csak ötletelgető” – hiszen ki az, aki januárban meg tudja mondani, 
hogy októberben ilyen idő lesz, mennyire kell fűteni, vagy éppen mennyibe fog kerülni 1 liter 
benzin – számításaik szerint a 2011. évi kiadásokra 1.038.740.000,- Ft-ot terveztünk.  A  
958.193.000,-  Ft működési bevétel kiegészítéséhez a képviselő-testület úgy döntött, hogy a  
130.547.000,- Ft  költségvetési tartalékból egészíti ki a hiányzó fedezetet, így teremti meg a 
költségvetés egyensúlyát.  
A 2010. évi zárszámadás elfogadásakor helyére kerültek az előirányzat módosítások, 
átcsoportosítások és az önkormányzat 2010. évi tényleges pénzmaradványa 118.156.000,- Ft-
ban realizálódott. Mindezek figyelembevételével a 2011. évi költségvetés egyensúlyának 
megteremtéséhez szükséges 44.040.000,- Ft a kötvénykibocsátásból még rendelkezésre álló 
tartalékból pótolták ki, jelenleg   az I-III. negyedév lezárása után  73.303.000,- Ft az 
önkormányzat fel nem használt tartaléka és ez az összeg  pályázatra felhasználható. 
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Mindamellett, hogy folyamatosan terheli az önkormányzatot a kötvénykibocsátásból  
származó kötelezettségek teljesítése, megállapítható hogy az önkormányzat gazdálkodása, 
anyagi helyzete a jelen pillanatban  megfelelő. Mi a mai helyzet? Az önkormányzat 
folyószámláján a mai napon,  8 óra 37 perckor 12.890.003,- Ft található,   valamint  
47.000.000,- forint van elhelyezve lekötött betétként,  azaz összesen: 59.890.003 ,- Ft-ja van 
az önkormányzatnak, mely  pénz összeg bármikor azonnal felhasználható az idén várható 
kiadásokra. Várható még az év folyamán pályázati elszámolásból Herman Ottó Iskola 
informatikai beszerzésből járó 2.000.000,- Ft, nyitott műhely fejlesztéséhez, a kompház 
beruházásához 8.000.000,- Ft; Közösségi Ház rendezvényének támogatására  1.6 millió forint.  
Ez összesen 11.600.000,-  Ft. Továbbá, a különböző adók tekintetében várható befizetések 
iparűzési adó 27.680.000,- Ft,  építményadó  18.679.000,- Ft, gépjárműadó az 8.625.000,- Ft,  
talajterhelési díj  1.462.000,- Ft, ez összesen 56.446.000,- Ft. Ezen túl pótlék, bírság  
3.000.000,- forint, valamint   intézményi térítési díjakból 1.200.000,- Ft és segélyek 
kifizetésére várható  15.000.000,- forint.  Ha mindezek a tételek  számlánkra érkeznek akkor  
Alsózsolca önkormányzatának 147.136.000,- Ft lehet év végéig. Természetesen ez akkor 
teljesülhet, ha adózóink az adót befizetik és a kintlévőségek, pályázati pénzek átutalása 
megtörténik. Ha az önkormányzatnak egy havi kiadásával még számolnak, amely 
megközelítőleg  55.000.000,- forint, mely tartalmazza  a munkabéreket,  a bérterhek,  étkezési 
utalványokat, bérleteket, segélyeket, lakásfenntartási támogatást, ápolási díjakat és a szállítói 
kifizetéseket,   a különböző közszolgáltatási díjakat, valamint számolni kell a hó  végén 
esedékes kötvény-törlesztő részletettel. Ezek figyelembe vételével is a tartalék összege a 
73.303.000,- Ft-tal rendelkezünk, ez az összeg magába foglalja  a kötvényből még fel nem 
használt 64.000.000,- Ft-ot.  A normatív támogatáshoz egy hónapban az államtól  22-
23.000.000,- Ft-ot  kap a település, a többit ki kell egészíteni  az egyéb befolyt 
pénzeszközökből. Alsózsolca pénzügyi helyzete nem kritikus,  de megfontoltan kell 
gazdálkodni, a pénzeket nem  költhetjük féktelenül, ahol lehet megtakarítást kell 
érvényesíteni.  Félév körül az önkormányzatnak olyan tényadat jutott tudomására, hogy a 
helyi adóbevétel az idén  37.000.000,- Ft-tal csökken. A képviselő-testület átgondolt, 
különböző intézkedéseket tett, megszorításokat vezettek be, ennek ellenére   10.000.000,- Ft 
körüli összeg, ami még hiányzik a költségvetésből, valószínű fedezni lehet az egyéb nem 
tervezett bevételből, illetve feladat-elmaradásból adódó megtakarításból. A különböző 
intézkedésekre szükség volt, a képviselő-testületnek is előre kell gondolkodni. Jót nem 
hallunk, sok önkormányzat nehéz helyzetbe van, nehéz helyzetbe van  az ország is. Az árak, 
emelkednek mind a családban, az önkormányzatoknál is nő a kiadás, előre  tartalékolnunk 
kell.  Van az önkormányzatnak adósága, de miért baj ez?  A családoknál is vannak adóságok, 
mert ha valamilyen nagyobb célt el akarnak  érni: autó, lakást vásárolni -  hitelt kell felvenni, 
mert egyébként a cél csak vágyálom marad. A kötvénykibocsátás  mellett szól, ha 
hozzátesszük azt az összeget,  amit pályázat útján nyertünk - ez jócskán meghaladja a 
kötvénykibocsátást. Ha olyan logikával számolunk, hogy  500.000.000,- Ft-os kötvény 600-
700.000.000,- Ft-ba fog kerülni, de már ez idáig 100.000.000,- Ft-ot pályázati úton nyertünk  
hozzá kell tenni még azt az összeget is, amit  a bioerőmű  megvalósításához kaphatunk. A 
136.000.000,- Ft-os beruházáshoz  az önkormányzatnak   közel 26.000.000,- Ft-ot kell majd 
hozzátenni a többi  támogatás. Ezzel a lehetőséggel számolva, már jóval túl lehetünk  a 
kötvény bekerülési költségén, a  kötvény kibocsátással  hamarabb valósultak meg Alsózsolcán 
fejlesztések. Alsózsolcán nincs csőd, megfontoltan kell gazdálkodni, hogy teljesíteni tudják 
kötelezettségeiket. Kifizetetlen, lejárt határidejű számlái nincsenek az önkormányzatnak, a 
decemberben esedékes kifizetések: munkabérek, járulékok,  segélyek és egyéb támogatások 
határidőben, hiánytalanul megtörténnek. Az intézményekben van fűtés, világítás, a gyermekek 
és egyéb ellátottak étkeztetése biztosítva van.  Van  közvilágítás – egyesek más módon 
magyarázzák azt az intézkedést, miszerint minden 2. oszlopon lesz csak közvilágítás. A 
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településen vannak olyan utcák, ahol minden oszlopon, vannak olyan utcák ahol csak minden 
második oszlopon és vannak olyan utcák, ahol csak minden harmadik vagy negyedik 
oszlopon van közvilágítás. Most egységes lesz a településen a közvilágítás, minden utcában és 
minden második oszlopon égnek majd a lámpák – ezzel is tudunk takarékoskodni.  Mi előtt 
szó érné az önkormányzatot, hogy ebben a nehéz gazdasági helyzetben a díszvílágításra van 
pénz a következőkről tájékoztatta a lakosságot. A nehéz gazdasági helyzet ellenére is legyen 
egy szerény dísz világítás, a tavalyihoz hasonló. Kerestük a megoldást, hogy hogyan lehetne 
kedvezőbb díjtételek mellett  Alsózsolcán az áramszolgáltatást igénybe venni. Keresve a 
lehetőséget ajánlatot kértünk áramszolgáltató cégtől, aki kedvezőbb ajánlatot adott a jelenlegi  
ÉMÁSZ díjtól. Az eddigi   energia egységár 24,25 Ft/kWh helyett csak 19,90 Ft/kWh 
összeget kell  fizetni jövőre. Az ÉMÁSZ nem zárkózott el a csökkentett   kedvező energia 
ártól, hanem  felajánlotta, hogy ingyen  biztosítja  a karácsonyi díszvilágítást. Ezt azért is 
mondta el, hogy lássák a jelenlévők, hogy igyekeznek ésszerűen gazdálkodni, a  
takarékosságra törekedni.  Van  közétkeztetés Alsózsolcán, az intézmények működnek, ugyan  
kellenek megszorítások, mert senki sem tudhatja, hogy a jövő mit hoz. A jövő évi 
költségvetésről még konkrét adatok nincsenek, az országgyűlésben folynak az egyeztetések. 
Az a célszerű, ha előrelátóan takarékoskodik az önkormányzat, takarékoskodnak a családok.  
Emellett  Alsózsolcán van közösségi élet, csak el kell jönni a rendezvényekre és nem kell 
felülni minden szóbeszédnek. Nincs alávalóbb dolog,  mint kritikát, véleményt mondani arról, 
amit nem ismerünk, ahol nem voltunk jelen, vagy arra hivatkozni, hogy ismerősünk mondta 
és így törekedni más-mások lejáratására.  Nekünk nem egymást kell bántani, hanem együtt 
kell dolgozni. Nem kell megengedni, hogy a rosszindulat, az irígység, a hazugság legyen  úrrá  
rajtunk. Ez nem vezet jóra, együtt kell élni, és kérte, hogy segítsék ebben egymást. 
Amennyiben kérdésük van az elhangzottakkal, azt tegyék meg, de elsősorban a 
gazdálkodással kapcsolatos témában. Ezek után más témák  megvitatására is lehetőség lesz.  
 
