
10/2012. sz. jegyzőkönyv  
 
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott közmeghallgatással  
               egybekötött képviselő-testületi ülésről, mely 2012. június 21-én 17 órakor  
               kezdődött 
 
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Brünner István, Dr. Majoros Géza, Fodor Ákos, Ráki  
                        István, Szilágyi László, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tagok, Urbánné Lengyel  
                        Zsuzsanna jegyző, Marcsikné Orosz Emese aljegyző 
                        /a jelenlévők képviselők száma 7 fő/  
 
Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester és Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag 
 
Későbbi időpontban érkezett: Brünner István képviselő-testületi tag  
 
Meghívottként jelen van: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, Bukszár Zsolt r. őrnagy, 
őrsparancsnok, Skarupa János polgárőr egyesület elnöke, Antal Lászlóné igazgató, Takácsné 
Szabó Zsuzsanna óvodavezető, Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető, Oroszné Verba 
Julianna Gondozási Központ vezető, Dr. Kese Melinda háziorvos, Dr. Székely Aranka 
háziorvos, Magos József pénzügyi bizottság tagja  
 
Érdeklődőként 1 fő vett részt az ülésen 
 
Zsiros Sándorné polgármester: köszöntötte dr. Bogyay Ferenc r. alezredest, Bukszár Zsolt r. 
őrnagy, ősparancsnokot, a meghívottként megjelenteket, a képviselő-testületi tagokat és 
intézmények vezetőit. Megállapította, hogy 6 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt 
megnyitotta. Indítványozta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek 
megtárgyalásra azzal a módosítással, hogy elsőként tárgyalják a Közrend, közbiztonság 
helyzete településünkön c. napirendet és a pótanyagként megküldött Közösségi Ház alapító 
okirat módosításáról szóló kezdeményezést 11./ napirendi pontként.  
 
A testület 6 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 
 
N a p i r e n d: 
 
1./ Közrend, közbiztonság helyzete településünkön  
     Előadó: Felsőzsolca Rendőrőrs vezetője 
2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
     Előadó: polgármester  
3./ Beszámoló a felnőtt egészségügyi ellátás helyzetéről, háziorvosi, fogorvosi alapellátás tevékeny- 
     ségéről  
     Előadó: háziorvosok, fogorvosok  
4./ Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működéséről 
     tájékoztató és a 2012/2013. tanévvel kapcsolatos feladatok meghatározása  
     Előadó: iskolaigazgató 
5./ A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása 
     Előadó: jegyző 
6./ Együttműködési megállapodás megtárgyalása  
     Előadó: polgármester 
7./ Óvodapedagógusok létszámának meghatározása  
     Előadó: jegyző  
8./ Óvodafejlesztés című pályázat benyújtása  



 2 

     Előadó: polgármester  
9./ Komplex telep-program pályázat benyújtása 
     Előadó: polgármester 
10./ Közterület használat engedélyezése 
       Előadó: jegyző 
11./ Közösségi Ház alapító okiratának módosítása  
       Előadó: aljegyző 
12./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről 
       Előadó: polgármester 
13./ Közérdekű információk  
 
 
1./ Közrend, közbiztonság helyzete településünkön  
 
Zsiros Sándorné polgármester: minden képviselő megkapta a rendőrkapitányság és a 
polgárőrség beszámolóját. Megkérte dr. Bogyay Ferenc r. alezredest, tegye meg szóbeli 
kiegészítését.  
 
