
8/2012. sz. jegyzőkönyv 
 

 
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, 
               mely 2012. május 24-én 8 órakor kezdődött 
 
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Brünner István, Dr. Majoros Géza, Fáklya Tiborné,  
             Fodor Ákos, Ráki István, Szilágyi László, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tagok,  
                        Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző, Marcsikné Orosz Emese aljegyző  
                        /a jelenlévő képviselők száma 8 fő/  
 
Távolmaradását nem jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester 
 
Meghívottként jelen van: Fazekasné Baksi Piroska óvodavezető, Oroszné Verba Julianna 
Gondozási Központ vezető, Antal Lászlóné igazgató, Parádi Julianna városüzemeltetés vezető  
 
Zsiros Sándorné polgármester: köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, 
intézményvezetőket. Megállapította, hogy 8 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt 
megnyitotta. Indítványozta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek 
megtárgyalásra.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: mivel a képviselőknek nincs információjuk arról, 
hogy mi történik a településen ezért javasolta, hogy a napirendi pontokat állandó jelleggel 
egészítsék ki „Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb 
eseményeiről” c. napirendi ponttal.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: miről kérnek tájékoztatást?  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a két ülés között eltelt időszakról.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a polgármester munkájáról, iskoláról, programokról?  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a polgármester képviseli az önkormányzatot és nem 
kapnak tájékoztatást arról, hogy jól képviseli-e, mit képvisel, mit csinál, hol vesz részt.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: ezekről a témákról fél évenként beszámolási kötelezettsége 
van, amit mindig teljesít, de bármi esemény történik, arról mindig beszámol.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a lejárt határidejű jelentésben beszámolnak a 
képviselő-testület által hozott döntés végrehajtásáról, kérte, konkrétan jelölje meg képviselő 
úr a tájékoztató tárgyát, mert jelenleg is minden ülés végén elhangzik a polgármesteri 
tájékoztató a fontosabb történésekről.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: az arnóti május 1-ei rendezvény sorsáról sem tudnak 
semmit. A felhívást korábban megkapták, de azóta semmi.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: mivel visszajelzés nem érkezett a képviselők részéről, hogy 
részt kívánnak venni, ezért nem vettek részt a rendezvényen.  
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Szilágyi László képviselő-testületi tag: ha nincs miről beszámolni, akkor nincs, de nem 
hiszi, hogy egy hónap alatt semmi nem történik, ami érintené a képviselő-testületet. A 
napirendi pont felvétele, egy keretet adna a tájékoztatónak.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a mai ülésen ne legyen külön napirendi pont. Nem érti 
képviselő úr akadékoskodását. Mindig tájékoztatja a képviselőket arról, ami történik és ami a 
testületet érinti, arról mindig beszámol. Az intézmények belső életéről nem tud tájékoztatót 
mondani, mint képviselők részesei a kulturális rendezvényeknek, meghívót minden 
rendezvényre kapnak. Eddig is minden ülés végén tájékoztatta a képviselőket az elmúlt hetek 
eseményeiről külön napirendi pont nélkül.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: pl. az előző ülésen felvetődött, hogy Erdélyből jött 
magyarok állampolgársági esküt szeretnének tenni.  A településen nem történik említésre 
méltó esemény? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: korábban egy család állampolgársági esküt tett, erről a 
honlapon információ jelent meg.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a BOON-ról szerzett információt, továbbra is kéri a 
fontosabb eseményekről való tájékoztatást.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: ez nem olyan esemény, amiről előzetesen, vagy utólagosan 
be kell számolni, ez a család magánügye.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: határozzák meg, miről kérnek tájékoztatást.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: nem érti a felvetést, mert minden testületi ülés végén 
beszámol a fontosabb eseményekről, az elmúlt ülésen is adott tájékoztatást.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a mai ülés végén is tájékoztatni kívánja a képviselőket, 
mennyi volt a megtakarítás a közvilágítási lámpák csökkentésével. Nem kérte senki, de a 
könyvelési adatokból már kitűnik, hogy 535 e Ft a megtakarítás az első három hónapban.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: azt feltételezi, hogy béke-barátság van a testület 
tagjai között. Józanésszel belátható annak tartalma, amit kér. Egyszerűen arról van szó, hogy a 
polgármester képviseli a települést és a testület megérdemli, hogy a két ülés között eltelt 
időszakban tájékoztatást adjon arról, hol volt, mit csinált. Nem kell e mögött ellenségeskedést 
feltételezni.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a közérdekű tájékoztatást nevezzék át történéseknek? 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: az ülés végén elmondják észrevételeiket, 
felvetéseiket, de nem történik semmi intézkedés, nincs reagálás.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: képviselő úr elmúlt ülésen jelezte, hogy a parkolóban 
éjszaka is van közvilágítás. Az ülés után egyeztetett ez ügyben és kikapcsolták. Minden 
észrevételt jeleznek az adott illetékes felé.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a napirendi pontok megtárgyalása után legyen 
„Tájékoztatás az elmúlt idő történéseiről” beiktatva?  
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Zsiros Sándorné polgármester: korábban képviselő úr kezdeményezte, hogy ne legyen 
egyebek napirendi pont, helyette minden napirendet nevesítsenek. Ez alapján szabálytalanul 
működtek, mert ő minden ülés végén tájékoztatást adott az eseményekről megnevezett 
napirendi pont megjelölése nélkül, de képviselő úrnak semmi nem felel meg. 
 
Brünner István képviselő-testületi tag: ők csak informális jelleggel szeretnének 
tájékoztatást kapni. Az állampolgársági eskütételről is szólni kellett volna a képviselőknek.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: ez a család már régen a településen él és a család 
magánügye.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: mit tudnak arról, hogy Csöbör Katalin 
alpolgármester Erdélyből szeretne áthozatni magyarokat eskütételre?  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a honosítás is fontos, de számára egy esküvő, születés, 
haláleset is. Mindenki mást tart fontos eseménynek. Az említett állampolgársági eskütétellel 
kapcsolatban tájékoztatja a testületet, hogy a mai napig nem érkezett megkeresés a 
Bevándorlási Hivataltól, hogy Alsózsolcán bárki állampolgársági esküt kíván tenni a 
közeljövőben. Nem tudják, lesz-e, vagy nem. Nem kezdeményezett senki helyben eljárást.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: nem konkrét eseményről kér tájékoztatást, hanem a 
polgármesterre bízza, hogy miről szeretné tájékoztatni a testületet. Az együttműködés 
szempontjából kér tájékoztatást, amiről jó, ha tudnak, nem számonkérés jelleggel.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: eddig is adott tájékoztatást az eseményekről, e nélkül is meg 
fogja tenni. Nem látja akadályát, hogy az ülés végén plusz napirendi pontban tárgyalják a 
közérdekű történéseket. Képviselő úr kérte korábban, hogy ne legyen egyebek napirend és 
nevesítsenek minden előterjesztést. A képviselő, ha képviselőként szervez programot, 
polgármesterként ő is elvárná, hogy tájékoztassák előtte, vagy utána a történtekről. Ha a 
településen akarnak rendezvényt szervezni, mint képviselők, akkor elvárná ő is a 
tájékoztatást, nem külön kell tevékenykedni, hanem együtt a többi képviselővel és a 
polgármesterrel.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: véleménye szerint jó volt az egyebek napirendi pont, 
illetve a közérdekű tájékoztató. A képviselőnek kötelessége utána nézni annak, amit 
észrevételként bejelentett, történt-e intézkedés. Támogatta, hogy nevesítve legyen és a 
napirendi pontok között szerepeljen, vagy egyebek, vagy közérdekű tájékoztatóként.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: szóbeli vagy írásbeli tájékoztató legyen?  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: szóbeli.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: minden ülésre készülnek tájékoztatóval, hol a 
közfoglalkoztatásról, hol a közvilágításról, hol rendezvényről.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: csak informális jelleggel kérnek tájékoztatást, nem 
számonkérés.  
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a napirendi pontok után szerepelni fog, hogy 
tájékoztatást adnak a két ülés közötti eltelt időszakról.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy a napirendi pontokat állandó jelleggel 
egészítsék ki „Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb 
eseményeiről” c. napirendi ponttal.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 72/2012.(V.24.) Kt. határozata napirendi pontok kiegé- 
 szítéséről 
 

 Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete  
 a napirendi pontokat állandó jelleggel kiegészíti „Tájé- 
 koztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak 
 főbb eseményeiről” c. napirendi ponttal.  

 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 

Szilágyi László képviselő-testületi tag: Brünner István képviselő lemondott Jobbikos 
tagságáról.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: ezt is a tájékoztatóban el kívánta mondani. Indítványozta, 
hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra.  
 