Ungvári Jánosné alsózsolcai lakos: a bioerőmű létesítése  felől érdeklődött, ő még nem 
hallott erről a lehetőségről. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: az önkormányzat pályázatot nyújtott be Alsózsolca 
külterületén Sajólád és Alsózsolca közötti területen,  egy biogáz előállító kisüzem 
megépítésére, ahol a lakossági és a településen keletkezett zöld hulladékot hasznosítják. A 
pályázat első fordulójában már támogatást nyert és ez a  képviselő-testület döntött  arról, hogy 
a konkrét terv kidolgozásához az önrész biztosítja.  Az erőmű beruházási költsége közel  
136.000.000,-  Ft-ba fog kerülni. A bioerőművel kapcsolatosan a lakosságot a helyi újságban 
már tájékoztatták. Már  a második fordulóra is benyújtották pályázatukat. Azt még nem lehet 
tudni, hogy az UNIÓ-s pályázatok milyen mértékben és ütemezésben fogják megvalósulni. 
Az önkormányzat megtette az intézkedéseket, várják a fejleményeket. 
 
Rózsa Sándor alsózsolcai  lakos: érdeklődött, hogy mennyibe fog ez kerülni? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: a jelenlegi állapotot már ismertette, amikor tény lesz – akkor 
újra  tájékoztatni fogják a lakosságot.  
 
Tatár András alsózsolcai lakos: érdeklődött, hogy mennyibe került az önkormányzatnak az 
iskolai fa-kivágás. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: ezt a városüzemeltetés vezetőjétől  kell megkérdezni, aki 
nincs jelen.  
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Parádi Julianna a Városüzemeltetés vezetője, aki időközben megérkezett a főrumra:  
érdeklődött, hogy melyik favágásra gondolt? 
 
Tatár András alsózsolcai lakos: arra amelyik az iskolára rádőlt. A cigányok olcsóbban 
vágták volna ki. 
 