dr. Bogyay Ferenc r. alezredes: részletes és mindenre kiterjedő beszámolót készített. A 
Miskolci Rendőrkapitányság 250.000 lakos közbiztonságáért felel. A beszámoló első fejezete 
a kapitányság életéről szól, a második fejezet az őrsről, a harmadik fejezet Alsózsolca 
statisztikai adatait tartalmazza. Az elmúlt évben felvetődött, hogy a gyorsított eljárások 
prioritást fognak élvezni, amit nem csak ígért, hanem be is tartott. 961 főt állítottak bíróság 
elé, így 72 órán belül ítélet született. A tulajdon elleni szabálysértési büntetés alsó határa 
áprilistól 50.000,- Ft-ra emelkedett. Kiemelten fontos, hogy a bűncselekményt elkövetőket 72 
órán belül a bíróság elé állítják, ahol döntenek az ítéletről. Hivatalba lépésekor 
megfogalmazta célkitűzéseit, a gyorsított eljárásról való elképzelése nem aratott sikert, de 
meggyőzte az ügyészséget és a bíróságot az eljárások szükségességéről. Hosszú távon, két-
három év múlva komoly eredményeket vár. Sokan értetlenül állnak az előtt, hogy egy 
visszaeső bűncselekményt elkövető személy egymás után két felfüggesztett ítéletet kap. Ez 
azért lehetséges, mert még az első ügy nincs lezárva. Ha az első ügyben korábban ítélet 
születne, jó esély lenne arra, hogy az elkövető a másik bűncselekményért már súlyosabb 
ítéletet kapna. Nem az a cél, hogy a fiatalkorú személyeket börtönbe juttassák. A büntetés 
célja, hogy a társadalomtól elkülönítsék azokat, akik nem tudnak hasznosan tevékenykedni. 
Továbbra is azt ígéri, amit elmúlt évben felvázolt, megvalósítása folyamatban van, de csak 
két-három év múlva várható komoly eredmény. Hiszi azt, hogy a munkát következetesen 
tovább kell folytatni és ez fog a közbiztonság területén eredményhez vezetni. Az elmúlt 
időszakban a közbiztonság területén Magyarország volt, aki a legjobb eredményeket érte el, 
ezért az UNIÓ-tól kitüntető címet kaptak elsősorban azért, hogy visszaszorították a halálos 
közlekedési balesetek számát. Erre büszkének kell lenni. Sebességmérés alkalmával a 
dolgozói nem fognak beállni bokor mögé és 30-as táblánál sem fognak mérni, a korrekt 
rendőri intézkedés híve. Szakmai szempontból kezdeményezi a településeken, hogy vizsgálják 
felül a 30-as tábla szükségességét, mert annak betartása nehézkes, legyen magasabb a 
megengedett sebességhatár, de azt tartsák be, ennek látná eredményét. A Közútkezelővel 
folyamatos nézeteltérés adódik abból, hogy kint felejtik a sebességkorlátozó táblákat egy-egy 
útkarbantartás alkalmával. Összességében a közlekedési morál pozitív irányba változott, a 
halálos balesetek számát először negyedére csökkentették, az utóbbi években a felére. A 
rendőri intézkedések váltották ki az elért eredményeket. A szabályokat mindenkinek be kell 
tartani. A bűncselekmények száma 206-ról 166-ra csökkent. A statisztikai adatok a regisztrált 
ismert adatokat mutatják. Véleménye szerint 2012. évben némi emelkedés várható amiatt, 
hogy a településen a rendőrőrs Felsőzsolcára való visszaköltözés miatt megszűnt a 
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mindennapos rendőri jelenlét. A statisztikából megállapítható, hogy nem a rablások, 
betörések, lopások száma emelkedett, hanem a tulajdon elleni bűncselekmények száma nőtt. 
Igyekeznek visszaszorítani a fémfelvásárlást, ezzel kapcsolatban szeretnének együttműködni a 
NAV-al. Érkezik bejelentés lakásbetöréssel, rablással kapcsolatban. Ha megvizsgálja, 2007. 
évben 190 rablás volt, 2011. évben 84 eset. Az elmúlt öt évben a lakásbetörések száma is 
csökkent. Komoly előrelépést regisztráltak e területen. Tisztában vannak azzal, hogy az 
országnak ezen részén a lakosság összetételét tekintve hátrányos helyzetben vannak. 
Feladatuk, hogy kordában tartsák az indulatokat.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: megköszönte a kiegészítést. Alsózsolca Város 
Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület beszámolóját is megkapták. A polgárőrség tagjai az 
önként vállalt feladatok elvégzése során igyekeznek segíteni az önkormányzat, illetve a 
rendőrség tevékenységét. A polgárőrség működésének jótékony hatását érzik a településen.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: a statisztikai adatokból nem lehet kiindulni. Az elmúlt 
évben Alsózsolcán jelentősen javult a közbiztonság, melyet nagy eredménynek tart. Az 
elkövetők elgondolkodhatnak, hogy bűncselekmény elkövetése esetén jó pár év vár rájuk a 
büntetésvégrehajtó intézetben. Jónak tartja a gyorsított eljárást, mert közvetlen hatása azonnal 
érezhető. Pozitívan értékeli a munkát, javult a közbiztonság. Bűnözés mindig volt és lesz is, 
de megnyugvással könyveli az elért eredményeket.  
 