A testület 8 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 
 
N a p i r e n d: 
 
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
     Előadó: polgármester 
2./ Szociális és gyermekjóléti ellátások alakulása településünkön, egyben beszámoló a 2011.  
     évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról  
     Előadó: Gondozási Központ vezetője 
3./ Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatás- 
      körében lévő gyámügyi eljárásokat  
     Előadó:  jegyző 
4./ Gondozási Központ  intézményvezetői pályázatának  kiírása  
     Előadó: aljegyző 
5./ 3. Sz. Tagiskola összevonásával kapcsolatos előterjesztés  
     Előadó: jegyző 
6./ A közösségellenes magatartásokról és szankcionálásáról szóló önkormányzati rendelet 
     Előadó: jegyző 
7./ Köztemetőben urnasírboltok kialakítása  
     Előadó: jegyző 
8./ Együttműködési megállapodás Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 
     Előadó: polgármester 
9./ Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme  
     Előadó: polgármester 
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1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a lejárt határidejű határozatok mikénti végrehajtását 
terjesztette a testület elé, mely írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
A jelentést a testület 8 igen szavazattal jóváhagyólag tudomásul vette. 
 
 
2./ Szociális és gyermekjóléti ellátások alakulása településünkön, egyben beszámoló a  
     2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról  
 
Fáklya Tiborné humánpolitikai és jóléti bizottság elnöke: a bizottság ülésén az intézmény 
vezetője ismertette a feladatokat és célokat. Részletes, alapos, pontos, precíz beszámolót 
kaptak. A bizottság elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető: jól esik számára a dicséret, igyekszik 
megfelelni az elvárásoknak. A számadatokból kitűnik, hogy a feladatok száma növekszik, a 
problémák egyre súlyosabbak. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy kevés gyerek születik, 
egyre több az idős ember és az életminőség romlik. Megdöbbentő számára a kialakult 
versenyhelyzet a házi segítségnyújtás, gondozás szférában. Sok a probléma, ami sok munkát 
és sok odafigyelést igényel e területen.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: korábban hozzájárultak a Forrás Szolgálat házi 
segítségnyújtás településen történő szolgáltatásához. A Szolgálat a tevékenység után állami 
támogatásban részesül. A Szolgálat tagjai megkeresik az időskorú lakosságot, akik igénylik a 
szolgáltatást. Ha a lakosságnak igénye van erre, akkor ne akadályozzák a tevékenységet. Arról 
nincs meggyőződve, hogy olyan ellátásban részesülnek, mint a Gondozási Központ házi 
gondozójától.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: kérte azokat, akik a feleslegessé vált ruhaneműt a 
kukák tetejére helyezik ki, ne oda tegyék, a Gyermekjóléti Szolgálat szívesen fogadja a 
ruhaneműket és kiosztják a rászorultak részére.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: a Forrás Szolgálat és más egyéb Szolgálat csak aláíratja 
az időskorú emberekkel a papírokat, de nem végeznek tevékenységet. Ebből az a tanulság, 
hogy idegen helyről érkező emberek a településen munkát vállalnak. Ők ismerik a családokat, 
a Gondozási Központnak jobban oda kellene figyelni az idősebbekre és hozzátartozókra. A 
településen sok a munkanélküli, már a fiatalok sem tudják ellátni az idősebb hozzátartozóikat, 
megváltoztak az életkörülmények, nem tudnak gondoskodni róluk. A jövőben még 
erőteljesebb versenyhelyzet fog kialakulni. Az idős emberek szégyellik, hogy tehetetlenné 
váltak, jobban oda kell figyelni rájuk.  
 
Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető: ismerik a családokat, odafigyelnek az 
idősekre. A szociális törvény egy gondozóra kilenc fő ellátottak ír, nem lehet ennél többet 
ellátni, mert nem fér bele a munkaidőbe.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: azért vezetők, hogy megoldják a problémákat. Kapacitás 
hiánya miatt mások találnak munkát a településen. A testületnek kell megoldani a helyzetet. 
Ha nem tudják ellátni az időskorúakat, megoldást kell találni.  
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: van-e várakozó listájuk, akik házi gondozást 
igényelnének? 
 
Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető: nincs.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az a probléma, hogy szervezetek jelennek meg a 
településen, nincs ellenőrzése a tevékenységnek.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: ismerik a lakosságot, el kell menni hozzájuk, el kell 
velük beszélgetni. Mindenki harcol a munkáért, ügyesnek kell lenni.  
 
Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető: mindig felveszik a kapcsolatot az 
időskorúakkal.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: ma Alsózsolcán nincs olyan ellátatlan időskorú, akinek 
szüksége lenne a szolgáltatásra. A Forrás Szolgálat 19 fő ellátásáról gondoskodik, de 
valójában lehet, hogy csak pár fő szorulna a tényleges ellátásra. Nincs a településen 
magatehetetlen időskorú, ez csak egy plusz lehetőség. Akkor kell bővítésről gondoskodni, ha 
hiányhelyzet alakul ki.   
 
Ráki István képviselő-testületi tag: nem szabad elengedni ezeket az embereket.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: akkor bővítsék a létszámot, ha tényleg szükséges, mert a 
normatíva kevés.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: az elmúlt ülésen döntöttek arról, hogy a Forrás 
Szolgálat működhet a településen. Amikor döntöttek erről, nem vetődtek fel problémák az 
ellátással kapcsolatban. Ha ezek az információk rendelkezésre álltak volna, másképp dönt.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: akkor is felvetődött a Szolgálat tevékenységével 
kapcsolatos kétely.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: igen, bizottsági ülésen is elhangzott mi módon 
működnek.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a Gondozási Központ dolgozói nem tudnak manikűr, 
pedikűr, fodrász szolgáltatást nyújtani az időskorúak részére, a Szolgálat ezt is ellátja és ez 
kell az embereknek, ennyivel többet kapnak az emberek.  
 
Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető: ha jól működik a Szolgálat, nincs 
probléma, jövőre már több tapasztalattal fognak rendelkezni.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: luxus szolgáltatást a Gondozási Központ dolgozói nem 
tudnak biztosítani.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: a csábítás trükkjét ismerik, ezért az időskorúak 
igénylik az ellátást. Pontos, aprólékos, színvonalas a beszámoló, egyben elszomorító, a 
tartalma miatt. Megfigyelhető, hogy az ellátottak iskolai végzettsége alacsony szintű, ami 
óriási feladatellátást igényel. Az ellátás mennyiben köthető a cigánysághoz?  
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Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető: szinte teljes egészében.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: sajnálatos módon a gyermekkorúak megrontásáért 
senkit nem büntetnek meg, pedig minden évben egyre több gyermekkorú esik teherbe. Bízik 
abban, hogy országgyűlési képviselő asszony is tud tenni a probléma megoldása érdekében, 
mert eddig nem tettek semmit.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: fontos az időskorú ellátás biztosítása, tudják, kik 
szorulnak ellátásra a településen. Akik más Szolgálat tagjainak ellátását igénylik, azok 
megbíznak bennük, de idővel kialakul a vélemény. A Szolgálat tagjai valószínű, hogy rossz 
színben állítják be a dolgozókat és magukat dicsérik. Megdöbbentő, hogy az önkormányzat 
nem értesül a problémáról.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a Szolgálat működési engedéllyel rendelkezik, a 
testület hozzájárulására volt szükségük a településen való szolgáltatáshoz.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: már csak később szereztek erről tudomást, amikor már 
működik a szolgáltatás.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: 2006. évben jelent meg a település bemutatása. 
Akkoriban Alsózsolcán három védőnő dolgozott. A születendő gyermekek több mint 60 %-a 
már akkor cigány volt. Korábbi kezdeményezését a Kistérségnek, polgármester asszonynak 
Szili Katalin felé jónak ítélte, és javasolta, hogy újra jelezzék a problémákat az illetékesek 
felé, fogjanak össze, hogy a kormány is megismerje a problémákat. Minden beszámoló arról 
szól, hogy egyre több és súlyosabb problémák vannak a cigánysággal kapcsolatban.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: jelenleg 75 % a kisebbség aránya.  
 
Antal Lászlóné igazgató: kiskorú gyermek megrontása esetén ismerhető a megrontó 
személye.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: ez esetben a védőnő jelzi a Gyámhivatal felé, de a 
Bíróság csak felfüggesztett büntetést szab ki azzal, hogy más a család mentalitása.  
 
Zámbó Attiláné családgondozó: 14 éves kortól a gyerek korlátozottan cselekvőképes, már 
eldöntheti, hogy megtartja-e a gyermekét, vagy sem.  
 
Antal Lászlóné igazgató: azzal, hogy a tankötelezettséget 16 évre módosították, már a 
családi pótlékot sem kapják.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: az egyetlen lehetőségük a tanulás, 16 év után nem 
tudnak írni, olvasni, nem tudnak elhelyezkedni.  
 