Parádi Julianna a Városüzemeltetés vezetője: az egy véletlen baleset volt, a fák kivágása 
nem került pénzbe. A családban is előfordul, hogy összetörik egy pohár vagy egy tányér. A 
szerencsétlenség mellett szerencse, hogy senki nem sérült meg.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: sajnos az életben ettől sokkal komolyabb problémák is 
előfordulhatnak. Ez egy szerencsétlen véltetlen volt, személyi sérülés nem történt, az anyagi 
károkat a biztosító megtérítette.  
 Ez idő óta sok minden jó, esetleg rossz történt  a településen. Most azért is vannak itt, hogy 
tisztázzanak néhány dolgot, ez így tisztességes.  Alsózsolcai Krónikával kapcsolatosan 
néhány gondolatot szeretne tisztázni.  Az újságban Alsózsolca költségvetéséről és 
gazdálkodásáról volt szó. Képviselő úr, aki egy beadványt intézett az önkormányzathoz kérve, 
hogy hívjanak össze egy lakossági fórumot, ahol tájékoztatást adnak arról,  hogy Alsózsolcán 
csőd van, vagy nincs -  most egy kérdést sem tett fel, nem reagált tájékoztatójára. Azért 
Szilágyi László képviselő úrnak intézi a gondolatait, mert  az aláírásával íródtak az újság 
gondolatai a  kötvény kibocsátásáról az egyéb tevékenységről. Itt az ideje, hogy tisztázzák a 
leírt gondolatokat. Képviselő úr hiányolta, hogy az előző, leköszönő testület arra sem méltatta 
a választópolgárokat, hogy  szemtől szembe elmondja, milyen gazdasági négy évet hagytak 
maguk mögött, milyen anyagi helyzetben adták át a települést. Persze ez már cikluson átnyúló  
gondolkodást igényelne.  Képviselő úr ezzel a vádaskodással próbál a jelenlegi testületbe   
rúgni, sajnos nem tudja ezt a magatartást pozitív hozzáállásként  minősíteni, csak 
gánycsoskodásnak.  Az újságban megjelentekkel szemben a tényeket ismertetné: 2010. július 
23-án közmeghallatást tartottak a Közösségi házban, ahol a leköszönő képviselő-testület 
beszámolt  a  4 éves gazdasági ciklus  programjaiknak végrehajtásáról, majd ezt megismételve  
2010. augusztusában megjelenő  Alsózsolcai Hírekben tájékoztatták a lakosságot a 2006-2010 
évek gazdasági programjának végrehajtásáról.  
Szeptember 08-án testületi ülés volt. A leköszönő képviselő-testület kezdeményezte, hogy 
annak helyszíne  a Közösségi Ház legyen, hogy minél többen részt vehessenek az ülésen.  Itt 
ismét szó esett  Alsózsolca  város anyagi helyzetéről és a  kötvénykibocsátás terheiről.  A 
leírtakat ami a Alsózsolcai Krónikában megjelent  nem tudja csak rágalmazásként értelmezni,  
valószínű erről képviselő úrnak nem volt tudomása, vagy nem érdekelte akkor Alsózsolca 
élete, gazdálkodása, mert egyébként részt vett volna ezen az ülésen és akkor nem írja le az 
előzőeket.   
A jelenlegi képviselő-testület tavaly novemberében a I-III. negyedéves beszámoló 
megismerésével   tájékozódott az előző testület évközi  munkájáról. Ezt a képviselő úrnak 
tudnia kell, hiszen minden anyagot, számadatot megkapott. Támadások érték őket a 
pályázatokkal kapcsolatosan is, hogy nem pályáztak az óvoda felújítására. Több pályázatot is 
benyújtottak, de sajnos a pályázatok már csak olyanok, hogy van aki nyer, van aki nem. 
Ebben az évben most is pályáztak a 2. sz. Óvodában kapacitás bővítésre és a Gondozási 
Központnál demens ellátás kialakítására. Nyertek pályázatokat: a  Fekete István Óvoda 
felújítására 10.000.000,- Ft-ot, a 2. sz. Óvoda tetőszigetelés és nyílászáró cseréire  8.000.000,- 
Ft-ot. Félrevezetően írtak arról, hogy  az iskolák állami tulajdonba kerülnek,  egy 
önkormányzati képviselőnek valamilyen szinten tájékozódnia kell a jogi háttérről és tudni 
kell,  hogy nincs konkrét törvényi szabályozás, a köznevelési törvény és az  önkormányzati 
törvény módosítás jelenleg van folyamatban. Az eddigi ismereteik szerint nem az iskolák, 
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hanem az oktatás kerülne állami tulajdonba és az épület marad az önkormányzatnál, de amíg 
konkrétumokat nem tudnak, addig leírni ilyeneket nem szerencsés.  
Képviselő úr szerint  a Polgármesteri Hivatal felújítására 15.000.000,- Ft-ot költöttek, ha leírta 
ezt a gondolatot, akkor a valóságnak megfelelően kellett volna tájékoztatást adni. A 
Polgármesteri Hivatal felújítására nem 15.000.000,- Ft-ot költöttek, hanem  38.542.000,- Ft-
ba került, ez   16.900.000,- Ft önerő és 21.580.000,- Ft  két pályázaton nyert összegből 
tevődött össze.  A felújítás nem csak az épületre vonatkozott, szerepelt benne az iktató 
program bevezetése,  különböző  segélyezési  programok bevezetése, számítógépek 
beszerzése,   tetőtér- és ügyfélszolgálat kialakítása és az ezzel kapcsolatos egyéb berendezési 
tárgyak  beszerzése.  
Az is félrevezetés, hogy a parkoló megépítése 12.000.000,- Ft-ba került. Ezt úgy kellett volna 
taglalni, hogy 5.000.000,- Ft-ba került annak az ingatlannak a megvásárlása, melynek helyére 
kialakításra került a parkoló, az ingatlant le kellett bontani és a parkolót és környékét ki kellett 
alakítani.  Tették ezt azért, hogy megoldódjon a Hivatalhoz érkező ügyfelek parkolási gondja. 
Naponta nagyon  sok ügyfél keresi fel a Hivatalt és ezek az emberek kulturáltan és 
biztonságosan tudnak parkolni, előfordul, hogy még a kialakított hely is kevés. Természetesen 
parkolnak hivatali dolgozók is.  
További vádaskodás is érte a hivatalt, hogy az ügyintézőknek külön irodájuk van. Nincs 
minden ügyintézőnek külön irodája, de vannak olyan ügyek, amely igénylik, hogy az 
ügyintéző az ügyféllel – személyes ügyeik intézéséhez – külön tárgyalhasson, például: 
szabálysértés, gyámügyi ügyek intézésénél. Nem lehet elfogadni, hogy például egy tulajdon 
elleni szabálysértés kapcsán az ügyintéző és ügyfél, más ügyfél jelenlétében tárgyaljon. A 
felújítást megelőzően ilyen esetben egy ügyintéző kiment a szobából és várta az eljárás végét. 
Nem negatívan kellene megítélni a fejlődést, hanem elismerni, hogy ilyen mértékű felújítást 
támogatásból és önerőből el tudtak végezni.  
