
1/2012. sz. jegyzőkönyv 
 
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi 
               ülésről, mely 2012. január 5-én 8 órakor kezdődött 
 
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Csöbör Katalin alpolgármester, Brünner István, Dr.  
                        Majoros Géza, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos, Ráki István, Szilágyi László, Tóth J.  
                        Sándor képviselő-testületi tagok, Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző, Marcsikné Orosz  
                        Emese aljegyző (a jelenlévő képviselők száma 9 fő)  
 
Meghívottként jelen van: Parádi Julianna városüzemeltetés vezető, Antal Lászlóné igazgató, 
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető, Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ 
vezető 
 
Érdeklődőként 2 fő jelent meg az ülésen  
 
Zsiros Sándorné polgármester: köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat. 
Megállapította, hogy 9 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Indítványozta, 
hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra és a pótanyagként 
megküldött szociális ellátásokról szóló előterjesztést és rendelet-tervezetet, a víziközműből 
szolgáltatott ivóvíz és csatornadíjakról, valamint a közkifolyók vízhasználati díjáról szóló 
előterjesztést és rendelet-tervezetet, valamint a testvértelepülési megállapodás megkötésével 
összefüggő tájékoztatást és a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya által benyújtott 
kérelmet is vegyék fel napirendre és tárgyalják meg, 
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 1/2012.(I.05.) Kt. határozata napirendi pontok kiegé- 
 szítéséről 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 kiegészíti a meghívóban szereplő napirendi pontokat az  
 alábbiak szerint: 
 7./ Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet mó- 
      dosítása 
 8./ A vízi közműből szolgáltatott ivóvíz és csatornadíjakról, 
      valamint a közkifolyók vízhasználati díjáról szóló önkor- 
      mányzati rendelet módosítása 
 9./ Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának  
      kérelme a Közösségi Ház és Könyvtár termének  
      térítésmentes használatára vonatkozóan  
 10./ Testvértelepülési megállapodás megkötésével össze- 
         függő javaslat  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok 
kerüljenek megtárgyalásra a kiegészítésekkel együtt.  
 
A testület 9 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 
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N a p i r e n d: 
1./ Közbeszerzési eljárás lezárása, szilárd és folyékony hulladék szállításának szolgáltatási díj 
     változása 
     Előadó: polgármester 
2./ Gondozási Központ bővítésének pályázata 
     Előadó: polgármester 
3./ Helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása  
     Előadó: polgármester 
4./  Könyvvizsgáló megbízása 
     Előadó: polgármester 
5./ Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú társulása 2011. II. félévi működéséről 
     Előadó: polgármester 
6./Onga és Társult Települések Szociális- és Gyermekvédelmi Alapszolgáltatást 
     Ellátó Intézményfenntartói Társulása közös működtetésére Intézményfenntartói Társulási  
     megállapodás elfogadása 
     Előadó: polgármester 
7./ Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
     Előadó: jegyző 
8./ A vízi közműből szolgáltatott ivóvíz és csatornadíjakról, valamint a közkifolyók vízhasz- 
     nálati díjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
     Előadó: jegyző 
9./ Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának kérelme a Közösségi Ház és Könyvtár  
     termének térítésmentes használatára vonatkozóan  
     Előadó: polgármester 
10./ Testvértelepülési megállapodás megkötésével összefüggő javaslat  
       Előadó: polgármester 
 
 
1./ Közbeszerzési eljárás lezárása, szilárd és folyékony hulladék szállításának szolgálta- 
     tási díj változása 
 
Zsiros Sándorné polgármester: a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatás 
biztosítása érdekében a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzés 
lefolytatásáról döntött a testület. A pályázati kiírás az előírásoknak megfelelően megjelent. 
December 27-én lezárult az ajánlattétel határideje, melyre egy pályázat érkezett, ami 
mindenben megfelelt a követelményeknek. A közbeszerzési szakértő közreműködésével a 
Bíráló Bizottság elvégezte a pályázat értékelését. Javasolta, hogy nyilvánítsák eredményesnek 
az eljárást és döntsenek az AVE Kft-vel történő szolgáltatási szerződés 10 éves időtartamra 
szóló megkötéséről. A szolgáltatási díj mértéke 6 %-os emelést tartalmaz az ÁFA emeléssel 
együtt.  
 
Szilágyi László pénzügyi bizottság tagja: Tóth J. Sándor a pénzügyi bizottság elnökének 
távolléte miatt ő vezette le a bizottsági ülést, ő ismerteteti a bizottság döntését. Megtárgyalták 
az előterjesztést és a Bíráló Bizottság döntését elfogadásra javasolják és támogatták az AVE 
Kft. által megállapított díjtételek elfogadását.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény 
nem merült fel a képviselők részéről, ezért kérte a testületet, hogy nyilvánítsák 
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eredményesnek az eljárást és kössenek szolgáltatási szerződést az AVE Kft-vel, hatalmazzák 
fel a szerződés aláírására a pályázati kiírásnak megfelelően.  
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 2/2012.(I.05.) Kt. határozata közbeszerzési eljárás lezá- 
 rásáról 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 a „Közszolgáltatási szerződés, települési szilárd hulladék  
 begyűjtése és ártalmatlanítás helyére történő szállítása  
 Alsózsolca közigazgatási területén” tárgyú közbeszerzési  
 eljárást eredményesnek nyilvánítja, annak nyertese az 
 AVE Miskolc Kft,  3527 Miskolc, József Attila u. 65. 
 A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes  
 pályázóval  a pályázati kiírásnak megfelelően a  
 10 éves időtartamra szóló szolgáltatási szerződést 
 megkösse.  