Antal Lászlóné igazgató: korábbi döntés eredménye, hogy alsó tagozatban a gyermek csak a 
szülő engedélyével ismételhet osztályt. Nem tehetnek semmit. Úgy kezdik meg az ötödik 
osztályt, hogy nem tudnak írni, olvasni, számolni, de mindezt törvényi támogatás mellett.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: ez a jogszabályalkotók hibája. Megkeresi a korábban írt 
leveleket, melyeket az önkormányzatoknak is eljuttattak és újra észrevételt tesznek a 
kormánynak a problémákról. Kérte a testületet, támogassák a beszámolót.  
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A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 73/2012.(V.24.) Kt. határozata a szociális és gyermekjó- 
 léti ellátások alakulásáról és gyermekvédelmi feladatok 
 ellátásáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete elfo- 
 gadta a szociális és gyermekjóléti ellátások alakulása tele- 
 pülésünkön, egyben beszámoló a 2011. évi gyermekjóléti 
 és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót.   
 Felelős: Gondozási Központ vezető 
 Határid ő: azonnal 
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta döntsenek arról, hogy nyílt levélben fogják 
észrevételezni a megfelelő fórumokhoz a települések súlyosabb problémáit.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 74/2012.(V.24.) Kt. határozata a település problémáinak 
 megfogalmazásáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testület döntése 
 alapján megfogalmazza mindazokat a települési problémá- 
 kat, amelyek a mindennapok, különösen a szociális, oktatási  
 és egyéb feladatok ellátásánál jelentkeznek és nyílt levéllel  
 fordul a döntéshozóinkhoz és az illetékes minisztériumok  
 vezetőihez.  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: folyamatos 
 
 
3./ Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatás- 
      körében lévő gyámügyi eljárásokat  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az ügyrendi bizottság ülésén több kérdés vetődött fel a 
tájékoztatóval kapcsolatban. Többek között, hogy az igazgatási csoport létszáma 5 főről 7 főre 
emelkedett. Az igazgatási csoport a szociális ellátásokkal foglalkozik, amit hivatalon belül át 
kellett szervezni a nagyszámú közfoglalkoztatással járó ügyintézés és segélyezés miatt. Az 
átszervezéssel a pénzügyi csoport egy dolgozóját az igazgatási csoporthoz helyezték át és az 
ügykezelő is igazgatási feladatokat lát el. Felmerült a kérdés, hogy sok vagy kevés az 
ügyiratszám alapján a munkavégzés. A bizottsági ülés elején még 44 fő közfoglalkoztatottat 
kellett alkalmazni, majd egy óra múlva már újabb 7 ember értesítését, behívását kellett 
elrendelni. A feladatok sokszor nem tervezhetőek előre. A Járási Hivatalok átszervezésével 
kapcsolatban folyamatos adatszolgáltatásokat készítenek, ami nagy munkát igényel. A 
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munkabérek négyszeri kifizetése megtöbbszörözi a munkát, a segélyek kifizetésénél 
elengedhetetlen a rendőri jelenlét a biztonság érdekében, nem könnyű a mindennapi munka 
szervezése, elvégzése.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a napi munka mellett a katasztrófavédelem ellenőrzést 
végzett szirénák működésére vonatkozóan. Az ellenőrzés alkalmával a területen járva 
észlelték, hogy segélyen lévő alsózsolcai lakos dolgozik a ipari parkban. Ezt követően több 
órás ellenőrzést végeztek egy munkáltatónál, amit aznapra nem terveztek, de eredményeként 
fekete munkásokat találtak.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: azok, akik dolgoztak a gyárban és segélyben 
részesülnek, másnap nyilatkoztak arról, hogy lemondanak a segélyről. Sajnos a jogszabály 
csak munkaügyi szervnek engedélyezi, hogy megvonhassa a segélyt fekete munka észlelése 
esetén.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: ezek az emberek nem fizetnek járulékot, 
közterhet.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a bizottsági ülésen Szilágyi képviselő úr a 
Polgármesteri Hivatal létszámával kapcsolatosan érdeklődött, átadja részére a névsort.   
 
Fáklya Tiborné humánpolitikai és jóléti bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a 
tájékoztatót és elfogadásra javasolja.  
 
Tóth J. Sándor ügyrendi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
támogatta annak elfogadását.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el a Polgármesteri Hivatal 
működéséről szóló tájékoztatót, mely tartalmazza az előző év jegyző hatáskörében lévő 
gyámügyi eljárásokról szóló beszámolót.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 75/2012.(V.24.) Kt. határozata a Polgármesteri Hivatal 
 működéséről és a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi 
 eljárásokról 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete elfo- 
 gadta a Polgármesteri Hivatal működéséről szóló tájékoz- 
 tatót, mely tartalmazza az előző év jegyző hatáskörében lévő  
 gyámügyi eljárásokról szóló beszámolót.  
 Felelős: jegyző, aljegyző 
 Határid ő: azonnal 
 
 
4./ Gondozási Központ  intézményvezetői pályázatának  kiírása  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a Gondozási Központ vezetőjének határozott idejű 
magasabb vezetői megbízatása 2012. november 1-jén lejár, ezért pályázat kiírása szükséges e 
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vezetői álláshely vonatkozásában. Az intézmény vezetőjét 5 éves időtartamra választják. A 
pályázati kiírás a jogszabályban meghatározott előírásoknak megfelelően elkészült, kérte, 
járuljanak hozzá a pályázat kiírásához.  
 
Fáklya Tiborné humánpolitikai és jóléti bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta és 
támogatta az előterjesztést.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény 
nem merült fel a képviselők részéről, ezért kérte a testületet, hogy fogadják el a pályázat 
kiírását.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 76/2012.(V.24.) Kt. határozata a Gondozási Központ in- 
 tézményvezetői álláshelyre kiírt pályázatról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a Gon- 
 dozási Központ intézményvezetői álláshelyre kiírt pályáza- 
 tot meghirdeti az alábbiak szerint:  
A közalkalmazotti jogviszony   időtartalma: - határozatlan idejű közalkalmazotti   jogviszony  
Foglalkoztatás jellege:  - teljes munkaidő 
A megbízás időtartama: - a magasabb vezetői megbízás határozott időre  
   2012. november 02. – 2017. november 01-ig  szól 
A munkavégzés helye: - 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 104. 
Pályázati feltételek: - Főiskola, 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 3. mell. 8.1.  
   pontja, illetve a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. mellék- 
   letében előírt képesítés                                                        
 - öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képe- 

   sítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az  
   egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöl- 

  tött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat 
 - magyar állampolgárság, büntetlen előélet,  

   cselekvőképesség 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: szociális szakvizsga 
A beosztáshoz tartozó, vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény alapító 
okirat szerinti szakszerű és törvényes működtetése, vezetése, zavartalan működésének, 
színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése. 
Az állás betöltésével kapcsolatos illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázathoz csatolni kell: - szakmai önéletrajz 

- az intézmény működésére vonatkozó szakmai program és 
vezetői koncepció 
- iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok 
másolata, 
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pályázati  eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul  
- pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekvédelemről és a  
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gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) 
bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll 
fenn. 
- nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség  
vállalásáról 
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 

 - nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó 
előterjesztést a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen 
tárgyalja 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012.  augusztus 15. 
A pályázati kiírással kapcsolatos további információt nyújt: Marcsikné Orosz Emese  
   aljegyző   06/46/520-032 
A pályázat benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen:  Alsózsolca Város  
 Önkormányzatának képviselő-testülete címére (3571 
 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.) 
 Kérjük a borítékon feltüntetni: „ Gondozási Központ 
 intézményvezetői pályázat”. 
A pályázat elbírálásának határideje: - 2012. október 12. 
A pályázat kiírás közzétételének helye:  - Szociális Közlöny 
                                     - közigallas.gov.hu honlap  
                           -  www.alsozsolca.hu 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. június 15. 
  A testület felhívja az aljegyző figyelmét arra, hogy  
 a  döntésnek megfelelően a szükséges intézkedése- 
 ket tegye meg.  
 Felelős: aljegyző 
 Határidő: azonnal 
 
 
5./ 3. Sz. Tagiskola összevonásával kapcsolatos előterjesztés  
 
Zsiros Sándorné polgármester: korábban tárgyalta a testület, idő közben elkészültek a 
szakértői vélemények.  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: a testület az intézményhálózat racionalizálása érdekében 
döntött arról, hogy a fenntartásában működő 3. sz. Tagiskolát a folyamatosan csökkenő 
gyermeklétszám miatt megszünteti, az iskola épületét más célra hasznosítja. Az oktatási 
törvény alapján május utolsó napjáig kell a döntést meghozni. A törvény által meghatározott 
időn belül a véleményezési jogkörrel rendelkező szervezetek a szakértői véleményt 
elkészítették, mely megküldésre került a képviselők részére. A törvényi előírásoknak 
megfelelően kivitelezhető a tagiskola megszűntetése, nem ellentétes a közoktatási 
feladatellátási intézményhálózat fejlesztési tervével. Utolsó tanévben a 3. sz. tagiskolában 3 
gyermek szegregált oktatását mondta ki a szakértői bizottság, nem indítottak új osztályt, 
összevont osztályban tudják elhelyezni a gyerekeket azzal, hogy a jövő tanévben csökkeni fog 
az induló osztályok száma az iskolában.  
 
Antal Lászlóné igazgató: ebben a tanévben öt osztály működik szegregáltan, következő 
évben is öt osztály fog. Két összevont osztály van alsó tagozatban, a felső tagozatban egy. 
Egy osztállyal kevesebb lesz az osztályok száma. A Benedek Elek iskolába nem tudnak plusz 
osztályt áttenni. A napköziben a jelenleg óvodai raktárként működő tanteremre szükségük 
lesz, mert egy osztályt el kell helyezniük ebben az épületben. Az óvodai eszközöket a 3. 
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iskola épületében célszerű elhelyezni. Telephely megszűnése esetén a nyár folyamán 
módosítani kell az iskola dokumentumait, majd január 1-től újra. 
 