Dr. Kese Melinda háziorvos: Alsózsolcán működik Gyermek- és Ifjúsági Otthon, ahol a 
gyerekek több bűncselekményt követnek el. Sajnos a gyermekfelügyelőknek nincs eszköz a 
kezükben, amivel büntethetnek. Ismeri az ott dolgozó nevelőket és gyerekeket is. A nevelők 
ki vannak merülve. A gyerekek egyenként is nehezen kezelhetők, de közösségben pedig már 
nagyon nehezen. Kérte, ha probléma esetén a nevelők segítséget kérnek és hívják a 
rendőrséget, menjenek el, mert a személyes jelenlétük is visszatartó erő a gyerekek szemében.  
 
dr. Bogyay Ferenc r. alezredes: részükről nincs akadálya, ha jelzést kapnak, kimennek, de 
gondolják át, hogy milyen esetben érdemes és szükséges rendőrt hívni. Ha több alkalommal 
megjelennek és nem történik szankció, a rendőrök elveszítik tekintélyüket. Az otthonban 
pedagógiai eszközökkel kellene eredményeket elérni.  
 
Dr. Kese Melinda háziorvos: a felügyelőknek nincs eszköz kezükben. Ezek a gyerekek a 
lakótelepen is randalíroznak és nem az elfogadott normáknak megfelelően viselkednek.  
 
dr. Bogyay Ferenc r. alezredes: a szabálysértési törvény módosult, eddig önkormányzati 
rendelet szabályozott egyes tényállásokat, ami már működött, jelenleg vannak még 
módosításra váró jogesetek, hogy eljárhassanak bizonyos esetekben, ne megszűntetéssel 
záruljon egy ügy. A randalírozás egyéni tűréshatár mértékétől függ. Több alkalommal érkezik 
bejelentés, hogy az iskola területére beugrálnak gyerekek és hangoskodnak. Javasolja, hogy 
alkalmazzanak pedellusokat, akik felügyelik a gyerekeket.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a településen, ami mozdítható, azt elviszik. A 
rendőrség minden héten ellenőrzést tart, erről érdeklődött. A gyorshajtással kapcsolatban 
elmondta, hogy a Gyár utcán a teherautók nagy sebességgel közlekednek. Javasolta, hogy ne 
csak a település fő utcáján mérjék a sebességet. Javasolta továbbá, hogy jelentessék meg a 
rendőrség telefonszámát, ahová a lakosság bejelentést tehet. Tudomása van arról, hogy több 
esetben történt bűncselekmény, de nem jelentették be.  
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dr. Bogyay Ferenc r. alezredes: már az iskola első osztályába megtanítják a gyerekekkel a 
104, 105, 107, 112-es telefonszámokat, amik a segélyhívásra alkalmasak. Az alsózsolcai 
KMB iroda is hívható, de javasolja a 107-es számon való bejelentést, mivel nekik tudomásuk 
van a környéken szolgáló kollegától, nem biztos, hogy zsolcai rendőrt küldenek, hanem a 
legközelebb lévő járőrt. Támogatta, hogy a helyi újságban jelentessék meg a rendőrség 
elérhetőségét. Az ellenőrzéssel kapcsolatban elmondta, hogy 1,5 éve fokozott ellenőrzés van, 
így működik a szolgálat. Véleménye szerint a fokozott ellenőrzés az, amikor a fémfelvásárló 
hely előtt a nap 24 órájában ott állnak és mindenkit igazoltatnak, aki bemegy és aki kijött. 
Különösen veszélyeztetett településen minden nap megjelennek. Igyekeznek a szolgálatot úgy 
szervezni, ahogy a helyi események indokolják. 31 település tartozik az illetékességi 
területéhez, kevés az eszköz, de nincs akadálya, hogy egy-egy alkalommal az önök által 
javasolt utcákon mérjék a sebességet.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a helyi újság utolsó kiadásában megjelentették a rendőrség 
telefonszámát és a háziorvosok rendelési idejét is.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Alsózsolcán a kamatos pénzekkel kapcsolatos ügy 
milyen eredménnyel járt? Hogyan történik az egy hetes ellenőrzés? Véleménye szerint kevés 
a rendőri óra, ami egy-egy településre esik. Ha csak 10 percre is, megállna a főutcán és ott 
igazoltatna, nagyobb hangsúlya lenne, mert a lakosság nem érzékeli a rendőri jelenlétet. A 
statisztikai adatokból kitűnik, hogy csökkent a bűncselekmények száma. Ennek oka is lehet, 
hogy a lakosság nem jelenti be a lopásokat.  
 