 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
Zsiros Sándorné polgármester: az előterjesztés tartalmazza még a folyékony 
hulladékkezelési közszolgáltató által javasolt díjakat. Az önkormányzatnak kötelező 
közszolgáltatási szerződést kötnie, de a lakosságra nézve nem kötelező a szolgáltatást igénybe 
venni,  rendeletben azonban szabályozni kell.  
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem merült fel a képviselők 
részéről, ezért kérte a testületet, hogy fogadják el a folyékony hulladék szállítás díjtételéről 
szóló előterjesztést.  
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 3/2012.(I.05.) Kt. határozata a folyékony hulladék szállí- 
 tás díjtételeiről  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 elfogadta a folyékony hulladék szállítás díjtételéről szóló  
 előterjesztést.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, támogassák a települési szilárd és folyékony 
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati 
rendelet módosítását.  
 
A testület 9 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az 1/2012.(I.06.) önkormányzati 
rendeletét, mely a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 
helyi közszolgáltatásról szóló 31/2002.(XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szól.  
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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2./ Gondozási Központ bővítésének pályázata 
 
Zsiros Sándorné polgármester: korábbi képviselő-testületi döntés alapján elkészült a 
Gondozási Központ bővítéséről szóló pályázat, melynek a benyújtási határideje hétfő, ezért 
szükséges a testület döntése. A projekt összes költsége 58 M Ft, az önkormányzati önrész 
összege 2,9 M Ft. A pályázat kapcsán megvalósítanák az épület korszerűsítését, belső 
átalakítását, akadálymentesítését és új épületrésszel bővülne, ahol lehetőség lesz a demens 
ellátás biztosítására.  Az önrész összege nagyon kedvező.  
 
Szilágyi László pénzügyi bizottság tagja: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény 
nem merült fel a képviselők részéről, ezért kérte a testületet, hogy támogassák a pályázat 
benyújtását.  
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 4/2012.(I.05.) Kt. határozata a Gondozási Központ  
 bővítésének pályázatáról 
 

 Alsózsolca Város Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 
 Alsózsolca, Kossuth Lajos utca 104. sz. alatti 312/1 hrsz-ú 
 ingatlanon fennálló Gondozási Központ épületére vonatko- 
 zóan az „Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca 
 településen” címmel az ÉMOP-4.2.1/A,B-11. számú pályá- 
 zati konstrukcióra.  

 

A projekt összes költsége a pályázattal 
megegyezően 

58 000 000 Ft 

A projektnek a támogatás szempontjából 
elszámolható költsége 

58 000 000 Ft 

Az önkormányzati önrész számszerű összege 2 900 000 Ft                 
(Forrás típusa: saját forrás) 

A pályázat benyújtásakor a ÉMOP forrásból 
származó támogatás igényelt összegét a 
pályázattal megegyezően 

55 100 000 Ft 

 

 Alsózsolca Város Képviselő-testülete vállalja, hogy a  
 pályázathoz szükséges 5 % önrészt biztosítja, és az ÉMOP  
 forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkor- 
 mányzati önrész összegét a költségvetésében elkülöníti.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
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3./ Helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása  
 
Zsiros Sándorné polgármester: több alkalommal tárgyalta az előterjesztést a testület. Az 
elmúlt ülésen elhalasztották a döntést, mert jogi állásfoglalást kértek, Balla úr ügyvédje által 
írt beadványra, amelyet minden képviselő részére megküldtek. Javasolta, ne akadályozzák 
meg a szabályzat módosítását. A testületet a legjobb szándék vezeti, sajnos Balla úr ezzel nem 
ért egyet. Döntsenek az építési szabályzat módosításáról, ne húzzák tovább, mert félő, hogy a 
beruházó meggondolja magát.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: már többször tárgyaltak erről, a testület korábban is 
támogatta. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, járuljanak hozzá a helyi építési szabályzat 
módosításához. A felmerült költségeket a tulajdonos fizeti.  
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 5/2012.(I.05.) Kt. határozata a helyi építési szabályzat  
 módosításáról 

        
 Alsózsolca Város Képviselő-testülete elvi hozzájárulását 
 adja Szabó Viktor 3521 Miskolc, Berekkert út 71. szám  
 alatti lakos kérelmére ahhoz, hogy az Alsózsolca, Tanács út 
 890/4 hrsz-ú ingatlan rendezési tervi besorolása a jelenlegi 
 kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területről település- 
 központi vegyes területre, és a megengedhető legnagyobb 
 építménymagasság a jelenlegi 6,00 m-ről 10,00 m-re 
 változzon. 
 A testület előzetes hozzájárulását adja a rendezési terv és  
 helyi építési szabályzat módosításához, mellyel kapcsola- 
 tosan felmerülő költségeket kérelmező vállalja. 