Ráki István képviselő-testületi tag: nem tudja, van-e értelme az iskola megszűntetésének. 
Mennyi a gyermekek létszáma? 
 
Antal Lászlóné igazgató: 113 fő, 18-20 fős normál osztályokban vannak elhelyezve. 60-70 
fő szegregált gyermek van, akiket 5 osztályban helyeznek el.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: kevesebb gyermek van, de nem hiszi, hogy ezzel meg 
tudnák menteni az épületet. Nagyon sok és felesleges adminisztrációval jár és nem is biztos, 
hogy az épület maradna az önkormányzat tulajdonában. Ha nem iskolaként fog működni az 
épület, akkor is meg kell felelni minden feltételnek. Véleménye szerint, ha megszűntetik az 
iskolát, nem változtatnak a helyzeten és sok munkával jár, ezért felesleges.  
 
Antal Lászlóné igazgató: a pedagógusok eddig át jártak tanítani és helyettesíteni az 
intézményekben.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: a közoktatási törvény várható változása miatt január 
1-jével újra szükséges az összes dokumentum módosítása. Ha a végrehajtási rendelet 
megjelenik, akkor lehet hozzákezdeni a dokumentumok módosításához. Szeptember 1-től lép 
életbe, ezt kell figyelembe venni.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az átszervezés kapcsán a Járási Hivatal kialakításával 
kapcsolatban október 31-ig az önkormányzatnak feladatellátási szerződést kell kötni a 
Kormányhivatallal. A szabálysértési eljárás már nem a jegyző hatáskörébe tartozik és a 
későbbiekben a közgyógyellátási igazolvány, ápolási díj, népesség nyilvántartással 
kapcsolatos hatáskört és az ehhez szükséges eszközöket és épületrészt is átveszi a Járási 
Hivatal. Ezzel a Polgármesteri Hivatal egy része, mint Járási Hivatal kerülhet kialakításra. Ha 
állami tulajdonba kerülne át a 3. iskola épülete, használata, akkor a későbbiekben csak 
kérhetik az épület használatát, ha az önkormányzaté marad, helyt adhatnak az Ámbédkar 
iskolának, ebből bevétele származhat az önkormányzatnak. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: erről már korábban döntött a testület, megszavazták. 
Ha már elkezdték, csinálják végig. Mennyibe kerültek a szakértői vélemények?  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: 70 e Ft.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: nincs értelme 3-4 osztály miatt egy tagiskolát fenntartani. 
Megfelelő átszervezéssel elhelyezhetők a gyerekek. Rövid idő múlva így is-úgy is kiürülne az 
iskola, mert kevesebb a gyerekek létszáma.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: támogatta az előterjesztés elfogadását.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: az a probléma, hogy az iskolát bérli az Ámbédkar iskola.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: az iskolának több bejárata van, nem elképzelhetetlen, hogy 
leválasszák külön-külön funkcióként. A közétkezés maradna az épületben. Csökken a 
gyerekek száma, célszerű megszüntetni az iskolát.  
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Ráki István képviselő-testületi tag: utána járt és az épület az önkormányzat tulajdonába 
maradna, felesleges a sok munka.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: ha megszüntetik az iskolát, ezért módosítani kell az 
iskola minden dokumentumát és január 1-től újra?  
 
Antal Lászlóné igazgató: igen.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: május 31-ig van a képviselő-testületnek lehetősége 
nyilatkozni a megszűntetésről, később nem lesz.  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: a 3-as iskola Benedek Elek tagiskolához történő 
integrálásával az iskolai oktatást meg tudják szervezni, az osztályoknak biztosítani tudják a 
szükséges tárgyi feltételeket és eszközöket. Ha át kell adni állami a tulajdonba az épületet, 
akkor nem biztos, hogy lesz lehetőség arra, hogy az Ámbédkar iskolának bérbe adják az 
épület egy részét.  
 
Antal Lászlóné igazgató: az iskola megszűnésével újra módosítani kell a pedagógiai 
programot, ehhez újra szakértőt kell igénybe venni? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: a pedagógiai program nem változik, nem kell minden 
dokumentumot módosítani.  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: csak az épület megnevezése fog változni.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: mindenkinek tudomása van olyan esetről, amikor több 
osztály nem az iskola épületében tanul, hanem pl. egyháznál, ahol helyet tudnak biztosítani 
részükre.  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: nem csak a sajátos nevelési gyermekek létszáma 
csökken, hanem összességében a tanulói létszám. Erre az épületre hosszú távon nem lesz 
szükség.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: jelenleg is iskola épületén kívül a sportcsarnokban 
folyik a testnevelés órák oktatása a 3. sz. iskola gyermekei részére.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: Felsőzsolcán két egyházi iskolát hoznak létre. Azzal szembe 
kell nézni, hogy csökkenhet a tanuló gyermekek létszáma.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: az SNI-s gyerekek létszáma is csökken.  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: azzal, hogy 16 évesen megszűnik a tankötelezettség, 
ezzel is csökken a létszám.  
 
Antal Lászlóné igazgató: szeptember 1-től egy osztállyal csökken a létszám. Azok a diákok, 
akik év közben fogják betölteni a 16. életévüket, nem fogják befejezni a tanévet, abbahagyják 
az iskolát év közben.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta a Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 3. Sz. Tagiskolája jogutódlással történő megszűntetését oly 
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módon, hogy a 2012/2013. tanévtől a tagiskolát a Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Benedek Elek Tagiskolájába integrálja. Az Alsózsolca, Ilona u. 
17-19. szám alatt található iskolaépület az átszervezést követően kikerül önkormányzat által a 
Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény számára a 
feladatellátásra használatba adott vagyon köréből.  
 
A testület 7 igen szavazattal és 1 ellenvéleménnyel az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 77/2012.(V.24.) Kt. határozata a 3. Sz. Tagiskola meg- 
 szűntetéséről 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete hozzá- 
 járul a Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művé- 
                                                      szetoktatási Intézmény 3. Sz. Tagiskolája jogutódlással tör-                    
                                                      ténő megszűntetéséhez, oly módon, hogy a 2012/2013. tan- 
                                                      évtől a tagiskolát  a Herman Ottó Általános Iskola és Alap- 
                                                      fokú   Művészetoktatási Intézmény Benedek Elek Tagisko- 
 lájába  integrálja. Az Alsózsolca, Ilona u. 17-19. sz. alatt  
                                                      található  iskolaépület az átszervezést követően kikerül ön- 
                                                      kormányzat által a Herman Ottó Általános Iskola és Alap- 
                                                      fokú Művészetoktatási Intézmény számára a feladatellátásra 
                                                      használatba adott  vagyon  köréből.  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.  
 Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető  
 Határid ő: 2012. augusztus 1.  
 
 
6./ A közösségellenes magatartásokról és szankcionálásáról szóló önkormányzati 
rendelet 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az előző ülésen elnapolták a napirend tárgyalását. A 
büntetendő magatartások eddig önkormányzati rendeletben szabályozott magatartási 
normáknak a más néven való megjelenítését jelentette. A jelenlegi szabály, hogy ezen 
magatartási normák már nem tartoznak a szabálysértési törvény hatálya alá, hanem a 
képviselő-testület által meghatározandó eljárási rendbe tartoznak. A testület hatáskörébe 
tartoznak. A testületnek lehetősége van arról dönteni, hogy ki lássa el a magatartási normák 
megsértőinek szankcionálását. Javasolta, hogy maradjon jegyzői hatáskörben. A rendelet 
felépítése igazodik a szabálysértési jogszabály előírásaihoz. Tájékozódott és több település 
1.000,- Ft-ban határozta meg a min. pénzbírság összegét, korábban a szabálysértési bírság 
min. összege 3.000,- Ft, ezért kezdeményezte ő is ezt az összeget. A szabálysértési törvény 
lehetőséget ad arra, hogy pl. fiatalkorú elkövetők esetében figyelmeztetést alkalmazzanak, 
ezért ő javasolta a megrovás intézményét. Az ügyrendi bizottság ülésén széleskörűen 
tárgyalták és úgy döntöttek, hogy át fogják tekinteni a jelenleg érvényben lévő rendeleteket, 
amelyek érintik e magatartási normákat. Javasolta, hogy várják meg a szabálysértési törvény  
és végrehajtásáról szóló rendelkezést, mert a rendelet még várhatóan módosulni fog. Pl. a 
törvényből kimaradt, hogy aki nem oltatta be kutyáját, eddig azért szabálysértési büntetés járt, 
ez jelenleg hiányzik a rendeletből. Módosítása szükséges a helyi rendeleteknek, pl. az 1991-es 
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állattartásról szóló rendelkezés. Kéri a testületet, hogy az ezzel kapcsolatos 
kezdeményezéseket tegyék meg. Jogszabály előírja, hogy május 31-ig hatályon kívül kell 
helyezni azokat a normákat, amelyet eddig önkormányzati rendelet szabálysértési 
tényállásként határoz meg. Eddig a közterületen történő szeszesital fogyasztás, köztisztasági 
szabálysértés, guberálás volt jellemző a településen. Az állattartással, temetői rend 
megsértésével kapcsolatban nem volt szabálysértés lefolytatva. Állapítsák meg a 
közösségellenes magatartási normákat a tett kiegészítéssel együtt azzal, hogyha majd a 
szabálysértési törvény a gyakorlatban is érvényesül látni annak következményét, újra 
áttekintik.  
 
