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Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi  
               ülésről, mely 2012. május 31-én 7 óra 30 perckor 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/  
 
Későbbi időpontban érkezett: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-
testületi tag 
 
Zsiros Sándorné polgármester: köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat. 
Megállapította, hogy 7 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Indítványozta, 
hogy a meghívóban szereplő napirendi pont kerüljön megtárgyalásra. 
 
 
A testület 7 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 
 
N a p i r e n d: 
 
1./ Járási Hivatalok kialakításával kapcsolatos tájékoztató  
     Előadó: polgármester  
 
 
1./ Járási Hivatalok kialakításával kapcsolatos tájékoztató 
 
 
Zsiros Sándorné polgármester: kevés alkalommal állnak ilyen nehéz döntés előtt, mivel 
csak kevés információval rendelkeznek, de a Kormányhivatal felé jelzéssel kell élni az 
elképzelésekről június 1-ig. Demeter Ervin kormánymegbízott levelét kézhezvételt követően 
továbbították a képviselők részére. Jegyző asszony próbált bővebb információt beszerezni. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az elmúlt időszakban sokat foglalkoztak a Járási 
Hivatalok kialakításával és azzal, hogy a hivatal egységén belül milyen változásokat fog maga 
után vonni.  
 
7 óra 35 perckor Csöbör Katalin alpolgármester megérkezett az ülésre 
(a jelenlévő képviselők száma 8 fő) 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a törvénytervezet alapján 83 db törvény kerül 
változtatásra, ebből a hat legfontosabb, ami települési szinten érinti a lakosságot. Módosulnak 
többek között a Ptk., közlekedési szabályok, ami szintén a Járási Hivatal feladatait bővíti, így 
a Járási Hivatalhoz fog tartozni a kihelyezett közlekedési táblák nyilvántartása. Eddig állandó 
lakcímet ott tudtak létesíteni az állampolgárok, ahol az állandó lakcím keletkezett, 
tartózkodási helyet, ahol a tartózkodási hely keletkezett. A tervezet alapján a 
lakcímbejelentést bármely Járási Hivatalnál lehet kezdeményezni. Változik a magyar 
állampolgárság megszerzésére vonatkozó rendelkezés, elmúlt évben egy ügy volt. A szociális 
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igazgatás tekintetében kikerül a jegyző hatásköréből a közgyógyellátási igazolványok 
normatív és alanyi jogon járó igazolvány kiállításával kapcsolatos eljárás. Elmúlt évben 178 
kérelem volt. Az ápolási díj tekintetében kikerül a fogyatékos és súlyosan fogyatékos 
személyek részére megállapítandó ápolási díj eljárása, valamint az időskorúak járadékának 
megállapítása. Elmúlt évben az ápolási díj 27-30 ügyet érintett, de egyre növekedett számban 
jelent meg. Új időskorúak járadéka évek óta nincs, csak az elhalálozással kapcsolatban 
vannak folyamatban ügyek. A közoktatási törvény változásai még nem ismertek teljeskörűen, 
mert változni fog a fenntartással kapcsolatos szabályok, ezzel kapcsolatos feladatok is 
csökkentik a jegyző hatáskörét. A hadigondozással kapcsolatban egy ügy van folyamatban, 
minden évben a térítésmentes étkezést biztosítanak számára. A gyámhatósági feladatok 
hatáskörébe sok ügy tartozik, de nincs információjuk a hatáskörök várható megoszlásáról. 
Tájékoztatás szerint talán a pénzbeni támogatások megállapítása marad a települési 
önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe. Felsőzsolca várományos a kormányablak 
kialakításának helyszínére. A kormányablak kialakításához a megfelelő technikai feltételekkel 
rendelkezni kell. A hivatal 12 Mb-os sebességű internettel rendelkezik és a telefonhálózaton 
van szabad egység, ami fogadhatja az információkat. A Járási Hivatal a három évnél fiatalabb 
és garanciális számítógépekre tart igényt. A hivatal számítógépei használtak, alkatrészenként 
összerakott gépek, így a 28 gép alkalmatlan a Járási Hivatal munkavégzéséhez. Az ügysegéd 
alkalmazását mindenféleképpen javasolja a képviselő-testületnek, hogy jelezze a 
Kormányhivatal felé, mert az ügysegéd kihelyezése fedné le a helyben intézendő ügyeket és 
ők lennének közvetlenül a lakosság segítségére. Természetesen amennyiben lehetőség nyílna, 
helyi köztisztviselők közül kellene az ügysegédeknek kikerülni.  
 