 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
 
4./  Könyvvizsgáló megbízása 
 
Zsiros Sándorné polgármester: a hatályos szabályok szerint költségvetést, zárszámadást 
könyvvizsgálóval kell véleményeztetni. A Győrfi György könyvvizsgálóval kötött szerződés 
lejárt. Őt szeretnék továbbra is megbízni a legközelebbi képviselő-testületi választásig. 
Munkájával több éve meg vannak elégedve. Tapasztalata, felkészültsége nagyban segíti az 
önkormányzat munkáját a gazdálkodási területen.  
 
Szilágyi László pénzügyi bizottság tagja: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
támogatta annak elfogadását.  
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Zsiros Sándorné polgármester: mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény 
nem merült fel a képviselők részéről, ezért kérte a testületet, hogy támogassák az 
előterjesztést.  
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 6/2012.(I.05.) Kt. határozata könyvvizsgáló megbízásáról 
 
 Alsózsolca Város Képviselő-testülete 2012-2014. évre az  
 önkormányzat könyvvizsgálójának Győrfi György egyéni  
 vállalkozó Szikszó, Hunyadi u. 46. sz. alatti lakost bízza 
 meg. 
 Évi díja 360.000,- Ft+ÁFA/év. 
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
 
5./ Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú társulása 2011. II. félévi működéséről 
 
Zsiros Sándorné polgármester: minden képviselő megkapta a Miskolc Kistérség Többcélú 
Társulása és Társulási Tanácsa 2011. évi működéséről szóló tájékoztatót. A Tanács ugyanúgy 
működik, mint a képviselő-testület, munkája nagyon sokrétű. A kötelező ellátásokat végzi 
normatív támogatások alapján törvényi felhatalmazással, valamint a támogatások 
településarányosan történő továbbítását, elszámolásának folyamatát végzik. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: 6 vagy 7 régió van a településen? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: nincs rögzítve, nincs elhatárolva, de korábban talán 6 régió 
volt.  
Kérte, fogadják el a tájékoztatót.  
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 7/2012.(I.05.) Kt. határozata Miskolc Kistérség Több- 
 célú Társulása 2011. II. félévi működéséről  
 
 Alsózsolca Város Képviselő-testülete a „Tájékoztató Mis- 
 kolc Kistérség Többcélú Társulása 2011. II. félévi működé- 
 séről” című előterjesztést megtárgyalta és tudomásul vette. 
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye  
 meg.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
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6./Onga és Társult Települések Szociális- és Gyermekvédelmi Alapszolgáltatást 
     Ellátó Intézményfenntartói Társulása közös működtetésére Intézményfenntartói  
     Társulási megállapodás elfogadása 
 
Zsiros Sándorné polgármester: a Miskolc Kistérség Többcélú Társulásán belül működik a 
szociális feladatellátás, melynek gesztor önkormányzata Onga. A társult települések közös 
megállapodásban rögzítik a feladatellátást. A megállapodásban semmi változás nincs, csak a 
különböző feladatokban résztvevők köre módosult, ezért készítettek új megállapodást.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Bükkaranyos község kezdeményezte a kiválását a házi 
segítségnyújtás intézményfenntartó társulásából. A szabályzat szerint minden testületnek el 
kell fogadni a kiválási szándékot. Javasolta, hogy támogassák a település kiválását. 
 
Fáklya Tiborné Humánpolitikai és Jóléti Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a 
tájékoztatót és Bükkaranyos kiválását, amelyet elfogadásra javasol a testületnek.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, hagyják jóvá Bükkaranyos község kiválását.  
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 8/2012.(I.05.) Kt. határozata Bükkaranyos kiválása az 
 Intézményfenntartói társulásból  
 
 Alsózsolca Város Képviselő-testülete tudomásul vette – 
 hozzájárul - Bükkaranyos Község Önkormányzata kilépési  
 szándékát, ennek megfelelően a testület megtárgyalta az  
 Onga és Társult Települések házi segítségnyújtása  
 intézményfenntartó társulásának módosításával kapcsolatos  
 előterjesztését és felhatalmazta a polgármestert, hogy  
 Bükkaranyos önkormányzatának az intézményfenntartói  
 társulásból történő kilépésével kapcsolatosan, a társulási  
 megállapodás módosítása során a szükséges intézkedéseket  
 megtegye.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, fogadják el a Társulási Megállapodás módosítását 
egységes szerkezetben.  
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 9/2012.(I.05.) Kt. határozata az intézményfenntartói  
 társulás közös működtetéséről megállapodás elfogadása 
 