Dr. Majoros Géza ügyrendi bizottság elnöke: a bizottság ülésén hosszasan tárgyalták a 
rendeletet és egy igen szavazattal és egy tartózkodással nem született döntés a rendelet-
tervezetről. Egyetért azzal, hogy át kell nézni a korábban megalkotott rendeleteket, hogy 
összhangban legyenek az új rendelettel.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: javasolta, hogy a bírság alsó határát 5.000,- Ft-ban 
állapítsák meg úgy, hogy behajtható legyen akár közmunka foglalkoztatással.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a közérdekű munkával kapcsolatosan tájékoztatja a 
testületet, hogy közérdekű munkás alkalmazására a szabálysértési törvény a költségvetési 
szerveket, oktatás és szociális intézményeket is bevonja, azaz ezen intézmények kötelesek 
fogadni a szabálysértési eljárással büntetett egyéneket.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: más államokban ez működik.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: lehet, csak nem biztos, hogy azonos az elkövetők köre.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: egyik napról a másikra nem lehet rendet tenni, a 
probléma már korábban elkezdődött. Az a legfőbb gond, hogy nincs számonkérés. 
Térítésmentesen juttatják ezt a réteget lakáshoz, étkeztetéshez, tankönyvhöz. Neveljék bele a 
gyerekekbe, hogy vállalják a büntetést a cselekedetük után.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: végignézte az 5. §-t, mely a felsorolja a 
közösségellenes magatartásokat és nem találta benne a randalírozásra vonatkozó részt. 
Tudomása szerint nem csak környékükön, hanem a település más részén is probléma ez a 
magatartás. Miért nem került bele?  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: megérti a problémát, többször megfogalmazta már a 
testület ezen véleményét. Ha kiegészítik a rendeletet, a Kormányhivatal észrevételezni fogja 
annak szabálytalan voltát, mivel az már, mint kijárási tilalom kerül szabályozásra.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: kezdeményezi, egészítsék ki a tervezetet, hogy 
kiskorú gyermek szülői felügyelet nélkül este az utcán nem tartózkodhat, csak akkor, ha nem 
megfelelően viselkedik.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a 14 év alatti gyermek 20 óra után felügyelet nélkül a 
település utcáin tartózkodik, ez általános társadalmi normának megfelel, különösen nyáron, 
amikor még világos van.  
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Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: nem csak az esti órákban, hanem nap közben sem 
elfogadható a randalírozó viselkedés.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: ezzel csendháborítást valósít meg.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: ahol ő él, már elviselhetetlen a helyzet, valamit 
muszáj tenni.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: az alapvető problémája az, hogy képviselő-testületi 
ülésen bizottsági munkát végeznek. Nehezményezte, hogy ezt a rendelet-tervezetet nem 
tárgyalta a humánpolitikai és jóléti bizottság. Ők már április 19-én benyújtották a javaslatot 
erre vonatkozóan és azt a választ kapták, hogy nem megfelelő a javaslat. A rendelet formai 
megjelenésével is problémája van, mert nem jogban jártas embereknek készítik. Ha a lakosság 
elolvassa a rendeletet, nem tudják, miről szól. Társadalmi egyeztetés céljából került a 
honlapra. Meglepődne, ha lett volna hozzászólás. A rendelet általános rendelkezése 
alapvetően hibás, mert ellentmondásos, „E rendelet alkalmazásában tiltott, kirívóan 
közösségellenes magatartásnak az a magatartás minősül, amely a társadalomra nem veszélyes, 
ezért szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés 
szabályaival ellentétes”. Az általuk benyújtott javaslatban teljesen másképp fogalmazták meg, 
ez érthetőbb, jobb. Sérelmezte, hogy kihagyták a bizottságot és nem bocsátották vitára a 
rendelet-tervezetet.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: jogszabály szerkesztés tekintetében az előírásoknak 
meg kell felelni, rendelet szabályozza annak tartalmát, formáját, igaza van képviselő úrnak, 
annak értelmezése okozhat problémát. Bizottsági ülésen felvetődött, hogy ha elfogadja a 
testület a rendeletet, a honlapon közzéteszik, újságba meghirdetik, hirdető táblára kifüggesztik 
a közösségellenes magatartások szó szerinti jelentését. A humánpolitikai és jóléti bizottság 
azért nem tárgyalta a rendeletet, mert nem szociális jellegű. Tegnap tárgyalta az ügyrendi 
bizottság, részt vehetett volna rajta bárki, ahogy volt más érdeklődő is, nem zárták ki a 
képviselőket az ülésről.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: nem tudott részt venni a bizottság ülésén, mert 
dolgozott, ezért nem kellene megszólni. A humánpolitikai és jóléti bizottság ülése mindig 
munkaidő után, délután kezdődik, az ügyrendi bizottság ülése munkaidőben volt.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: az a problémája képviselő úrnak, hogy a 
humánpolitikai és jóléti bizottság nem tárgyalta a rendeletet, de a szociális rendeletet 
részletesen tárgyalták. Visszatérve a randalírozókra gyerekek, felnőttek egyaránt 
randalíroznak napközben. Fogalmazzák meg, hogy mi számít randalírozó magatartásnak.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: mindenki előtt köztudott, amiről beszélnek, de fogalmazzák 
meg azt is, hogyan fognak ennek érvényt szerezni. Megfelelő számú közterület felügyelőt 
alkalmazzanak, mert e nélkül nem tudnak érvényt szerezni a rendelkezésnek. Csak az kerüljön 
be a rendeletbe, amit számon is lehet kérni, mert egyébként nincs értelme. 
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: ha elterjed a lakosság körében, hogy büntetik a 
randalírozókat, hátha megszűnne ez a viselkedés.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: eddig is volt lehetőség, a régi és új szabálysértési 
törvény is bünteti, akár elzárással is a rendzavarást, garázdaságot, még sincs róla tudomása, 
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hogy a lakosság felől ilyen bejelentés érkezett volna, senki nem vállalta fel a bejelentést, 
mindenki fél a következményektől.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: igenis, ők fel fogják vállalni, büntessék meg az 
elkövetőket.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: tapasztalat alapján a lakosság nem vállalja fel a bejelentést.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: a feljelentett személy, kérheti-e az őt feljelentő 
személy nevét?  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a bejelentéssel élők zárt adatként való kezelést 
kérhetnek, de az iratbetekintés során meg lehet tudni, ki volt a feljelentő, hiába kezelik zárt 
adatként. A feljelentett személynek is vannak jogai, ezért nem élnek a lehetőséggel.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: vállalni fogja a bejelentést, mert tűrhetetlen a 
kialakul helyzet.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: csak nagyon hatékony, állandó felügyelettel lehetne 
visszaszorítani a tevékenységet.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: ha rendeletben fogják szabályozni, bejelentést fog 
tenni és büntessék meg őket.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: rendőri feljelentés alkalmával több köztisztasági 
bejelentést érkezik, a magánszemélyek félnek- tartanak a bejelentés következményeitől.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: nem tesznek semmit. A gyerekek felbátorodva, 
lelkiismeret furdalás nélkül bántalmazzák az idősebbeket.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: egyetért, de javaslatot kért a szankciójára is.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a bíróság hatáskörébe tartozik a verekedés, az erre 
való felbujtás, vagy rendzavarás szabálysértés elbírálására, pénzbírság mellett elzárással is 
sújtható.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: egészítsék ki a rendeletet a javaslattal.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: ezzel biztosítanák a lehetőséget arra, hogy 
megbüntethetik a randalírozókat.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: egyetért képviselő asszonnyal, azért választották 
őket, hogy tegyenek valamit. Úgy érzi, hiába való volt az ügyrendi bizottsági ülésen való 
beszélgetés, mert nem változott semmi. Már egy hónapja képviselői beadvánnyal éltek, 
korábban el kellett volna kezdeni a bizottsági munkát. Rajtuk múlik, hogy felveszik-e a 
kapcsolatot a rendőrökkel és megpróbálnak tenni a kialakult helyzet ellen. Nem ért egyet a 
rendelettel, olyan rendeletet alkossanak, ami végrehajtható.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az első beadvány megfogalmazta a közösségellenes 
magatartássá nyilvánítandó magatartási normákat, melyeket már jogszabály is szabályoz. 
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Olyan normákat kell megállapítani, melyet jogszabály nem ír le, hanem helyben, a közösséget 
sértő. Figyelembe véve a jogalkotásról szóló törvény előírásait. A probléma az, hogy nem jut 
a hatóság tudomására, ha randalírozás történik a településen, mert utólag észlelik, vagy nincs 
bejelentő, nem vállalja fel senki.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: meghátráláshoz vezet.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a polgárőröktől sem érkezik bejelentés.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: ha nem tesznek ellene semmit, nem lesz változás. 
Hívják fel Bukszár Zsolt rendőrőrs parancsnok úr figyelmét.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: ezt a rendeletet így kell megalkotni az érvényben lévő 
rendeletek miatt és a jogalkotás előírásait figyelembe véve. Az ehhez kapcsolódó rendeletek 
felülvizsgálatát kezdeményezi azzal, hogy tegyenek javaslatot a jogszabályok figyelembe 
vételével. A település életével kapcsolatos problémák megfogalmazásakor a beadvány 
tartalmazza majd azt is, hogy nincs eszköz az egyes közösségellenes magatartási normák 
betartására.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: csak példaként említi, hogy mi felnőttek jegyző, vagy 
képviselők hány bejelentést tettünk arról, hogy 18 év alatti gyerekeket szolgálnak ki 
vendéglátó egységekben alkohollal? Pedig erről mindenkinek tudomása van, mégsem teszünk 
bejelentést, pedig büntetendő. Nem szólnak érte, hiába van szabály, elmegyünk a probléma 
mellett.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: iskolai tapasztalata, hallja a gyerekektől, hogy 
minden vendéglátó egységben kiszolgálnak fiatalkorú gyerekeket, vagy hogyan jutnak 
alkoholhoz, mesélik a gyerekek.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: de senki nem tesz ellene semmit.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: tájékoztatta képviselő urakat arról, hogy miután a beadvány 
megérkezett, megkezdték az áttanulmányozását. Több rendeletet átnéztek, ez alapján 
készítették el a tervezetet, melyről már az első alkalommal is tájékoztatta a testületet, hogy a 
leírtakat törvény már szabályozza.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: nem ez a végleges formája a rendeletnek? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: nem, ezen változtatni lehet, most is már van a változtatásra 
javaslat.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: Miskolc város a rendeletben tételesen felsorolta 
melyek a közösségellenes magatartások.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: Miskolc város így sorolta fel a hatályon kívül helyezett 
rendeleteket.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: több település szöveges formában készítette el a 
rendeletet.  
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: ez a rendelet formai szempontból megfelel a 
törvényességi előírásoknak. Jogszabályi kötelezettség, csak a szabálysértési rendelkezések 
hatályon kívül helyezésére van azzal, hogy lehetőség van közösségellenes magatartási 
normákat megszabni.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: módosítani kell az ehhez kapcsolódó rendeleteket.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: hagyják jóvá a rendeletet és a későbbiekben nézzék 
át a módosításokat.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: informális jellegű egyeztetés keretében nézzék át a 
rendeleteket.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: egészítsék ki a rendeletet Fáklya Tiborné képviselő asszony 
javaslatával.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a rendeletalkotás keretén belül pontosan meg kell 
fogalmazni mit jelent a követni kívánt magatartás azzal, hogy a megfogalmazás esetében meg 
kell felelni a rendeletalkotás formai, alaki előírásainak. Pl. egy § hat bekezdésből állhat és egy 
bekezdés három mondatból.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: az 5. § b) pontja rendelkezik a város címer, zászló 
használatáról, a 2. § (3) bekezdés az enyhítő körülményről. Változtassák meg, mert nem hiszi, 
hogy rosszindulatból használja valaki a város címerét. A Polgárőrség sem rosszindulatból 
tűntette fel a meghívóján és a választási programjukban sem rosszindulatból használták fel. Ő 
büszke arra, hogy Alsózsolcán él.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: óvatosságra int, nem engedhetik, hogy szabadon használják 
fel a város címerét, zászlóját, mert visszaélhetnek vele.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: nehéz betartani. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: biztosan használják Alsózsolca város címerét mások 
is, de nem tudnak erről, vélhetően nem rossz szándékkal, az internetről letölthető, pl. 
szakdolgozaton, korlátozni kell, de csak olyan mértékben, ami betartható.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: szerencsésebb lenne jobb megfogalmazás.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: fogalmazza meg.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: észrevételezte, hogy a humánpolitikai és jóléti 
bizottság ülései délután fél öttől kezdődnek, nem főállású képviselők, ha munkaidőben 
vannak bizottsági ülések vagy részt tudnak venni, vagy nem.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a Hivatal mindig nyitva van, sokszor az esti órákban is 
dolgoznak. Szilágyi László képviselő részt tudott venni a bizottsági ülésen. Kérte, hogy bárki 
munkaidőben, jöjjön be a hivatalba és egyeztessenek.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a képviselő-testületi ülés, az ügyrendi és pénzügyi 
bizottsági ülések is munkaidőben vannak.  
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Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: korábban a testületi ülések délután kezdődtek és 
volt, hogy éjfélig is tartott.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy térjenek vissza az eredeti napirendre, 
indítvány érkezett arra, hogy a legalacsonyabb igazgatási bírság összege 5.000,- Ft legyen.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 78/2012.(V.24.) Kt. határozata a legalacsonyabb igazga- 
 tási bírság összegéről 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy  
 döntött, hogy a közösségellenes magatartásokról és szank- 
 cinálásáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott 
 tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével 
 szemben a legalacsonyabb igazgatási bírság összege 5.000,- 
 forint.  
 Felelős: jegyző 
 Határid ő: azonnal 
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy az 1. §-ban lévő mondatból töröljék „a 
társadalomra nem veszélyes” mondatrészt.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 79/2012.(V.24.) Kt. határozata mondatrész törléséről  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy  
 döntött, hogy a közösségellenes magatartásokról és szank- 
 cinálásáról szóló önkormányzati rendelet 1. §-ából törlésre 
 kerül „a társadalomra nem veszélyes” mondatrész.  
 Felelős: jegyző 
 Határid ő: azonnal 
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy a rendelet 5. § h) pontjából töröljék a 
„gondozott” szót.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 80/2012.(V.24.) Kt. határozata szó törléséről 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy  
 döntött, hogy a közösségellenes magatartásokról és szank- 
 cinálásáról szóló önkormányzati rendelet 5. § h) pontját 
 az alábbiak szerint határozza meg:  
 „ zöld területre járművel ráhajt, vagy azon parkol”. 
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 Felelős: jegyző 
 Határid ő: azonnal 
 