dr. Bogyay Ferenc r. alezredes: a szakmai munkát próbálja irányítani. A sajtó felé nyitni 
kell szélesebb körben, hogy a lakosság megismerhesse eredményeiket. Az uzsorakamat nem 
szűnt meg, de már az is eredmény, ha nem a település központjában lévő automatát 
rohamozzák meg, ezzel nehezebb körülmények között tevékenykednek. Tudomásuk van arról, 
hogy házon belül zajlanak az események, megfelelő előkészítés után megindítják a bűntető 
eljárásokat. Ez egy alapos elkészítő munkát igényel és hosszabb folyamat.  
 
Bukszár Zsolt r. őrnagy, őrsparancsnok: nem a törzs nyomozott az ügyben, de tudomása 
szerint nyomozati szakban van az eljárás és szabadlábon a gyanúsítottak szabadlábon 
védekezhetnek. Igyekeznek és odafigyelnek ez után is. Fokozott ellenőrzés alkalmával egy 
héten három alkalommal, egy órát a településen töltenek. Nem csak rendőrautóval 
közlekednek, ezért nem biztos, hogy nincs rendőr Alsózsolcán azért, mert nem látják. Elmúlt 
évben jó helyzetben volt a település, mert itt volt a rendőrőrs. Jelenleg a KMB irodát 
számítógépes rendszer hiánya miatt nem tudják igénybe venni. Dolgoznak a kollegái a 
számítógépes háttér megteremtésén, bizonyos időt Alsózsolcán töltenek és szeretné 
mihamarabb, az informatikai fejlesztés alkalmával az irodát használatba venni. A rendőrőrs 
telefonszáma ismert, a KMB irodára is kiírták, 383-400. Jegyző asszony közben járásával 
szeretnék elérni, hogy a KMB iroda telefonszámát hívják és nem veszik fel, az Felsőzsolcai 
rendőrőrshöz átkapcsoljon. Sokat járnak intézkedni a Gyermek- és Ifjúsági Otthonba. Ismerik 
a problémákat, de sok esetben fiatalkorú ellen nem tudnak eljárni. Próbálnak mindenre 
odafigyelni és ígéri, hogy lesznek gyalogos rendőrök is a településen.  
 