 Alsózsolca Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a  
 jelenlegi intézményfenntartói Társulási megállapodások  
 (1. Házi Segítségnyújtás Intézményfenntartó Társulás,  
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 2. Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Intézményfenntartó  
 Társulás, 3-4. Családsegítés- Gyermekjólét Intézményfenn- 
 tartó Társulás 5. Támogató Szolgálat Intézményfenntartó  
 Társulás,) módosítása során egy egységes szerkezetbe fog- 
 lalt megállapodásban kerüljön rögzítésre az alábbiak szerint: 

1.  Alsózsolca, Arnót, Bükkszentkereszt, Felsőzsolca, Gesztely, Harsány, Hernádkak,  
       Kisgyőr, Onga, Répáshuta, Sajópálfala Önkormányzata között Házi segítségnyújtás    
       feladatok ellátására. 
2  Alsózsolca, Arnót, Bükkszentkereszt, Felsőzsolca, Gesztely, Harsány, Hernádkak, 

Hernádnémeti, Kisgyőr, Onga, Répáshuta, Sajópálfala Önkormányzata között 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatok ellátására. 

3 Onga, Arnót Önkormányzatával a Családsegítés feladatok ellátására.  
4 Onga, Arnót Önkormányzatával a Gyermekjóléti feladatok ellátására.  
5 Alsózsolca, Arnót, Berzék, Bőcs, Felsőzsolca, Gesztely, Hernádkak, Hernádnémeti, 

Onga, Sajóhídvég, Sajólád, Sajópetri Önkormányzata között a Támogató Szolgálat 
feladatok ellátására.  

 A képviselő-testület megtárgyalta az Onga és Társult Tele- 
 pülések Szociális- és Gyermekvédelmi Alapszolgáltatást El- 
 látó Intézményfenntartói Társulása közös működtetését cél- 
 zó, egységes szerkezetbe foglalt Intézményfenntartói Társu- 
 lási megállapodást és felhatalmazza a polgármester, hogy az 
 az 1 – 5 pontban felsorolt feladatokra a társult Önkormány- 
 zatok között szociális- és gyermekvédelmi alapszolgáltatás  
 intézményesített ellátásának közös működtetésére, intéz- 

ményfenntartói társulási megállapodást az Önkormányzat 
nevében alá írja. 

 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
 
7./ Szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: utólag küldték meg a képviselők részére, de a 
humánpolitikai és jóléti bizottság megtárgyalta. Január 1-től megváltozott a törvény, melynek 
fő eleme, hogy a lakásfenntartási támogatás megállapítása jegyzői hatáskörbe került át, eddig 
a testület hatáskörébe tartozott, amelyet átruházott hatáskörben a polgármester bírált el, ezzel 
a rendelet 8. §-a törlésre kerül, valamint a lakhatási környezet vizsgálatát javasolta 
kiterjeszteni a rendszeres szociális segélyezettekre és a lakásfenntartási támogatásban 
részesülőkre. Ezekben a támogatásokban részesülők köre sokszor azonos, így egy látogatással 
a vizsgálat megtörténhet.  
 
Fáklya Tiborné Humánpolitikai és Jóléti Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és rendelet-tervezetet, melyet elfogadásra javasol a testületnek.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: örül a javaslatnak, de spontán ellenőrzést is hajtsanak 
végre.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: jelenleg is tartanak spontán ellenőrzéseket, nem is 
örülnek nekik az érintettek. 
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Ráki István képviselő-testületi tag: a múlt héten is részese volt az ellenőrzésnek, rögtön 
elkezdett mindenki takarítani a spontán ellenőrzés alkalmával.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: véleménye szerint hatásos volt az ellenőrzés, mert a 
tanya rendezettebb.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: javasolta, hogy az üresen álló telkek tulajdonosait 
kötelezzék arra, hogy tegyék rendbe.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy fogadják el a szociális rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 10/2012.(I.05.) Kt. határozata a szociális rendelet módo- 
 sításáról szóló előterjesztésről  
 

Alsózsolca Város Képviselő-testülete elfogadta a szociális 
ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló előterjesztést.  

 Felelős: polgármester, jegyző  
 Határid ő: azonnal 
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, támogassák a szociális ellátásokról szóló 
önkormányzati rendelet módosítását.  
 