7 óra 40 perckor Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag megérkezett az ülésre 
(a jelenlévő képviselők száma 9 fő) 
 
Zsiros Sándorné polgármester: jelenleg ennyi információval rendelkeznek.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: beszélt kormánymegbízott úrral, úgy látják, ha a testület 
fedezi a költségeket a kormányablak megteremtéséhez, akkor támogassák. Mindenféleképpen 
könnyebbség lenne, ha kialakításra kerülne kormányablak, vagy kirendeltség, de a szándékot 
tanúsítani kell. Az a kérdés, van-e hely és fedezet a kormányablak biztosítására. Attól 
függően, hogy milyen ügyek kerülnek a Járási Hivatalhoz, 2-3 ügysegéd foglalkoztatása fedné 
le a helyben intézendő ügyeket. Az ügysegédek alkalmazását állami költségvetésből nem 
tudják fedezni, ezért az önkormányzatnak kell biztosítani. Ha felszabadul a hivatalban 
irodahelyiség, ki kell használni.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: igen, az ügysegédek, illetve a kormányablak 
elhelyezésére is meg van a helyiség.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: az ügyfélszolgálaton is ki lehet alakítani kormányablakot.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: nem új ügyek intézéséről van szó, ezeket az ügyeket 
eddig is helyben intézték. Az épület alkalmas kormányablak, illetve ügysegéd-ügysegédek 
foglalkoztatására. Szervezés kérdése, hogy melyik helyiséget nevezik ki az ügysegéd 
irodájának.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: ha nem vállalják a kialakítással kapcsolatosan felmerülő 
költségeket, elesnek a lehetőségtől. Az sem biztos, hogy lesz a településen kormányablak, de 
a szándékot ki kell nyilatkoztatni. Ha nem nyilatkoznak, a lakosságtól veszik el a lehetőséget.  
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Ráki István képviselő-testületi tag: semmi nem fog változni, nem történik más, minthogy 
marad 2-3 saját dolgozó. Csak átcsoportosítás lesz, korábban is volt már ilyen. A bérüket 
eddig is az önkormányzat biztosította.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: legfontosabb, hogy helyi ügyintézőkből kerüljenek 
ki az ügysegédek, mert ők ismerik az ügymenetet és ne a munkanélküliek táborát gyarapítsák.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: mindenféleképpen nyilatkozzák ki szándékukat a 
kormányablak kialakításához és ügysegédek alkalmazásához. Szereti Felsőzsolcát, de mindig 
minden oda kerül, ott hoznak létre, ott kerül kialakításra, jó lenne megtartani valamit és 
felvállalni még akkor is, ha más település problémáját is fel kell vállalni.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: a tájékoztatóban azt olvasta, hogy az ügysegédek a 
Járási Hivatal alkalmazásába kerülnek. Ez alapján kikerülnek az önkormányzat hatásköréből?  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: igen.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: a Járási Hivatal biztosítja a bérüket is?  
 