A Tájházzal kapcsolatosan is téves az információ, mely szerint 18.000.000,- Ft-ba került a 
Tájház kialakítása, mert az valójában csak 16.000.000,- Ft-ba került, 1-2.000.000,- Ft ide 
vagy oda képviselő úrnak csak az számít, hogy tájékozottnak tűnjön.  
Következő bírálat, hogy már meg sincs a pénz, de a pénz, ami a kötvényből még meg kellene 
hogy legyen. Érthetetlen, hogy a hitel felhasználásával olyan elszámolást tesznek közé, hogy 
már nincs meg a pénz, tájékoztatja erről a lakosságot. A költségvetés elfogadásakor, a féléves 
és az I-III. negyedéves beszámoláskor adatok és tájékoztatások állnak a képviselő úr 
rendelkezésére, így valószínű még vagy nem volt ideje áttekinteni, vagy elkerülte a figyelmét 
és ezért a lakosságot félrevezette, a rosszhiszeműséget nem feltételezi róla.  
Az újság tájékoztatást ad a közvilágítási lámpákról. Amint már említette arról van szó, hogy 
minden második oszlopon lesz világító test.  
A kötvényre visszatérve az egy hosszúlejáratú kötelezettség. Senki nem titkolta a 
hitelfelvételét. Képviselő úr nehezményezte, hogy a kötvény kibocsátása előtt nem kérték ki a 
lakosság véleményét. A demokrácia arról szól, hogy választáskor polgárok megválasztották a 
képviselőket és a polgármestert és a város irányítását, gazdasági vezetését és egyéb ügyeiket 
rájuk bízták. Nem a dolguk, hogy a nap 24 órájában minden döntés előtt elbeszélgessenek a 
választópolgárokkal, hanem az a feladata, hogy megteremtse a lehetőségét annak, hogy 
megfelelő fórumon tájékoztassák a lakosságot a fontosnak ítélt kérdésekben.  
Félre informálás az, hogy a kötvény kibocsátása titokban zajlott. 2007. szeptember 26-i 
testületi ülésen döntöttek arról, hogy felkérnek egy pénzügyi szakembert, aki a 
kötvénykibocsátás lehetőségeit megvizsgálja, megnézik, hogy milyen az önkormányzat 
anyagi kondíciója, melyik pénzintézettel ajánlott szerződést kötni.  2007. november 28-án 
Közmeghallgatás kertében 7. napirendi pontként tájékoztatták a lakosságot a 
kötvénykibocsátásról.  
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Dr. Kádár László pénzügyi szakember felvilágosítást és teljes körű tájékoztatót adott a 
kötvénykibocsátásról, aki ott volt hallhatta. Hol volt ekkor képviselő úr, vagy még mindig 
nem érdekelte a település sorsa. Nem vissza kell mutogatni, előre kell tekinteni. Úgy kell 
gazdálkodni, hogy ne kerüljön az önkormányzat nehéz helyzetbe. Alsózsolca anyagi 
helyzetéről valós, számadatokon alapuló tényeket közölt. Ezzel szemben képviselő úr 
véleménye szerint nem tájékoztatják megfelelően a lakosságot, ha pedig tájékoztatják, akkor 
öntömjénezésről beszél, a tájékoztatást az előterjesztések igazolják, az újságban leírtakat 
hangulatkeltésre használják.  
A 2010. novemberi ülésen tájékoztatták a testületet a kötvény felhasználásáról és akkor 
elhangzott, hogy több mint 100 millió forintot nyertek a pályázatokon és pályázni csak úgy 
tudtak, hogy biztosítva volt az önrész. Természetes, hogy a kötvényt vissza kell fizetni. 
A tájékoztatásról képviselő úr megnyilvánulása, hogy az öntömjénezés, ami nem más, mint a 
tények felsorolása, ha annak szükségességével nem ért egyet, akkor is el kell fogadni a mások 
korábbi véleményét. Sokat dolgoztak, sok mindent tett a korábbi testület a város fejlődéséért. 
Számadatokon alapszik a teljesítésük, Alsózsolca város ebben a nehéz helyzetben is 
gyarapszik, nem mindenre jutott pénz, de nem gazdálkodtak rosszul.  
Az Alsózsolcai Krónikához egy gondolatot fűzne, melyet már többször elmondott képviselő 
úrnak. Amikor egy képviselőt megválasztanak többféle kötelessége van;  részt vesz  az 
üléseken, vitatkozzon és érveljen a döntéshozataláig, döntsön saját meggyőződése szerint. De 
ezt követően egyetlen kötelessége van, hogy a testület többsége által hozott döntést el kell 
fogadnia. Nem bírálhatja a testületi ülések után képviselő-társait, azt pedig különösen nem 
teheti meg, hogy leírja saját szemszögéből, hogy ki hogyan döntött, vagy hogyan kellett volna 
döntenie.  
Megint csak csúsztatás az a megközelítés, amikor polgármesterként indítványozta, hogy a 
szeptember 22-ei, csütörtöki ülést szerda délután tartsák meg. Képviselő úr ebből tudni vélte, 
hogy ez azért történt, mert csütörtök délelőtt adták át a Bosch miskolci üzemét, ahol Csöbör 
Katalin alpolgármester asszonynak, mint országgyűlési képviselőnek jelen kellett lenni és 
miatta nem történhetett meg időben az ülés. Tisztázzuk, az ülések összehívásához, mint 
polgármesternek joga van, megint bakot lőtt képviselő úr, mert az időpont változásra azért 
volt szükség, mert ő csütörtökön Budapesten volt egy önkormányzati rendezvényen, és az 
ülés fontosságára tekintettel jelen kívánt azon lenni, ezért úgy határozott, hogy tartsák meg 
előző nap az ülést. Nem kell képviselő asszonyt bántani, inkább örülni kellene, hogy 
Alsózsolcának vagy egy országgyűlési képviselője. Sajnálja, hogy még mindig nem tudja 
elfogadni, hogy a testület többsége képviselő asszonyt választotta meg alpolgármesternek. Ha 
nem tudja ezeket elfogadni – fel kell állni. Nem mindig bántani kell, hanem együtt kell 
dolgozni vele és másokkal, mint ahogyan ők teszik, hol az esti órák keresik meg, hol 
munkaidőben keresik meg kérdéseikkel, véleményükkel. Alpolgármester asszonnyal azon 
dolgoznak a környező polgármesterekkel együtt, hogy ebben a térségben hogyan lehetne az 
embereknek jobb életfeltételt teremteni. Nem kritizálni, hanem segíteni kellene a munkáját. 
Fogadja el azt a tényt, hogy a választópolgárok szavazataikkal Csöbör Katalint képviselőnek, 
illetve országgyűlési képviselőnek választották. Képviselőként több szavazatot adtak Csöbör 
Katalinra, mint rá, ez sok mindent elárul. Innentől egyet kell tenni, együtt kell dolgozni, vagy 
felállni. Nem kell riogatni a lakosságot, hogy Alsózsolca csődbe van, csődbe jut, tenni kell a 
képviselőnek a dolgát, együtt kell dolgozni és örülni kell annak, hogy Alsózsolca még mindig 
működőképes település.  
 