A testület 9 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 2/2012.(I.06.) önkormányzati 
rendeletét, mely a szociális ellátásokról szóló 26/2005.(XII.22.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szól. 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
8./ A vízi közműből szolgáltatott ivóvíz és csatornadíjakról, valamint a közkifolyók  
     vízhasználati díjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: utólag küldték meg a képviselők részére. Legutoljára a 
testület 2006. évben határozta meg a közkifolyók vizét használók éves vízszükségletét 
7m3/év/fő mértékben. Az év végi számlák szerint megnövekedett a vízfelhasználás. Ez idáig 
minden évben a közkifolyók után fizetendő vízdíj és a használók által beszedett vízdíj 
elegendő mértékű volt. Előre vetítve a 2012. évi várható költségeket, számításaik szerint 
szükségessé válik az egy főre eső felhasználandó vízmennyiség növelése 1 m3/hó/fő 
mennyiségben. Ez azt jelenti, hogy egy napra vetítve, egy fő részére 32 l víz kerül 
megállapításra. Tapasztalat, hogy a lakosság nem értékeli a szolgáltatást, amiért nem fizet. 
Egyre több háztartást kapcsolnak ki a vízellátásból, illetve csak szűkítőn keresztül vehetik 
igénybe a szolgáltatást. Korábban 7 m3/év/fő, most 12 m3/év/fő mértékben javasolják 
megállapítani a díj mértékét. A jogszabály minimum biztosítandó vízvételi lehetőség 
legkisebb mértékében 30 l/fő/nap mennyiségben  írja elő.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a tapasztalt szerint a javasolt mennyiséget felhasználják.  
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az a szóbeszéd járja,  hogy a közkútról kertet 
locsolnak, a gyerekek pocsolják a vizet, ezt az önkormányzatnak – azon túl pedig a 
fogyasztóknak kell kifizetni.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: a Lacika üzletház előtti közkút is működik? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: ott nincs kút, tűzcsap van.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: igen, az tűzcsap.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag:  kút is van ott, csak a nyomócső nincs rajta.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: csak a nyomócsövet távolították el, ezzel használaton 
kívül van a kút. Ahol csak kevesen használják a közkutat ott  a nyomócsövet átadták a hsználó 
személyek részére.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: kb. mennyi főről és mennyi összegről van szó? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: lakásfenntartási támogatás alapján jelenleg 400 főt 
érint.  A további támogatásban nem részesülő családok köréből 200 főt fog érinteni. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: lehet, hogy nem igazságos, mert van olyan, aki nem 
fogyaszt ennyi vizet, de ki kell fizetni. Ösztönzőleg fog hatni, hátha odafigyelnek egymásra az 
emberek, hogy ne pocsolják a vizet.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: felvetődhet az, hogy olyan emberek is hordják 
közkútról a vizet, akik rá vannak csatlakozva a vízellátásra.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: ők jogosulatlanul használják, ellenük szabálysértési 
eljárást indítanak. Csak szóbeszédből jut a tudomásukra, de nem mondják el az ilyen 
személyek nevét.. Ha döntenek az emelésről, folyamatosan figyelemmel fogja kísérni a 
vízfogyasztást, ha úgy alakul, lehet csökkenteni a díjat. Jelenleg 500 e Ft kintlévőségük van, 
ami csak növekedni fog.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: mi lesz, ha valaki nem fizeti be a díjat? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: adók módjára behajtják a tartozást.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: ahhoz, hogy hatásos legyen a behajtás, első alkalommal 
rendőrökkel fognak kimenni és lefoglalják azokat a tárgyakat, pl. televíziót, ami még 
értékesíthető.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: tettenérés esetén, ha utólag bizonyítható, hogy az 
illetőnek van vezetékes vize, az szabálysértést követ el? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: igen, erről bejelentést kell tenni. 
 
Ráki István képviselő-testületi tag: igen, sajnos előfordul, hogy azok hordják a vizet a 
közkútról, akinek van vezetékes vize.  
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Zsiros Sándorné polgármester: tudomása szerint nagyobb állattartók is hordják a vizet a 
közkutakról.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a Bem József út végén is van közkút, de az állattartók 
maguk között felosztják a fogyasztás költségét és a nyomócsövet ők kezelik.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, fogadják el a vízi közműből szolgáltatott 
ivóvíz és csatornadíjakról, valamint a közkifolyók vízhasználati díjáról szóló önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 11/2012.(I.05.) Kt. határozata a vízi közműből szolgálta- 
 tott ivóvíz és csatornadíjakról, valamint a közkifolyók 
 vízhasználati díjáról szóló önkormányzati rendelet mó- 
 dosításáról szóló előterjesztésről  
 

Alsózsolca Város Képviselő-testülete elfogadta a vízi 
közműből szolgáltatott ivóvíz és csatornadíjakról, valamint 
a közkifolyók vízhasználati díjáról szóló önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést azzal, hogy 
abban meghatározza a lakosságra áthárított közkifolyó 
vízhasználat egy főre eső havi vízmennyiségét.  

 Felelős: polgármester, jegyző  
 Határid ő: azonnal 
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, támogassák a rendelet módosítását.  
 
A testület 9 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 3/2012.(I.06.) önkormányzati 
rendeletét, mely a vízi közműből szolgáltatott ivóvíz és csatornadíjakról, valamint a 
közkifolyók vízhasználati díjak 24/2003.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szól. 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
9./ Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának kérelme a Közösségi Ház és  
     Könyvtár termének térítésmentes használatára vonatkozóan  
 