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: a közfoglalkoztatás alkalmával a dolgozókat 
minden reggel szállítják a munkaterületre és a Gyár utcán, a régi ÉPTEK épületével szemben 
látta, hogy minden nap igazoltattak egy-egy órát a rendőrök. Amióta nem Alsózsolcán 
működik a rendőrőrs, érzik hiányát. 24 órás járőr szolgálat lenne jó, akkor lenne visszatartó 
hatása. Mi a feltétele ennek? 
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dr. Bogyay Ferenc r. alezredes: meg kell duplázni a kapitányság létszámát. A státuszok 
viszonylag fel vannak töltve, de a költségvetés helyzetét ismerve létszámbővítést nem remél. 
A probléma az, hogy kevés a tapasztalatuk a fiatal beosztottaknak, csak három-négy év múlva 
lesznek tapasztalt, felelős rendőrök.  
 
Magos József pénzügyi bizottság tagja: a Dunai Kavicsüzemek bánya ügyvezetője, ami 
Alsózsolca és Sajólád között helyezkedik el. Itt a nyár, a szünet és sok gyerek fürdik a 
bányatóba. Elküldi őket, de hiába. Kérte, hogy szombaton délután, egy-egy alkalommal 
járőrözzenek arra és zavarják el az ott fürdőző gyerekeket. A sebességméréssel kapcsolatban 
kérdése, hogy 20 %-al túl lehet lépni a sebességhatárt?  
 
dr. Bogyay Ferenc r. alezredes: nem igaz, hogy 20 %-os túllépés engedélyezett, már 51-nél 
is büntethetnek, szabálysértési eljárást von maga után. A közigazgatási bírság minden esetben 
a gépjármű üzembentartóját sújtja. A kitermelés alatt álló bányatavat a terület tulajdonosának 
kell ellátni megfelelő védelemmel. Ha a vizeken nincs kitéve tiltó tábla, saját felelősségre 
bárki fürödhet, nem minősül szabálysértésnek csak akkor, ha a területért felelős tiltó táblát 
helyez el. Ígéri, hogy alkalomszerűen meg fognak jelenni a területen.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: a statisztikai adatoknál többféle bűneseteket sorol 
fel. Az ismerté vált bűncselekmények száma 10000, az ismerté vált bűnelkövetők száma 
3600. Ez mit takar? A beszámolóban lévő megnevezések mit jelentenek?  
 
dr. Bogyay Ferenc r. alezredes: egy elkövetőhöz több bűncselekmény tartozik. Pl. ha 
eltulajdonítanak egy táskát 15 igazolvánnyal, ez 16 db bűncselekménynek számít. A 
beszámoló az egységes nyomozati statisztikai adatokat tartalmazza. A robotzsaru rendszer 
naprakész rendszer, amit a bíróság vezet. A netzsaru visszamenőlegesen is korrigálja az 
eseteket.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: mi a feladata az iskolarendőrnek? 2010. évben 
Szikszón meggyilkoltak egy idős házaspárt. Ez az ügy hol tart?  
 
dr. Bogyay Ferenc r. alezredes: a kérdéses ügy az encsi kapitányság illetékességi területe, 
ezért arról pontos információja nincs. Az iskolarendőr bejár az iskolába, felveszi a kapcsolatot 
az ifjúsági felelőssel és pedagógusokkal, a gyerekeknek előadásokat tart a bűnmegelőzésről.  
 
Dr. Majoros Géza ügyrendi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a beszámolókat és 
elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a rendőrőrs minden segély kifizetéséhez rendőrt 
biztosít az önkormányzat részére, így a kifizetések rendben zajlanak. Jó lenne, ha segítséget 
tudnának nyújtani a családi pótlék és nyugdíj kifizetésekor is a postán és a 
takarékszövetkezetnél, valamint a  vendéglátó egységeknél való ellenőrzésben.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: megköszönte a beszámolót és az egész évi munkájukat. Jó 
kapcsolat alakult ki az önkormányzat és a rendőrőrs között, segítik egymás tevékenységét. 
Kérte a testületet, hogy fogadják el a Miskolci Rendőrkapitányság beszámolóját Alsózsolca 
város 2011. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről.  
 