Brünner István képviselő-testületi tag: az 5. § i) pontjában csak gyűjtőszóként 
„növényeket” írjanak.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: csak növényt? 
 
Brünner István képviselő-testületi tag: igen.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a pontban szerepel, hogy élő növény részei.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: igen, így jó.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: azokban az esetekben, amikor valaki hársfa, vagy 
bodza virágot gyűjt?  
 
Zsiros Sándorné polgármester: nem lehet, mindennek gazdája van.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: magánterületen leszedheti a tulajdonos engedélyével, 
de önkormányzati területen nem lehet. A közterület az önkormányzat tulajdona.  
A kezdeményezés szerint az 5. § kiegészül n) ponttal: az a szülő, akinek 14 év alatti gyermeke 
20 óra után felnőtt felügyelet nélkül a település utcáin tartózkodik és a közösség által 
elfogadott társadalmi szabályokat megszegi. Vélelmezhető, hogy ez a meghatározás sért 
egyes jogszabályokat.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: ez a mondat azt jelenti, hogy 20 óra után 
tartózkodhat az utcán, betartva az elfogadott szabályokat.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: igen, pl. tollaslabdázhat a gyermek, felnőtt felügyelete 
nélkül. Ez a társadalomra nézve elfogadható magatartás?  
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy pontosítsák, egészítsék ki a rendelet 5. §-át 
n) ponttal az alábbiak szerint: „az a szülő, akinek 14 év alatti gyermeke 20 óra után felnőtt 
felügyelet nélkül a település utcáin tartózkodik és a közösség által elfogadott társadalmi és 
viselkedési szabályokat megszegi”.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 81/2012.(V.24.) Kt. határozata rendelet kiegészítéséről 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy  
 döntött, hogy a közösségellenes magatartásokról és szank- 
 cinálásáról szóló önkormányzati rendelet 5. §-át kiegészíti 
 n) ponttal az alábbiak szerint: „az a szülő, akinek 14 év  
 alatti gyermeke 20 óra után felnőtt felügyelet nélkül a  
 település utcáin tartózkodik és a közösség által elfogadott  
 társadalmi és viselkedési szabályokat megszegi”.  
 Felelős: jegyző 
 Határid ő: azonnal 
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Fodor Ákos képviselő-testületi tag: nem ért egyet az előterjesztésben szereplő első oldal 
utolsó bekezdésének első mondatával, töröljék, hogy „A csekélyebb súlyú elbírálás esetén 
felmerül a „megrovás” kiszabásának lehetősége.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a büntetőtörvénykönyv a szabálysértés esetében is 
engedélyezi, illetve kötelezővé teszi a figyelmeztetés alkalmazását, pl. fiatalkorút nem lehet 
pénzbírságra büntetni, csak figyelmeztetni.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: hiába szólnak rá a cigánygyerekekre, csak röhögnek, 
rosszabb esetben leköpnek. Jó dolognak tartja, hogy a mezőőrök lehetőséget kapnak helyszíni 
bírság kiszabására.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: korlátozott a mezőőröknek a joga a helyszíni bírság 
alkalmazására, csak olyan esetekben hatalmazta fel a jogszabály a helyszíni bírság 
kiszabására, ami összefügg a napi feladatukkal, várható még ennek további szabályozása.  
 