Rózsa Sándor alsózsolcai lakos: a lakossági fórum előtt elment a Jobbik által szervezett 
ülésre is. Nem tartja helyesnek ezt a sárdobálást. A választópolgárok nem pártot választottak, 
hanem személyeket. A szavazáskor a lakosság akarata alapján a „város befogta Önöket azzal, 
hogy a szekeret együtt húzzák, ne a széthúzásra törekedjenek. Amennyiben egy javaslat nem 
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tetszik valakinek, akkor azt vitassák meg, kössenek kompromisszumot, a többség döntését 
pedig fogadják el. Bántó, etikátlan, ahogyan a másikról, más képviselőről írnak az 
újságokban.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: véleménye szerint sem helyes megoldás a jelenlegi 
különcködés, gáncsoskodás, tisztázni kell a dolgokat és közösen kell dolgozni, mert akkor 
soha sem lesz ennek vége, nem lesz béke.   
Mint polgármestert kötik a jogszabályok. Az újságban lévő cikk közli a közterület használat 
ingyenességére vonatkozó kérelem körülményeit. A jogszabálynak megfelelően 
megválaszolta, hogy az ingyenes használatra irányuló kérelmet annak kell benyújtani, aki a 
közterületet igénybe kívánja venni, ahhoz illetékbélyeget kell csatolni és tudnia kell, hogy mit 
kíván közösségi érdekben értékesíteni. Ezt kiforgatva, lejárató iromány jelent meg képviselő 
úr újságcikkében. Szerencsésebb lenne, ha személyesen, vagy telefonon vennék fel a 
kapcsolatot, de nem ez a lényeg, hanem, hogyan lehet bele lehet rúgni a másikba. Most már 
fenntartásai vannak. Mindenkinek magába kellene nézni, hiszen senki sem tökéletes és 
mindannyian követünk el hibákat. Igyekezni kell körültekintően tenni dolgainkat, az ő 
munkáját nem segíti egy egész kabinet, mint a nagyvárosi hivatalokban, de segítséget adhat a 
jó szándékú képviselő. A képviselő választáson indulva tisztában kellett lenni a település 
helyzetéről, valószínű tájékozódott is arról, amikor jelentkezett képviselőnek és ennek 
tudatában vállalta ezt a feladatot. Nem egymásra kell mutogatni, felelősöket keresni, hanem el 
kell fogadni a régi testület döntését, ők is tették a dolgukat és teszik ma is. Meg van a pénze 
az önkormányzatnak, a kötvény-tartalékot nem költötték el. A kötvény felhasználásának 
ismertetésekor csak a már felhasznált összegekről tudott tájékoztatást adni, a fel nem használt 
összeg tartalékba van. Nem mindig szerencsés képviselőként külön programokat szervezni és 
azt közösségi programokkal összehasonlítani. Magánemberként bárki, bármilyen programot 
szervezhet, ahová azt a baráti kört hívja meg, akivel az időt el kívánja tölteni. Képviselőként 
nem lehet azt sugallni, hogy a lakosság egy része nem kívánatos egy rendezvényen.  Nem 
lehet különbséget tenni ember és ember között. Nem vagyunk egyformák, mint emberek, de 
nem lehet önkormányzati rendezvényen kirekeszteni egyeseket, ott mindenki alsózsolcai 
polgár. Nem könnyű az együttélés, ezt mindenki tudja. Az elmúlt napokban volt egy incidens 
a hivatalban, amiből bírósági eljárás lett, nem kívánja senkinek azt, amit ő, jegyző asszony és 
a hivatal dolgozói átéltek. Nem engedhető meg, hogy egy ügyfél ordibálással, fenyegetőzéssel 
akarja elérni vélt igazát. Nincs rá lehetőség, hogy ilyen magatartás után kirekesztjük 
Alsózsolcáról, erről a bíróságnak kell dönteni, mint bűncselekményről.  
A városnapok előtti bizottsági és testületi ülésen élhettek volna javaslattal, hogy milyen 
programokat iktassanak be a rendezvénysorozatba, akkor ezt nem tették meg, hanem külön 
rendezvényeket  szerveztek, akkor annak költségét állják,  ha a korona másolata mint  
önkormányzati rendezvény került volna megszervezésre akkor ingyenes a Közösségi Ház, 
magánszemélynek bérleti díjat kell fizetni.   
A vélemény megjelent az újságban, mi szerint 10 éve nincs Alsózsolcán olyan május 1-e, 
mint az idén. Lehet kritizálni, sárba tiporni mások munkáját, érdemét az újságban azzal, hogy 
csak illegetik magukat a rendezvényen az ott lévők. Büszkék lehetnek rá, igen, május 1-jén 
sokszor illegették magukat a táncos gyerekek a táncgálán, de nem tudja magát úgy illegetni, 
ahogy ezt a gyermekek tették, sem ő, sem Szilágyi képviselő úr. Ez a cikk az emberek 
öltözködéséről is megjegyzést tesz. Egyetért vele, ha valaki elmegy egy rendezvényre az, az 
alkalomnak megfelelően tisztán, gondozottan és tiszta ruházatban, a fellépőket megtisztelve 
jelenjen meg. Itt jegyezte meg, hogy az önkormányzat dolgozói nem azért nem mentek el a 
programjaikra, mert félnek. Nem kérik számon a dolgozóiktól, hogy a szabadidejükben 
milyen rendezvényen vesznek részt, talán azon kellene elgondolkodni, hogy nem is akartak 
részt venni a magánrendezvényen, vagy más programjuk volt és nem is tudtak elmenni. Nem 
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kell mindenben a rosszat keresni. Javasolta, hogy a Közösségi Ház programjain vegyenek 
részt, hiszen rendezvények sokasága található meg. Aki más által szervezett programon vesz 
részt, tegye, de ne becsmérelje az által nem ismert és kimerem mondani, legalább olyan 
színvonalas önkormányzati rendezvényt mint az újságban dicsért. Az önkormányzati 
dolgozók évek óta részt vesznek rendezvényeken szabadidejükben és vállalják, hogy egész 
nap lelkesen dolgoznak a programokat  szerveznek a lakosoknak. 
 Javasolta, hogy a közelgő  ünnepekre tekintettel kezdjenek új életet, dolgozzanak együtt a 
településért,  tegyék ezt másképp mint eddig tették. Az adventi gyertya-gyújtáson sokat vettek 
részt,  akinek ideje engedi jöjjön el a rendezvényekre és aki nem tud, vagy nem akar elmenni, 
az ne kritizáljon.Ha vannak önkormányzati rendezvényen kívüli programok, arra is el lehet 
menni, örülnek, ha minél több program színesíti Alsózsolca életét, mert ez a település már 
város és a 6.000 embernek különböző igényeit kell számba venni,  jó ha mindenki talál 
magának kedvező programot. De ne bántsák egymást, ha másság miatt, dolgozzanak a 
városért, akkor sokkal előbbre fognak jutni. 
 