Zsiros Sándorné polgármester: előző ülésen tárgyalták a Jézus Társasága 
Rendtartományának kérelmét, melyben kérték, hogy az általuk fenntartott és működtetett 
Lehetőségek Iskolája programot részesítsék támogatásban. A program olyan felnőtteknek 
nyújt segítséget általános iskolai tanulmányaik befejezésére, akik ezt nem tudták 
tankötelezettségük idején megtenni. Tanáraik önkéntesek, munkájukért semmilyen díjazásban 
nem részesülnek. Programjukban 20 roma származású fiatal vesz részt. A program minden 
költségét a jezsuita rend vállalja, de a helyszín biztosításához szeretnének támogatást kérni. 
Jelenleg a Közösségi Házban tanulnak, ahol betartják a házirendet. Az épület egy termének 
használata többletköltséggel nem jár, viszont a helyi romák felzárkóztatása eredményeket hoz. 
Amennyiben a térítésmentes teremhasználatra nincs lehetőség, a jezsuita rend nem zárkózik el 
bérleti díj fizetésétől. A programnak 40 résztvevője van, ebből 20 alsózsolcai és minden 
településen élvezik a vezetés támogatását. Az iskola program a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
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Hivatala által bejegyzett program, amely multiplikációra és országos elterjesztésre lett 
kidolgozva. Mintaértékű a helyi Metodista gyülekezettel való együttműködésük és a sajtó 
érdeklődésére is számot tartanak. Korábban döntöttek a kérelemről, nem támogatták, de újra 
benyújtották a kérelmet és kész helyzet elé állítják őket, mert utólag kérnek támogatást. 
Véleménye szerint ezt előre kellett volna kérni és igen, jár többletköltséggel a terem 
használata, mert világítani kell, a mosdónak van vízhasználata. Az önkormányzat jelenleg 
nincs abban a helyzetben, hogy támogassák a kérelmet. Ha támogatnák, akkor többen lesznek, 
akik mentességet fognak kérni.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: a Társaság egyeztetett a tevékenység megkezdése előtt. 
Elsőként őt keresték meg. A programot először az iskolában szerették volna megkezdeni, de 
az iskola igazgatójával egyeztetve, szabad terem hiányában felvették a kapcsolatot a 
jegyzővel. Ő már a tárgyalásokon nem vett részt. Ez nem állami iskola, ezért pályázati 
pénzeket, támogatásokat nem kapnak, önkéntes feladatvállalás. Ezt a programot az ország 
minden részében elindítják. A terem térítésmentes biztosítása nagy többletköltséggel nem jár, 
a testület ennyi gesztust tehetne a felzárkóztatás érdekében.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: biztosan volt egyeztetés, de bárki, bármit használ mindenért 
fizetni kell. Ezt már az elején kellett volna tisztázni, mert a Közösségi Ház vezetőjét hozzák 
kellemetlen helyzetbe. Azt kell szorgalmazni, hogy az általános iskolát 14 éves korig kell 
elvégezni. Kétségei vannak a programmal kapcsolatban és kevesen vannak az oktatáson.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: nagy szakadék van a magyar és a kisebbségi lakosság 
között. Ők maguk nem fogják tudni megoldani a problémát. Több kezdeményezés van, de 
nem tudják, melyik fog működni, de valamit tenni kell és segítséget kell nyújtani részükre. Ez 
a hozzáállás nem vezet jóra.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: egyetértene alpolgármester asszonnyal, ha a roma 
gyerekek részére nem ugyanazokat a lehetőségeket biztosítanák, mint a magyar gyerekeknek. 
Igen, 16 éves korig végezzék el az általános iskola nyolc osztályát. Ha 16 év alatt nem tanult 
meg írni, olvasni, számolni, akkor pár hónap alatt, pár órában nem fognak megtanulni. Az 
önkéntes tanárok segítsenek a pedagógusoknak. Az iskola biztosan oda adná részükre 
térítésmentesen a napközis csoportot, hogy foglalkozzanak a gyerekekkel és segítsék a 
tanárok munkáját.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: összekeverik a két dolgot.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: nem. Pár hónap alatt nem lehet bizonyítványt adni 
részükre. Ezek a fiatalok egy ceruzával járnak a programra, nincs tankönyvük, táskájuk se. 
Azt látják, hogy csak cigarettáznak. Utána lehet járni. Nem az oktatás ellen beszél. A jezsuita 
rend nem zárkózik el a bérleti díj fizetésétől, ők fizetik is, akkor nem érti, mi a probléma? 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: ez egy gesztus lenne feléjük az önkormányzat részéről.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: állapítsanak meg részükre bérleti díjat, mert az 
Ámbédkar Iskolának  is most emelték többszörösére a bérleti díjakat, nekik sem adtak 
támogatást. Biztos abban, hogy a programot támogatják, nem csak önkéntes feladat.  
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Csöbör Katalin alpolgármester: adminisztrációs költségeik vannak, de önkéntes tanárok 
látják el a feladatot, ezért nem tudják segíteni reggel a pedagógusok munkáját, mert ők is 
dolgoznak, ezért önkéntesek.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: egy év alatt két évet végeznek el? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: nem, az a munkaügyi központ által szervezett kompetencia 
oktatás volt.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: az oktatás minőségét jellemzi, mert pár hónap alatt 
nem lehet a bizonyítványt megszerezni. Ezek a fiatalok nem tudnak egy év alatt két évet 
elvégezni.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: ezek a gyerekek nem tanulnak meg írni, olvasni, 
utólag akarják megtanítani őket.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: ez egy felzárkóztató, felkészítő program.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: javasolta, hogy fizessenek bérleti díjat és a 
későbbiekben térjenek vissza a felülvizsgálatára.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: ezek a fiatalok a bizonyítványt úgy is meg fogják kapni, 
ha lesz eredmény, ha nem.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: egyetért Brünner képviselő úrral, ezek a fiatalok nem tudnak 
egy év alatt két évet elvégezni.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: biztosan speciális tervvel oktatnak, de nem bízik a 
fiatalok felzárkóztatásában.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: véleménye szerint államilag finanszírozott program, ha ők 
bizonyítványt adnak ki, támogatást is kapnak.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: a tapasztalat alapján Alsózsolcán az általános iskola nem 
teljesítette feladatát, ha szükség van erre a programra. A fiatalok képzetlenek. Fontos a 
gyerekek előtt lévő minta, amit követnek. A kialakult helyzet tarthatatlan. Az a probléma, 
hogy a munkaerő kiöregedik és nincs utánpótlás. Az önkormányzat feladata a kialakult 
helyzet megoldása. Ez a program elősegíti, hogy megtanuljanak írni, olvasni, számolni. Ha ők 
nem vállalják fel, akkor ne akadályozzák azokat, akik önként felvállalják. Javasolta, 
támogassák őket, mert fontos a felzárkóztatásuk és értékeljék az önkéntes tanárok munkáját, 
így kellene megközelíteni.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: akkor támogassák őket? 
 