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: a mezőőrök a segélyek kifizetésekor jelen 
vannak, mezőőri szolgálatot teljesítenek, ha még bírságolni is fognak, nem lesz könnyű a 
feladatuk.  
 
10 óra 50 perckor Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag távozott az ülésről 
(a jelenlévő képviselők száma 7 fő) 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: attól tart, ha mindenkit megrovásban fognak részesíteni, 
nem lesz visszatartó erő.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: ettől nem kell tartania, mert most is élnek a 
figyelmeztetés lehetőségével. Van olyan eset, hogy szemetelés miatt 15.000,- Ft-ra büntetett, 
ha ez megismétlődött, ugyanezt a személyt több alkalommal is bírsággal sújtotta. Előfordult, 
hogy pénzbírság kiszabását követően kifogással élt az elkövető, figyelmeztetést alkalmazott 
és többet nem találkozott az elkövető személyével.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: mi történik, ha törlik az erre vonatkozó részt? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: csak pénzbírságot szabhatnak ki.  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: a Kormányhivatal észrevételezni fogja.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: pl. ha egy gyermek virágot szed közterületen, büntesse 
meg 5.000,- Ft-ra? Vagy esetleg megrovásban részesítheti. Javasolta, hogy ne töröljék a 
megrovást. Ha a gyerek nem jár iskolába a szülőt és gyámot megbírságolják, ha nem fizetik 
be, bezárják a börtönbe. Lehet, hogy az állami gondozott gyerekek gondviselői eleget tesznek 
kötelezettségüknek azzal, hogy elengedik a gyereket, de az nem érkezik meg az iskolába, ha 
nem lenne a figyelmeztetés, őket is minden esetben pénzbírsággal kellene sújtani.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: ne töröljék, hagyják meg.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: mindenki követhet el hibát, a büntetés nem cél, hanem 
az eszköz a hatóság kezében.  
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Fodor Ákos képviselő-testületi tag: legyen, maradjon a megrovás.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy ne töröljék a 2. § (2) bekezdésből a 
megrovás alkalmazását.  
 
A testület 6 igen szavazattal és 1 ellenvéleménnyel az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 82/2012.(V.24.) Kt. határozata megrovás alkalmazásáról 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy  
 döntött, hogy a közösségellenes magatartásokról és szank- 
 cinálásáról szóló önkormányzati rendelet 2. § (2)-ben  
 helyben hagyja a megrovás intézkedésének alkalmazását.  
 Felelős: jegyző 
 Határid ő: azonnal 
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, hogy a módosításokkal és kiegészítésekkel együtt 
fogadják el a rendeletet.  
 
A testület 7 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 18/2012.(V.25.) önkormányzati 
rendeletét, mely az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szól. 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy kezdjék el az önkormányzati rendeletek 
teljes átdolgozását. 
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 83/2012.(V.24.) Kt. határozata önkormányzati rendele- 
 tek átdolgozásáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy  
 döntött, hogy megkezdi az önkormányzati rendeletek teljes 
 átdolgozását.  
 Felelős: jegyző 
 Határid ő: folyamatos 
 
 
7./ Köztemetőben urnasírboltok kialakítása  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: már a zárszámadás tárgyalásakor tájékoztatta a 
testületet, hogy a temetőben kevés a kolombáriumban lévő urnasírhelyek száma, várható 
annak bővítése. A lezárt hármas parcella területére urnás temetésre alkalmas sírhelyeket 
lehetne kialakítani. Az urnasírhelyben történő temetkezés mérete jóval kisebb, ezt a terhelést 
ez a terület elbírná. Korábban a testület korlátozta a 3. parcellában való temetkezést azzal, 
hogy e parcellában új temetési hely kialakítására nincs lehetőség, mivel e parcella területén 
nagy esőzések következtében beomlások keletkeztek. Kérte a hozzájárulást, hogy a 
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korlátozást oldják fel és alakítsák ki az urnasírhely létesítésével, díjával kapcsolatos 
véleményt. A pénzügyi bizottság az urnasírhelyek árát nettó 12.000,- Ft+ÁFA összegben 
javasolják megállapítani 25 éves lejárati idővel. Az 1. parcellában, a ravatalozó mögötti 
részben az urnasírhelyek ára 6.350,- Ft. Javasolta, hogy ezeket az újonnan kialakításra kerülő 
sírhelyeket magasabb összegben állapítsák meg.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyetért a javaslattal. A 3. parcellában oldják fel a korlátozást és engedélyezzék az urnás 
temetkezéshez az urnasírhelyek kialakítását, melynek díját nettó 12.000,- Ft+ÁFA összegben 
állapítsák meg 25 éves lejárati idővel. A temető 2-es parcellájában lévő sírhelyek díjait bruttó 
5.000,- Ft-al emeljék meg.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: felvetődött, hogy tekintsék át a temetkezési sírhelyek 
díjait. Az újonnan megnyitott 2-es parcellában az egy személyes sírhely ára jelenleg bruttó 
19.050,- Ft, a két személyes sírhely ára bruttó 31.750,- Ft. Javasolta, hogy a sírhelyek díjait 
bruttó 5.000,- Ft-al emeljék meg. A díjakat egyeztetni kell a Fogyasztóvédelemmel.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a sírhelyek árában különbséget kell tenni.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: temetővel kapcsolatos észrevétele, hívják fel a 
hozzátartozók figyelmét arra, hogy a sírhely környékén ne ültessenek.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: ha a testület jóváhagyja a díjtételre vonatkozó javaslatokat, 
a Fogyasztóvédelemmel való egyeztetés után döntenek a rendelet módosításáról. Javasolta, 
hogy a 3. parcellában oldják fel a korlátozást és engedélyezzék az urnás temetkezéshez az 
urnasírhelyek kialakítását, melynek díját 12.000,- Ft+ÁFA összegben állapítsák meg 25 éves 
lejárati idővel. A sír mérete a már kialakított urnasírhellyel azonos. A temető 2-es 
parcellájában lévő sírhelyek díjait egységesen bruttó 5.000,- Ft-al emeljék meg azzal, hogy a 
ravatalozó mögötti 1-es parcellában a szociális sírhelyek ára változatlan marad. Kérte, 
szavazzanak a javaslatról.  
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 84/2012.(V.24.) Kt. határozata a temetőben lévő sírhe- 
 lyek díjainak megállapításáról és urnasírhely kialakítá- 
 sáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete feloldja  
 a korlátozást és engedélyezi a 3. parcellában az urnás  
 temetkezéshez az urnasírhelyek kialakítását, melynek díját  
 nettó 12.000,- Ft+ÁFA összegben állapítják meg 25 éves  
 lejárati idővel.  
 A temető 2-es parcellájában lévő sírhelyek díjait 5.000,- Ft- 
 al megemeli azzal, hogy a ravatalozó mögötti 1-es parcel- 
 lában a szociális sírhelyek ára változatlan marad.  
 A testület felhívja a jegyző figyelmét arra, hogy a döntésnek 
 megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 Felelős: jegyző 
 Határid ő: 2012. szeptember 15. 



 25 

 
8./ Együttműködési megállapodás Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal 
 
Zsiros Sándorné polgármester: jogszabályi változások következtében szükségessé vált az 
együttműködési megállapodás felülvizsgálata, melyet a jelenlegi előírások alapján készítettek 
el. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elmúlt héten tartott közmeghallgatási ülésen a 
megállapodást elfogadta. Az ügyrendi bizottság tárgyalta és támogatta annak elfogadását.  
Mivel a megállapodással kapcsolatosan kérdés, vélemény nem merült fel a képviselők 
részéről, ezért kérte a testületet, hogy fogadják el az együttműködési megállapodást.  
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 85/2012.(V.24.) Kt. határozata a Roma Nemzetiségi Ön- 
 kormányzattal kötött Együttműködési megállapodás 
 felülvizsgálatáról 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a nem- 
 zetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX tv. és az állam- 
 háztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 27. § (2) bekezdése 
 alapján a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő, az  
 együttműködés szabályairól szóló „Együttműködési megál- 
 lapodás”-t felülvizsgálta és abban foglaltakat jóváhagyta.  
 A testület felhatalmazza a polgármestert és jegyzőt a  

 megállapodás aláírására. 
 Felelős: polgármester, jegyző, Roma Nemzetiségi Önkor-    
                     mányzat elnöke 

 Határid ő: 2012.06.01.  
 
 
9./ Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme  
 
Zsiros Sándorné polgármester: mivel az elfogadott terembérleti díj bevételes rendezvényre, 
bálra évente egy alkalomra kedvezményesen, egy óra bérleti díj ellenében adható bérbe 
alsózsolcai szervezet részére, így a kérelem okafogyottá vált. Horvát Henrik a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a kérelmet visszavonta.  
Most eleget tenne a képviselők tájékoztatásának: 
Szilágyi László, Brünner István és Fodor Ákos képviselők beadványt nyújtottak be, mely 
szerint június 4-ére engedélyt kértek, hogy az emlékmű területét és a Tájház udvarát a 
Trianoni megemlékezésre igénybe vehessék. Nem látja akadályát a megemlékezésnek, arra 
lehetőség van.  
A testület jóváhagyólag tudomásul vette a megemlékezés megszervezését.  
Megjegyezte, hogy ez alkalomból önkormányzati rendezvényre is javaslatot lehetett volna 
tenni, nem pedig három képviselőnek saját rendezvényként megszervezni, mert ez megint 
csak a széthúzást erősíti.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: csak a település lakosságának szól a rendezvény? 
 