Ferencsik Józsefné  alsózsolcai lakos:   kell-e engedély egy újság megjelentetéséhez? 
 
Zsiros Sándorné polgármester:  igen kell, az újság kiadásának vannak előírásai. Az 
önkormányzati újság régóta bír engedéllyel, az Alsózsolcai Krónika is már rendelkezik az 
engedéllyel, a kiadáshoz. Az újság végén, az impresszumban megjelenik, hogy kik a felelősek 
a lap kiadásáért, kik a szerkesztők – mindkét lapot hivatalosan ki lehet adni.  
 
Csiger Gábor alsózsolcai lakos: az iskoláskorú gyermekek oktatásával kapcsolatosan 
érdeklődött, hogyan lehetne megoldani a jelenlegi problémát, azaz, tagozatok indításával 
lehetne a gyermekeket képességeik szerint nevelni. Tudja, hogy ma már csak cigány 
gyermekek oktatása történik a Benedek Elek Iskolában. Alsózsolca iskoláiba már alig járnak 
fehér bőrű gyerekek, bár tudja, hogy ezt a helyzet a demográfia folyamat miatt van így. 
Sérelmezte, hogy a pedagógus gyerekek Miskolcra járnak iskolába, már az óvodában is 
nagyon kedvezőtlen a magyar-cigány gyermek összetételi aránya. A magyar gyerekeket 
óvoda befejeztével miskolci iskolákba íratják be.  A tanítás színvonalával elégedetlen, sok 
időt töltenek a pedagógusok a gyermekek fegyelmezésével. Egyre több a gond a gyermekek 
körében a tetvesedéssel. Nem tudja, hogy még mire várnak? Érdeklődött, hogy van-e 
lehetőség arra, hogy a Herman Ottó Iskola alapítványi iskola legyen. Sokan inkább fizetnének 
azért, hogy a gyermekeik jobban képzettek legyenek. Jónak látná, ha az A és B osztályokat 
képességeik szerint választanák szét és így jobban feltudnának készülni a gyermekek a 
középiskolai követelményekre. Hallomásból tudja, hogy a középiskolákban nincsenek 
megelégedve az alsózsolcai gyerekek tanítási színvonalával.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: ha van olyan alapítvány, amely felvállalná – meg lehet 
tenni, törvényes keretek között. A közoktatási törvény módosítása elfogadás előtt áll. Az 
osztályok kialakítását törvény szabályozza, nem lehet szegregálni a hátrányos helyzetű 
gyerekeket, a nem hátrányos helyzetű gyerekekkel.   
 