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 88/2012.(VI.21.) Kt. határozata a Miskolci Rendőrkapi- 
 tányság beszámolójáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 elfogadta a Miskolci Rendőrkapitányság beszámolóját Al- 
 sózsolca város 2011. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről.  
 Felelős: polgármester, Rendőrkapitányság vezető  
 Határid ő: azonnal 
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el Alsózsolca Város 
Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület beszámolóját a közrend, közbiztonság helyzetéről 
településünkön.  
 
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 89/2012.(VI.21.) Kt. határozata Alsózsolca Város Bűn- 
 megelőzési Polgárőr Egyesület beszámolójáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 elfogadta  Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egye- 
 sület beszámolóját a közrend, közbiztonság helyzetéről  
 településünkön.  
 Felelős: polgármester, Polgárőr Egyesület vezetője 
 Határid ő: azonnal 
 
Zsiros Sándorné polgármester: megköszönte a polgárőrség munkáját. Annak ellenére, hogy 
nehéz körülmények között működnek, segítik Alsózsolca lakosságának biztonságérzetét. 
Eredményes munkát kívánt.  
 
 
2./ 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 6 igen szavazattal jóváhagyólag tudomásul vette. 
 
 
3./ Beszámoló a felnőtt egészségügyi ellátás helyzetéről, háziorvosi, fogorvosi alapellátás 
tevékenységéről  
 
Zsiros Sándorné polgármester: köszöntötte a háziorvosokat, kérte, tegyék meg szóbeli 
kiegészítésüket.  
 
Dr. Majoros Géza háziorvos: kiegészítésként elmondta, hogy otthonápolási szakszolgálat 
működik a településen. Feladatuk az Alsózsolcán élő betegek ápolása, gyógytorna, kötözés. 
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Elmúlt évben 24 beteget ápoltak, ami 336 esetet jelent. Jelenleg 4 beteget gondoznak. 
Többféle szűrővizsgálatokat végeznek, amelyeket a gyógyszergyárak támogatnak.  
 
Dr. Székely Aranka háziorvos: növekszik a TBC-s betegek száma, ezért kötelező tüdőszűrőt 
rendeltek el évente egy alkalommal. Évek óta folyamatos az emlő, illetve a nőgyógyászati 
szűrés, de vannak, akik nem élnek a lehetőséggel. Felhívta a figyelmet a szűrések 
fontosságára.  
 
Dr. Kese Melinda háziorvos: az elmúlt évi elhalálozás számadataiból 8 fő daganatos 
betegség miatt hunyt el. Sajnálatos, hogy a lakosság nem tesz ellene semmit, hogy 
megelőzzék a betegséget. A daganatos megbetegedés mára már az életmódból adódó betegség 
kategóriájába sorolható. Oda kell figyelni, hogy mit esznek, mennyit és mikor, ne 
dohányozzanak és ne fogyasszanak alkoholt. A magas vérnyomás, cukorbetegség és ér 
elmeszedés is ide tartozik. Igyekszik mindenkit felvilágosítani, ezért kérte a lakosságot, hogy 
legyenek türelemmel a rendelési idő alatt. Felvetette, hogy tárgyalják újra a fizikoterápia 
díjának megállapítását, sokallja az 500,- Ft-os díjat. Tegyék hozzáférhetővé az ellátást a 
lakosság számára alacsonyabb áron. Kifogásolta, hogy a településen nincs nyilvános mosdó és 
illemhely, egyesek a rendelő mosdóját használják rendszerességgel. Megköszönte, hogy 
biztosítják a mosdók takarítását. Jó kapcsolatuk van az önkormányzattal, mindent meg tudnak 
beszélni, a közös munkát ki tudják alakítani.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: megköszönte az észrevételeket. Döntést ma nem tudnak 
hozni a fizikoterápia díjáról és a nyilvános mosdó kialakításáról. Jó az együttműködés az 
önkormányzat és a háziorvosok között. Maximálisan próbálják segíteni egymás munkáját. 
Lakossági észrevételként jelezte, hogy a háziorvosok nem minden esetben jelentik be, ha 
szabadságra mennek, így azt a város honlapján nem lehet biztonsággal követni. Kérte, 
amennyiben előre tudják, jelentsék be. Elégedettek az orvosi ellátás színvonalával. A 
fogorvosok beszámolója alapján jól felszerelt rendelő van.  
 