Brünner István képviselő-testületi tag: igen.  
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Zsiros Sándorné polgármester: Brünner István képviselő-testületi tag tájékoztatta, hogy 
kilépett a Jobbik Magyarországért Mozgalomból, ezt követően, mint független képviselő van 
jelen a testület munkájában.  
A LEADER szervezet átalakult egyesületté. Erre azért volt szükség, mert májustól csak azok 
működhetnek, akik elnyerik az új címet. Elmúlt év őszén a Kft összehívta a tagjait és 
egyesületet hoztak létre és május 2-ával megkapták a címet, így folytathatják munkájukat. Az 
egyesület tevékenysége során nyílt lehetőség a bioerőmű és a sportcsarnokra napelemek 
pályázat benyújtására.  
A közfoglalkoztatottak száma 44 főről 51 főre emelkedett, eredetileg 55 fő lett volna. 
A Kistérségi Társulás pénzmaradványa kedvezően alakult és úgy döntöttek, hogy a 
pénzmaradványt a pályázat önrész összegére fordítják, így az önkormányzatnak csak 300 e Ft-
ot kell fizetni.  
A Járási Hivatalok kialakításával kapcsolatban még mindig nem tudnak konkrétumot, ha 
rendelkeznek a szükséges információval, beszámolnak a testületnek. A TÖOSZ legutolsó 
ülésén határoztak arról, ha júniusig nem születik döntés, megfogalmaznak egy beadványt, 
amelyben kérik a tájékoztatást, mert nem lehet bizonytalanságba tartani az önkormányzati 
dolgozókat.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a jelenlegi törvényjavaslat szerint a Járási Hivatalhoz 
fog kerülni a lakcímnyilvántartás, az igazolványok normatív és alanyi jogon járó 
közgyógyellátási igazolványok megállapításával kapcsolatos feladat, ápolási díj, időskorúak 
járadéka, hadigondozás, szabálysértés. Jegyzői hatáskörben marad az anyakönyvezés, 
hagyaték, építésügy.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: annyi hatáskört vesz el, hogy legyen jogosultsága.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: létrejön egy nagy apparátus, de a feladatellátás nagy része 
maradni fog.  
Lezárult az óvodavezetői pályázat, amelyre két pályázat érkezett, a két jelenlegi vezető 
pályázott. A testület egy hónap múlva dönt a benyújtott pályázatokról.  
Folyamatosan figyelemmel kísérik a pályázatokat, de jelenleg semmi konkrét pályázat nincs. 
Folyamatban van a demens ellátásra benyújtott pályázat, az óvodafejlesztési pályázat 
elbírálása.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a térfigyelő rendszerre benyújtott pályázattal 
kapcsolatban még egy település sem kapott értesítést. Információjuk szerint nincs rá fedezet. 
Csak a nagyobb városokat fogják támogatni.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a katasztrófavédelem ellenőrzése kapcsán a településen lévő 
négy darab sziréna közül egyik sem működőképes. Intézkedtek, új szirénákat kapnak, ami 
üzembe helyezhető. 2-án megalakul a katasztrófavédelem Bükki Mentőcsoportja, akiknek 
tagjait nagyobb katasztrófa esetén bárhová elvihetnek. Jövő héten, szombaton lesz az 
ünnepélyes eskütétel.  
A június 3-ai állampolgári eskütétellel kapcsolatosan van-e bárkinek információja, a Hivatal 
nem kapott értesítést arról.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: nincs információja.  
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Brünner István képviselő-testületi tag: valószínűleg nem lesz honosítás, mert Erdélyből 
nem kaptak visszajelzést.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a kérelem benyújtásakor szerepeltetni kell, hogy hol 
szeretné letenni az esküt.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a Vay egyesület ülésén Csöbör Katalin nem vett 
részt, de valószínű, hogy nem lesz.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: nem hiszi, hogy az önkormányzatnak hozzá kellene járulni 
az állampolgári eskütétel költségeihez, utaztatáshoz, vendéglátáshoz. Az eskü megszervezése 
plusz kiadással jár, csak a postaköltség 70 e Ft. Tiszteli a külföldieket, a testvértelepülésről 
érkezőket vendégül is látja.  
Folyamatos kapcsolatban vannak Szentmáté településsel, akik készülnek Alsózsolcára. Június 
10-én lesz választás lesz náluk, utána tervezik az utazást augusztus környékén, ha pontosabb 
információjuk lesz, tájékoztatják a testületet.  
Tájékoztatja a testületet arról, hogy döntött a Bíróság a hivatali személy megsértésével 
kapcsolatosan, 160 nap közérdekű munkára ítélte a bíróság az elkövetőt tárgyalás tartása 
nélkül, példaértékű lehet bárki számára.  
Folyamatos levelezésben áll Boldizsár Lászlóval a Bartók Béla utcán, ahol egy lakatlan ház 
van, ami balesetveszélyes. Az ÉMÁSZ-al és TIGÁZ-al felvették a kapcsolatot, kikötötték a 
közműveket. Válaszolt Boldizsár úr levelére, de ő továbbra is sérelmezi, hogy nem történt 
intézkedés. Ez ügyben több rendőrségi intézkedés is történt, mert ami mozdítható, már 
elvitték a házból és szemetet visznek oda, de konkrét személyt senki nem jelent fel, hogy el 
lehetne járni. Bontásra kötelezhetik a tulajdonost, ha a lakás állaga azt megkívánja, de mivel 
nincs itthon, ki fogja kifizetni, ha nem ismerik tartózkodási helyét. Egyetért azzal, hogy 
irritálja az ott lakókat, de a megoldást segítené, ha felvállalnák a bejelentők az ott 
tapasztaltakat és névre szólóan tennék a bejelentést.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az első negyedéves számlák alapján a közvilágítási 
lámpatestek csökkentése összesen 535.000,- Ft megtakarítást eredményezett. A korábban élő 
40-es hívószám nem fogadja a közvilágítással kapcsolatos hibabejelentéseket Alsózsolcáról. 
Az egyes lámpák meghibásodását a Hivatalba kell bejelenteni, kérte a képviselőket, hogy ezt 
a lakosság felé is tájékoztassák. Jelenleg a településen 10 darab trafó van, minden trafó 
környékéről felkért egy személyt, aki ha hibát észlel az adott területen felhívja őt és 
közvetlenül az ÉMÁSZ felé személyesen jelzi a bejelentést. Bármikor hívhatják az érintett 
személyek.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: megköszönte a testületnek, hogy a kompházat 
felújították, mert az erdei iskolában résztvevő gyerekek és szülők megelégedetten 
nyilatkoztak annak állapotáról, pozitív véleménnyel voltak a nyújtott szolgáltatással. Teljes 
kiszolgálást biztosított az helyismereti táborhoz is. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: a gyárból kedvezményes áron vásárolható térkövet kapnak, 
amivel a kompház bejáratát tudják térkövezni.  
 
11 óra 35 perckor Ráki István képviselő-testületi tag távozott az ülésről 
(a jelenlévő képviselők száma 6 fő) 
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Fazekasné Baksi Piroska óvodavezető: június 2-án lesz az óvoda 60 éves jubileumi 
ünnepsége, melyhez 200 e Ft támogatást kér.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: az önkormányzat nem tudja támogatni a rendezvényt. Az 
adóbevallások alapján 20 M Ft-al kevesebb adóbevétel várható a tervezethez képest. 
Javasolta, hogy a képviselők támogassák.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: megköszönte, hogy engedélyezték a trianoni 
megemlékezés helyszínének használatát. Kérdése, hogy társadalmi munkában rendbe tehetik a 
49-es emlékmű területét? Tudja, hogy a városüzemeltetés feladata, de vállalnák. Korábban 
jelezte, hogy a Herman Ottó iskolában nincs kerékpártároló és folyamatos problémák vannak 
ez ügyben. A szülők érdeklődnek, hogy elkezdték-e a tároló építését.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: az emlékmű területének rendbe tételéről egyeztessenek a 
városüzemeltetés vezetőjével. Őszre várható, hogy a tároló elkészül, iskolakezdésre 
megoldódik a probléma.  
 
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: a meglévő tárolót kijavították, de jelentős 
összegbe kerülne az elvárásoknak megfelelő zárható kerékpártároló kialakítása.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: bizonyos összeget tudnak erre biztosítani?  
 
Fazekasné Baksi Piroska óvodavezető: az óvodában is probléma a kerékpártároló hiánya.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: megnézik.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: megjelent a KEOP pályázat, mellyel napelemekre 
lehet pályázni 85 %-os állami támogatással. Javasolta, nézzék meg, érdemes-e a pályázatot 
benyújtani.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: már tárgyalt ez ügyben, mindenképpen benyújtják a 
pályázatot.  
 
 
Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester az ülést 11 óra 40 
perckor bezárta. 
 
 

Kmf 
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