Csiger Gábor alsózsolcai lakos: vannak kiskapuk, meg lehet oldani, hogy legyen jó 
képességű gyerekekből osztály. Miskolcon meg tudják oldani, hogy vannak csak jó képességű 
gyermekekből osztályok és van 1-2 „bazseválós” gyerekekből osztály. Az általános iskola 
egyik fontos feladata, hogy a gyerekeket felkészítsék a középiskolára. Alsózsolcán ilyen 
összetételű gyerekekkel ez nem megoldott. El akarja vinni a gyermekeit Miskolcra, hogy jobb 
képzésben részesüljenek. Sajnálatos, hogy a pedagógusoknak leköti az energiáját a 
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fegyelmezés és kevesebb időt tudnak fordítani a tananyag elsajátítására. Ahhoz a gyerek 
megfelelően teljesítsen magántanárhoz kell hordani. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: el kell azon gondolkodni, hogy a gyerekben is lehet hiba. Az 
ő gyereke is felnőtt, ő is Alsózsolcára járt iskolába és soha nem járatták magántanárhoz  és 
csak azért nem ment egyetemre, mert nem olyan beállítottságú, szakmája lett,  ember lett 
belőle. Gyermeknevelésben, fontos a család szerepe. A fórumon itt van egy hölgy, aki ide járt 
a Herman Iskolába, itt koptatta az iskola padjait és most fog diplomázni – nem ezen múlik az 
előremenetel. Tudják, hogy van probléma a tanulói összetétellel.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: mindenki előtt ismeretes a demográfiai helyzet. Az 
ország egyes területei, különösen Borsod és Szabolcs megyében különösen rossz a helyzet 
ezen a téren. Rengeteg a probléma, a kormányok sem talált rá megoldást. Közel 30 éve lakik 
az Ifjúság utcában és a településnek ez a része és már a Széchenyi utca is döntő többségében 
kisebbség lakta terület, de itt is laknak rendes emberek, bár sajnos ők vannak kisebbségben. A  
legjobban a közoktatásban éleződik ki ez a probléma, az iskolákban van vándorlás, ami 
megengedett és elfogadható. Régen szinte mindenki dolgozott, ma már szinte alig dolgoznak 
emberek és nincs a gyerek előtt az a példaképp, hogyha dolgoznak, akkor jobb életet 
biztosítanak maguknak. Az osztályok kialakítását törvényi előírások szerint kell végezni. A 
képességekkel nem lenne baj, hanem a szülők odafigyelése hiányzik. Alsózsolcán semmivel 
sem rosszabb a  továbbtanulás aránya. Nem azért buktak és buknak meg tanulók, mert nem 
volt jó a tanító, hanem mert kamaszodnak, betyárkodnak és a szülők nem úgy figyelnek a 
gyermekekre, ahogyan kellene. Ma már nemcsak a roma gyerekekkel, hanem a magyar 
gyerekekkel is gond van. A közoktatási törvény nem teszi lehetővé, hogy csak magyar gyerek 
járjon egy osztályba. De valahol jó is ez, mert a másságot is tudni kell kezelni. A jó és kiváló 
gyermek fejlődése érdekében a felső tagozatban tantárgyak szerint van csoportosításra 
lehetőség. A pedagógusok gyerekei ide jártak Alsózsolcára iskolába, de ma már a 
pedagógusok abban a korban vannak, hogy alig van általános iskoláskorú gyermekeik. Azért 
van kevés pedagógus-gyerek. A szülők döntik el az iskola-választást, abba nem tudnak 
beleszólni, de voltak és vannak olyan tanítványaik, akik visszajöttek Alsózsolcára 
pedagógusként dolgoznak ma.  
 
Csiger Gábor alsózsolcai lakos: nézzék karba tett kézzel a kialakult helyzetet? 
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: a miskolci iskolákban sem tudják a tanárok kezelni 
a problémás helyzetet, gyerekeket. Ott is vannak problémák, de arról nincs közvetlen 
tudomásunk. Pedagógusként elmondja, mindent megtesznek a gyerekekért, ha kell 
fegyelmeznek, ha kell tanítanak. A jegyző három gyermeke is a Herman Ottó Általános 
Iskolába járt és jár. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: mindhárom gyermeke Alsózsolcán járt, illetve jár 
iskolába. A kisebbik lánya jelenleg harmadikos. Első gyermeke, amikor ide járt, más volt a 
gyermekek összetétele. Akkor, több mint száz gyerek született a településen, többségben 
voltak a nem hátrányos helyzetű gyermekek, majd az évek során ez az arány megváltozott. 
Ma 80 gyerek születik, amiből 60 gyerek már hátrányos helyzetűként születik meg. Ebből 
adódóan már a gyermekek összetétele óvodában, iskolában nem kedvezően alakul. A 
nagyobbik lánya a napokban szerzi meg diplomáját, soha magántanárhoz nem járt, az 
általános iskolában megszerzett tudása alapján nyert felvételt a Herman Ottó Gimnáziumba, 
ahol nem a miskolci gyermekekkel volt tele az osztály, hanem a jó képességű, város környéki 
gyerekekkel, nem bántva ezzel a miskolcon végző gyerekeket. A középső lányának osztály 
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összetétele még mindig nem akadályozta a tanulásban, ő jelenleg érettségizni fog. A legkisebb 
gyermeke osztályába 15 tanuló van és fele-fele arányú a hátrányos helyzetű tanulók száma, 
jelenleg még nincs problémájuk a tanulmányi eredménnyel, nincs hátránya a gyermekének, 
hogy nem miskolcon jár általános iskolába. A gyermek előmeneteléhez minden esetben a 
szülőnek is ott kell lenni, ma már nem várható el, hogy csak az iskola nevelje a gyereket. 
Sokszor elmondta, már, hogy jó dolog, ha a gyereknek van kötődése a településhez, ismeri 
ezzel a zsolcai embereket, megtanul köszönni, ismeri, szereti, kötődik a településhez. El lehet 
vinni más településre, be lehet íratni máshová a gyerekeket, de ott is vannak problémák, azt is 
meg kell oldani, aminek gondjáról nem beszélnek. Meg kell tanulni a gyerekeinknek együtt 
élni roma és magyar gyerekkel. Tudni kell kezelni az együttélésből adódó nehézségeket, össze 
kell fogni a jobb eredmények érdekében. Akivel Alsózsolcán probléma van, lesz Miskolcon 
is. Nekünk szülőknek kell összetartani, mert akkor lesz igazán gond az oktatásban és a város 
mindennapjaiban, ha csak hátrányos helyzetű gyerekek maradnak a településen, mert az a 
fiatalok elvándorlását fogja eredményezni, de Miskolcon sem jobb az oktatás színvonala.  
 