Zsiros Sándorné polgármester: remélhetőleg.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: amennyiben lehetőség nyílna, helyi köztisztviselők 
közül kellene az ügysegédeknek kikerülni, de nem tudják, hogy milyen végzettségre lesz 
szükség a munkakör betöltéséhez. A hivatalban több köztisztviselő rendelkezik főiskolai 
végzettséggel. Nem szeretnék, hogy utcára kerüljenek a köztisztviselők.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: Felsőzsolcán van okmányiroda, ami már kiváltságot jelent. 
Jó ötlet, hogy Alsózsolcán is legyen kormányablak. Korábban a környék települései nem 
akartak Alsózsolcához tartozni, mert közlekedési szempontból nem praktikus, ezért lett 
Miskolc a központ.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: közlekedés szempontjából Sajóládról, Sajópetriből, 
Ónodból, Bőcsről a buszok Alsózsolca irányába közlekednek.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: a konzultáció kapcsán ez a döntés született. Ha 
kormányablakot hoznak létre, a szándékot most kell kinyilatkoztatni. Támogassák a 
kialakítását.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: van feltételrendszer, aminek meg kell felelni?  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: egyelőre csak a szándékot kell kinyilatkoztatni, ami 
megkönnyíti a munkát.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: újságba olvasta, hogy a Restibe akarják telepíteni a 
kormányablakot. Megdöbbent a hír hallatán.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: nem hallott erről.  
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Zsiros Sándorné polgármester: miért ne lenne jó ötlet, a vonatok ott állnak meg, nem 
kellene buszozni az ügyfeleknek.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: azt látja, hogy a kormány maga sem tudja, mit akar. 
Ő kérdezi meg az önkormányzatokat a véleményükről. Nem tudják mennyibe fog kerülni, 
mivel fog járni, milyen ügyek tartoznak majd hatáskörébe.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az előterjesztésben felsoroltakon kívül még kb. 70 ügy 
fog a Járási Hivatal hatáskörébe tartozni, de az nem érinti a lakosságot.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: érdemes-e, vagy tudják-e, hogy mennyibe fog ez 
kerülni?  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: nem tudják.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: úgy véli, nem fog többe kerülni, mint most, mert a 
helyiségek adottak.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: az a kérdés, ha megszűnnek a hatáskörök az 
önkormányzatnál, mennyi normatívát fog biztosítani az állam részükre. Kevesebb feladat, 
kevesebb finanszírozás lesz.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: a feladatok nem változnak.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a lakcímbejelentés, közgyógyellátási igazolvány, 
ápolási díj, időskorúak járadéka fontos feladat.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a szabálysértési eljárás már nem tartozik jegyzői 
hatáskörbe és a gyámügy is fontos feladat.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: nincs pontos információjuk a Járási Hivatal 
kialakításáról, nem tudják mennyibe fog kerülni a kormányablak kialakítása, nem tudnak 
semmit.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a szabálysértést már átadták, az újságban megjelentek 
alapján zökkenőmentes volt az átállás. A szabálysértési feljelentések még az 
önkormányzathoz érkeznek, ők küldik tovább. A bejelentéshez sokszor adatszolgáltatást 
végeznek az ügyintézés hatékonysága érdekében.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: nem ért egyet a Járási Hivatalok kialakításával. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: minden átalakítás nehézségekkel jár, régen is volt járás, 
valahol el kell kezdeni.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: egy jelenleg jól működő rendszert akarnak 
átalakítani.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: de nem működik jól, ezért alakítják át.  
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Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: ettől mennyibe fog változni az önkormányzat 
költségvetése? 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: bízik abban, hogy pozitív irányba fog változni. Maga a 
rendszer nem működik.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: mi nem működik a rendszerben?  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: pl. a kötvénytörlesztést miből fizetik az önkormányzatok?  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: megszavazza, legyen kormányablak, de nem érti az 
egész alapját, nem tényeken alapul, hanem ideológián.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: bíznak abban, hogy jobb lesz.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: konkrétan mi nem működik az alsózsolcai 
hivatalban?  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: sok hivatal önhikiből gazdálkodik. Itt nem az alsózsolcai 
hivatalról van szó.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: 3000 önkormányzat van. Elsősorban a kis településeket 
fogja nagymértékben érinteni a járási rendszer kialakítása. Nálunk sok feladat van, nagy az 
ügyfélforgalom, remélhetőleg az ügysegédek útján a lakosság ellátása nem csorbul. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: korábban a Kistérség megalakítása is felesleges volt, a 
Járási Hivatal kialakításával jobb lesz.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: ez az átszervezés négy évenként megtörténik. A 
probléma az, hogy kihalt településekre új iskolákat építettek, amit két év múlva bezártak. 
Ezért jutottak el idáig. Az önkormányzatok nem tudnak működni, mert adósságuk van. Végre 
kell hajtani az átcsoportosítást, semmi nem fog változni, a problémák helyben maradnak, csak 
a feladatokat fogják átcsoportosítani.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: úgy látja, hogy a testület részéről a szándék fennáll. Ez egy 
lehetőség, hogy a kormányablak kialakítását akár a hivatalon belül, akár a Tanács u. 2. sz. 
alatti épületben kialakítsák. Javasolta, adjanak szándéknyilatkozatot.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: sajnálatos, hogy információk hiányában kell dönteni 
a testületnek. Nem érti, miért nem lehet tájékoztatni az önkormányzatokat.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: június 6-án kerül sor Demeter Ervin 
kormánymegbízott és a polgármesterek találkozójára, reméli, hogy már konkrét tájékoztatást 
fognak kapni.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: ez csak szándéknyilatkozat, amit vissza lehet mondani.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: sérelmezte, hogy hiányos információk alapján kell 
dönteni.  
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Csöbör Katalin alpolgármester: minden attól függ, hányan fognak pályázni a kormányablak 
kialakítására.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: ha lesz 10 pályázat, annyi felé fogják osztani a 
támogatást? Először a szándékról kell nyilatkozni, hogy lássák, hány önkormányzat vállalja a 
kialakítást.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: ez arról szól, hogy információt kapjanak, mely 
önkormányzat tudja biztosítani a megfelelő helyiségeket-feltételeket. A hivatalban van 
szerverközpont, alkalmas a rendszer a kormányablak kialakítására, ami a későbbiekben előnyt 
jelenthet, épület tekintetében mind a hivatal, mind a Tanács u. 2. sz. alatti ingatlan számításba 
jöhet.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: ha felmérnék a technikai feltételeket, már 
célirányosan lehetne döntést hozni. Ha jelentkezik 20 önkormányzat, ebből 12 visszalép, 
kialakul egy döntéskényszer.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kevés az információjuk, de a szándékot nyilatkoztassák ki, a 
végső döntést nem most kell meghozni.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: most csak a szándékról kell nyilatkozni? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: igen.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: később újra dönt a testület erről? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: igen, most csak szándéknyilatkozatot kell tenni, hogy 
biztosítani tudják-e a feltételeket.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: akkor a későbbiekben vissza is léphetnek.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, szavazzanak a kormányablak kialakításának 
lehetőségéről.  
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 86/2012.(V.31.) Kt. határozata kormányablak kialakítá- 
 sának lehetőségéről  
 

 Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete  
 szándékát nyilatkozza ki kormányablak kialakítása vo- 
 natkozásában.  
 A kormányablak helyszínéül Alsózsolca Város Polgármes- 
 teri Hivatal Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. sz. alatti  
 épületet, vagy szükség esetén a Tanács u. 2. sz. alatt lévő 
 épületet biztosítaná.  

 Jelenleg a kialakítással, finanszírozással jelentkező költsé- 
 gek nem ismertek, ezért annak ismeretében ismételten dönt 
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 a kormányablak kialakításának lehetőségéről.  
 A testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét ar- 
 ra, hogy az üggyel kapcsolatosan széleskörűen járjon el és 
 arról a képviselő-testületet tájékoztassa, hogy a végleges 
 álláspontot kialakíthassa.  

 Felelős: polgármester, jegyző 
 Határid ő: 2012. december 31.  

 
 
Zsiros Sándorné polgármester: a szükséges forrás ismeretében később fognak dönteni a 
kormányablak kialakításáról.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: amennyiben erre lehetőség nem nyílik, a Hivatal 
épületében felszabaduló helyiség-helyiségek lehetőséget biztosíthatnak arra, hogy ügysegéd-
ügysegédek közreműködjenek a helyi ügyek intézésében. Kérte, erről is szavazzanak. Ha nem 
jön létre kormányablak, támogassák az ügysegédek működését.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, akár a hivatalon belül, akár a Tanács u. 2. sz. alatti 
épületben biztosítsák a feltételeket az ügysegéd-ügysegédek működéséhez.  
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 87/2012.(V.31.) Kt. határozata ügysegédek működéséről 
 

 Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete  
 kinyilatkozza, hogy helyet biztosít Alsózsolca Város  
 Polgármesteri Hivatal Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. sz.  
 alatti épületében, szükség esetén Alsózsolca, Tanács u. 2. sz.  
 alatti ingatlan is bevonható a Járási Hivatal alkalmazásában  
 álló ügysegéd-ügysegédek működéséhez, elhelyezéséhez.  
 A Járások kialakításával, valamint az ezzel összefüggő tör- 
 vények módosításáról szóló törvényjavaslat alapján a szük- 
 séges ügysegédek számát nem tudja meghatározni, annak  
 végleges meghatározása csak az említett törvény elfogadá- 
 sával a járási rendszer kialakításával válik tényszerűvé.  
 A testület felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét ar- 
 ra, hogy az üggyel kapcsolatosan széleskörűen járjon el és 
 arról a képviselő-testületet tájékoztassa, hogy a végleges 
 álláspontot kialakíthassa.  

 Felelős: polgármester, jegyző 
 Határid ő: 2012. december 31.  
 

 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: tájékoztatásként elmondta, hogy az elmúlt ülésen a 
kirívóan közösségellenes magatartást elkövetőkkel szemben az előterjesztés a kiszabható 
igazgatási bírság összegét 50 e Ft-ban maximálta, ma már ez az összeg 150 e Ft.  
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Csöbör Katalin alpolgármester: az állampolgársági eskütétellel kapcsolatosan tájékoztatja a 
testületet, hogy hétfőn kapott levelet, melyben értesítették, hogy nem tudnak jönni. Augusztus 
20-ára megszervezhető-e az eskütétel, vagy más települést kérjen meg? Nagyon sajnálja, hogy 
meghiúsult az eskütétel, megköszönte az eddigi támogatást.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: következő ülésen megbeszélik.  
 
 
 
 
Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester az ülést 8 óra 10 
perckor bezárta. 
 
 
 

Kmf 
 
 
 
 

               Zsiros Sándorné                                                        Urbánné Lengyel Zsuzsanna 
                  polgármester                                                                           jegyző 
 
 
 
 
Kovács Tímea 
jegyzőkönyvvezető 