Tóth J. Sándor humánpolitikai és jóléti bizottság tagja: felhívta a figyelmet arra, hogy a 
legfontosabb a prevenció legyen a következő időszakban is. A bizottság megtárgyalta a 
beszámolókat és elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
18 óra 20 perckor Brünner István képviselő-testületi tag megérkezett az ülésre 
(a jelenlévő képviselők száma 7 fő)  
 
Dr. Majoros Géza háziorvos: időnként vállalkozások jelennek meg a rendelőben különböző 
egészségügyi szűrés címén. A lakosság körében meghirdetik a szűréseket, amelyeket a 
rendelőben végeznek. Több alkalommal hátráltatták a munkában és sok pénzt kérnek el a 
szűrésért.  
 
Dr. Székely Aranka háziorvos: a háziorvosokat senki nem értesíti ezekről a szűrésekről.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: ez házalói tevékenység, melyhez nem kérnek engedélyt.  
 
Dr. Székely Aranka háziorvos: nem ellenőrzi senki a tevékenységüket?  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az önkormányzat térítésmentesen szemvizsgálatot és 
hallásvizsgálathoz biztosította a védőnői szolgálat épületét.  
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Dr. Székely Aranka háziorvos: ÁNTSZ engedélyhez kötné a tevékenység működését.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: csak azokról a szűrővizsgálatokról van tudomásuk, 
amelyeket a védőnők szerveznek.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: jó az ellátás Alsózsolcán. A fizikoterápia díjának 
csökkentése megoldaná a problémát? Milyen a gép állapota? Szélesebb körű rehabilitációt 
tudnának biztosítani? Tiszaújvárosban 15-30.000,- Ft a kezelés.  
 
Dr. Kese Melinda háziorvos: nagy kérdés, hogy maradjon-e vagy sem a fizikoterápia 
szolgáltatás. Sok beteg nem reagál a fizikoterápia kezelésre. Sokan igénylik a szolgáltatást, 
amit ők a rendelőben nem tudnak biztosítani. Más településen komplex fizikoterápiai 
szolgáltatást kapnak, de vannak rászoruló emberek, akiknek szükségük lenne erre a 
szolgáltatásra. Bartáné Nagy Edit megfelel a feladatnak, türelmes, meghallgatja az embereket. 
Alkalmanként 100-200,- Ft díjat elfogadhatónak tart. Tíz kezelés már 5.000,- Ft-ba kerül, ez 
sok. Más településen az orvosoknak 2.000,- Ft kiszállási díjat kell fizetni, ha házhoz mennek a 
betegekhez, náluk ez nem szokás.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: elgondolkodtató, mert ha nem veszik igénybe a 
szolgáltatást nem lesz bevétele az önkormányzatnak.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a fizikoterápia működtetése 2 M Ft. Ha úgy 
gondolják, tárgyalják újra a díjat.  
 
Dr. Székely Aranka háziorvos: 2 M Ft?  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: igen, évi 2 M Ft a működtetés.  
 
Dr. Kese Melinda háziorvos: a labor jól működik és nagy segítség számukra.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: tárgyalni fognak a fizikoterápia díjáról.  
 
Dr. Majoros Géza háziorvos: az egészségügyet átszervezik, Alsózsolcán a gyógyszerellátás 
is változni fog, mert a gyógyszertárnak új tulajdonosa lesz. Betegellátás szempontjából 
Alsózsolcát a megyei kórházhoz szervezik át, ami problémát fog jelenteni a vérvétel miatt.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: nagy segítség, hogy a kórházzal meg tudtak egyezni Kurucz 
Attiláné foglalkoztatásáról, így nem csak a vérvétel történik helyben, hanem az eredmények 
másnap már az orvos kezében vannak.  
 