Csiger Gábor alsózsolcai lakos: azt is nehezményezte, hogy az iskolákban a tanulók között 
gyakoriak a verekedések.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: tudnak a problémáról, de ezt helyben, az 
intézményekben rendezik a pedagógusok, nem lehet akadálya a tanulásnak.  
 
Csiger Gábor alsózsolcai lakos: a szakembereket is meg kellene becsülni, nem csak a 
diplomásokat. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: egyetért vele, nem csak a diplomás ember a jó ember, 
a jó szakemberre szükség van. 
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: sajnálatos, hogy csak a nagyon gyenge képességű 
gyermekek akarnak szakmunkásnak tanulni. Nincs a munkának becsülte. Azoknál a 
családoknál, ahol foglalkoznak a gyermekekkel, ott általában nincs a tanulással, 
továbbtanulással probléma. A családoknak kötelezettsége van, mind nevelés és mind tanulás 
elősegítése terén. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: amit lehet azt a törvényes keretek között megtesznek, csak a 
jogszabályok betartásával tudják működtetni az oktatási intézményeket.  Nem volt véltetlen, 
hogy a három iskolát összevonták és lett egy iskola. Nem volt véletlen hogy összevonták az 
iskolákat, felvállalták a jobb működtetés érdekében. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az 
iskola költségvetése 310.000.000,- Ft, melyhez az államtól 160.000.000,- Ft-ot kaptak és 
150.000.000,- Ft-ot az önkormányzat tette hozzá a működtetéshez. Tették ezt azért, hogy  
osztott osztályok legyenek, a tantárgyakat megfelelő színvonalon taníthassák, az ő  
eszközökkel mindent elkövetnek, csak amikor már nincs gyerek,  ha már csak hátrányos 
helyzetű gyerek van, azt már nagyon nehéz integrálni. Ez egy nagy probléma, ami ellen sem 
az önkormányzat, sem a felszólaló nem tud mit tenni. 
 
Katona Józsefné alsózsolcai lakos: megköszönte a szervezőknek, hogy adventre való 
tekintettel lehetőséget biztosítottak a közös gyertyagyújtásra, ahol a különböző felekezeteknek 
adtak lehetőséget, hogy szombatonként, együtt, egy szép műsor keretében készülhessenek a 
karácsonyra. Ilyenre még Alsózsolcán nem volt példa. Egy ilyen rendezvényen még többen 
kellene lenni. A szülőknek össze kellene fogni, az összetartás és a széthúzás között kellene 
határt szabni. Mindenkinek szeretettel kellene élni, nem úgy, hogy hallunk valamit és azt 
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másképp adjuk tovább, ahogy mi akartuk hallani. Neki hallássérült unokája járt ide iskolába, 
középiskolai tanulmányait itt alapozta meg.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte és egyben hisz abban, hogy képviselő-társaival  
Alsózsolcán együtt tudnak dolgozni, csak akarni kell. Megköszönte, hogy eljöttek a 
tájékoztatóra és akit érdekelt Alsózsolca anyagi helyzete, azt meghallgatta. Reményét fejezte 
ki, hogy ha későbbiekben is úrrá tudnak lenni a nehézségek fellett, a lehetőség szerint mindent 
megtesznek, hogy Alsózsolca élhető település legyen. Együtt kell élni, dolgozni kell, a 
gondokat közösen kell megoldani.   
 
Csiger Gábor alsózsolcai lakos: érdeklődött, hogy lesz-e játszótér? 
  
 
Zsiros Sándorné polgármester: igen, bíznak abban, hogy lesz játszótér Alsózsolcán, csekély 
pénze van az önkormányzatnak erre a célra, keresik az alkalmas helyet. A képviselő-testület 
szándéka is az, hogy legyen játszótér, legnagyobb probléma viszont az, hogy belterületen 
nincs önkormányzatnak területe. Folynak tárgyalások, de amit alkalmasnak találtak játszótér 
kiépítésére, az nagyon drága.   
 
Zsiros Sándorné polgármester megköszönte a részvétel a megjelenteknek és a Várospolitikai 
fórumot 19 óra 53 perckor bezárta. 
 
 
 
            Zsiros  Sándorné      Urbánné Lengyel Zsuzsanna 
    polgármester            jegyző 
 
 
 
 
 
           Koczka Imréné 
         jegyzőkönyvvezető 