Ráki István képviselő-testületi tag: igen.  
 
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: mindenkinek igaza van. Igen, 
szüksége van az önkormányzatnak pénzre, de a programban résztvevők kevesen vannak és 
kulturáltan viselkednek, így csak minimális összegbe kerül az önkormányzatnak. Két 
javaslatot tett. A Társaság részére heti két alkalommal, három óra időtartamra 
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kedvezményesen, 2.500,- Ft-ért biztosítsák részükre a termet. A másik javaslata, hogy az 
önkormányzat visszaadta a Johanna úti épületet a Metodista Egyház részére. A Társaság 
egyeztessen az egyházzal, hátha ott meg tudnák tartani az oktatást. Az iskolában nem volt 
szabad tanterem, azért a Közösségi Házban van a program.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: a Johanna úti épületet is fűteni kell a Metodista 
Egyháznak.  
 
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: fenntartja két javaslatát, biztosítsák 
kedvezményesen a Társaság részére a termet, vagy kérjék meg a Metodista Egyház segítségét.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: legalább annyi bérleti díjat fizessenek, hogy az 
önkormányzatnak ne kerüljön plusz kiadásba.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: igen, ma már semmi nincs ingyen.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: fenntartja előző döntését. Az önkormányzat és a 
közösség sok pénzt fordít arra, hogy az általános iskola működjön. Ha támogatnák őket, azzal 
elismerik, hogy a gyerekek mehetnek felkészületlenül az általános iskolába, nem kell tanulni, 
mert később a programban szárnyaik alá veszik őket és megkapják a bizonyítványt. A 
törvényeket kellene felülvizsgálni. Ha támogatják a Társaságot, akkor az Ámbédkar Iskolát 
miért nem támogatták? Az általános iskolai oktatást kellene törvényben szabályozni. 
Kérdezzék meg a pedagógusokat, hogyan fogadják az önkéntes oktatást. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: a programban részt vevő fiatalok bizonyítványt kapnak.  
 
Antal Lászlóné igazgató: az iskolában sokat küzdenek és nem fogadják el, hogy a gyerekek 
táska nélkül, könyv nélkül jelennek meg az iskolában. Aki erre a programra jelentkezik, 
annak már „benőtt a feje lágya”. Ők az iskolában, mindenért közelharcot vívnak, nem adnak 
bizonyítványt azért, ha nem teljesítenek. A tankötelezettség 18 életév. Az Ámbédkar Iskola is 
fizet bérleti díjat, ami jutányos díj. Ebben az iskolában is kapnak a résztvevők érettségi 
bizonyítványt. Hiába küzdenek azért, hogy a gyerekeket felvegyék szakmunkás iskolába, pár 
hónap múlva az Ámbédkar Iskolába kötnek ki. Egyetért azzal, hogy ellenőrzik ezeket az 
iskolákat.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: egyetért az elmondottakkal. A Metodista Egyház Johanna 
úti épületébe tarthatnák az oktatást. Nem ért egyet Ráki képviselő úrral abban, hogy az 
önkormányzatnak kell megoldást találni a problémára. Az önkormányzatnak szigorú előírt 
feladatai vannak, nem tudják felvállalni még ezt a problémát is. Az a mondás, hogy ez a 
hozzáállás nem vezet sehová, véleménye szerint a mindenkori jogalkotók hozzáállása nem 
vezet sehová. Ez a Társaság segítse az általános iskola munkáját, menjenek el a szülőkhöz 
reggel, hogy vigyék a gyerekeket iskolába. Az általános iskolában szükség van a segítségre. A 
felzárkóztatást ki kellene kerülni, nem pedig segíteni őket. Mindig csak adni, támogatni őket 
és cserébe nem követelnek semmit. A magyar nép mindig csak ad, abba fáradt bele. A 
probléma gyökerét kellene megváltoztatni, a jogszabályokat kellene felülvizsgálni. Az 
Ámbédkar Iskolának is kedvezményes bérleti díjat állapítottak meg, ezért adjanak 
kedvezményt részükre is. Heti két alkalommal, három óra időtartamra kedvezményesen, 
30.000,- Ft/hó összegben biztosítsák részükre a termet.  
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Ráki István képviselő-testületi tag: félre értették mondanivalóját. Az önkormányzat feladata 
az oktatás és a lakossággal való törődés, foglalkozás. Sok éven keresztül volt igazgató. Amit 
korábban tőle követeltek, most nem tartják be. A futballpályát összefirkálják, az iskola 
környéke szemetes. Korábban a gyerekek szedték fel maguk után a szemetet. Sérelmezte, 
hogy karácsonykor is szemetes volt az iskola környéke.  
 
Antal Lászlóné igazgató: ők is összeszedetik a gyerekekkel a szemetet, sőt még a 
közmunkások is felszedik.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: egyetért azzal, hogy valamennyi díjat fizessenek, de a 
probléma megoldásában az önkormányzatnak is részt kell venni.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: az önkormányzatnak van oktatási koncepciója.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: támogassák a kérelmet és térítésmentesen biztosítsák a 
Társaság részére a termet.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: a polgármester asszony által javasolt 50 %-os 
kedvezményes bérleti díjat elfogadhatónak tartja. Kiegészítésként javasolta, hogy vegyék fel a 
kapcsolatot a Metodista Egyházzal, mert a Johanna úti épület alkalmas lenne oktatás céljára és 
közelebb is van helyileg.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: nem támogatja a kérelmet, fizessenek bérleti díjat. Mit 
várnak el 20 fiataltól, nem fogják megváltani a világot, semmi nem fog történni. A magyar 
embernek mindenért fizetni kell. Megint csak adjanak mindent ingyen.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: ő többet vár a programtól, jobb hozzáállást. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy heti két alkalommal, három óra időtartamra 
kedvezményesen, 30.000,- Ft/hó összegben biztosítsák a Társaság részére a termet.  
 
A testület 5 igen szavazattal, 2 ellenvéleménnyel és 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 12/2012.(I.05.) Kt. határozata Jézus Társasága Magyar- 
 országi Rendtartományának kérelméről  
 

 Alsózsolca Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a  
 Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya részére  
 kedvezményesen, heti két alkalommal három óra időtartam- 
 ra 30.000,- Ft/hó összegben biztosítja oktatás céljára a  
 Közösségi Ház termét.  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően az érintetteket értesítse.  

 Felelős: polgármester, Közösségi Ház vezető 
 Határid ő: azonnal 
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Zsiros Sándorné polgármester: ha az egyiknek adnak kedvezményt, akkor a másiknak is 
adni kell, következetesnek kell lenni. Javasolta, hogy a Társaság vegye fel a kapcsolatot a 
Metodista Egyházzal.  
 
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: kérte alpolgármester asszonyt, hogy 
vegye fel a kapcsolatot a program vezetőjével, aki keresse meg az egyházat további 
egyeztetés céljából.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: tudomása szerint azért vannak a Közösségi Házban, 
mert ott van fűtés, a Johanna úti épületben nincs.  
 
 
10./ Testvértelepülési megállapodás megkötésével összefüggő javaslat  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a testvértelepülési megállapodás megkötésére a küldöttség 
jövő héten, csütörtökön-pénteken utazik Szentmátéra. Az utazás díja 160.000,- Ft. Kérte, 
járuljanak hozzá, hogy az idei költségvetésben a vásárolt közszolgáltatásokba építsék be ezt 
az összeget.  
 
Szilágyi László pénzügyi bizottság tagja: a bizottság megtárgyalta a javaslatot és támogatta 
annak elfogadását.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, támogassák a javaslatot. 
 
A testület 8 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta: 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 13/2012.(I.05.) Kt. határozata utazási költség elszámolá- 
 sáról 
 

 Alsózsolca Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a  
 testvértelepülési megállapodás megkötésére, a küldöttség  
 utazását Szentmátéra, a 2012. évi költségvetésben a vásárolt  
 közszolgáltatásokba beépítik, melynek díja 160.000,- Ft.  
 Felelős: polgármester, jegyző 
 Határid ő: azonnal 
 
 
Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester az ülést 9 óra 22 
perckor bezárta. 
 

Kmf 
 

 
               Zsiros Sándorné                                                        Urbánné Lengyel Zsuzsanna 
                  polgármester                                                                           jegyző 
 
 
Kovács Tímea 
jegyzőkönyvvezető 