Dr. Kese Melinda háziorvos: alkalmazkodni fognak a helyzethez.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: megköszönte a jó együttműködést a 
közfoglalkoztatottak munka alkalmassági vizsgálatára vonatkozóan.  
 
Dr. Majoros Géza humánpolitikai és jóléti bizottság tagja: a bizottság megtárgyalta a 
beszámolókat és elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el Alsózsolca I. sz. 
háziorvosi körzetének egészségügyi helyzetéről szóló beszámolót.  
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Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag személyes érintettségét bejelentette 
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 90/2012.(VI.21.) Kt. határozata Alsózsolca I. sz. házior- 
 vosi körzetének egészségügyi helyzetéről  
 

 Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete elfo- 
 gadta Alsózsolca I. sz. háziorvosi körzetének egészségügyi 
 helyzetéről szóló beszámolót.  

 Felelős: polgármester, háziorvos 
 Határid ő: azonnal  
 

Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el Alsózsolca II. sz. 
háziorvosi körzetének a felnőtt egészségügyi ellátás helyzetéről szóló beszámolót.  
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 91/2012.(VI.21.) Kt. határozata Alsózsolca II. sz. házior- 
 vosi körzetének a felnőtt egészségügyi ellátás helyzeté- 
 ről  
 

 Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete elfo- 
 gadta Alsózsolca II. sz. háziorvosi körzetének a felnőtt  
 egészségügyi ellátás helyzetéről szóló beszámolót.  

 Felelős: polgármester, háziorvos 
 Határid ő: azonnal  
 

Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el Alsózsolca III. sz. 
háziorvosi körzetének a felnőtt egészségügyi ellátás helyzetéről szóló beszámolót.  
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 92/2012.(VI.21.) Kt. határozata Alsózsolca III. sz. házior- 
 vosi körzetének a felnőtt egészségügyi ellátás helyzeté- 
 ről  
 

 Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete elfo- 
 gadta Alsózsolca III. sz. háziorvosi körzetének a felnőtt  
 egészségügyi ellátás helyzetéről szóló beszámolót.  

 Felelős: polgármester, háziorvos 
 Határid ő: azonnal  
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Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el a fogászati alapellátásról 
szóló beszámolót.  
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 93/2012.(VI.21.) Kt. határozata a fogászati alapellátásról  
 

 Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete elfo- 
 gadta a fogászati alapellátásról szóló beszámolót.  

 Felelős: polgármester, fogorvosok  
 Határid ő: azonnal  
 

Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el a védőnői szolgálat 
tevékenységéről szóló beszámolót.  
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 94/2012.(VI.21.) Kt. határozata a védőnői szolgálat tevé- 
 kenységéről   
 

 Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete elfo- 
 gadta a védőnői szolgálat tevékenységéről szóló beszámolót. 

 Felelős: polgármester, intézményvezető  
 Határid ő: azonnal  
 

A továbbiakban 10 perc szünet következett.  
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag nem foglalta el helyét az ülésteremben 
(a jelenlévő képviselők száma 6 fő)  
 
 
4./ Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működéséről 
     tájékoztató és a 2012/2013. tanévvel kapcsolatos feladatok meghatározása  
 
Zsiros Sándorné polgármester: az intézmény vezetője tájékoztatta arról, hogy a tanév június 
15-én zárul, ezt követik az osztályozó vizsgák, majd június végén a tanévzáró értekezlet. A 
tanévről szóló tájékoztatót ezek ismeretében tudja elkészíteni ezért kérte, hogy a működésről 
szóló beszámolót vegyék le a napirendről és a soron következő ülésen tárgyalják, ami 
rövidesen várható az óvodavezetők pályázatának elbírálása miatt. Mivel a kérelemmel 
kapcsolatosan kérdés, vélemény nem merült fel a képviselők részéről, ezért kérte a testületet, 
hogy halasszák el a tájékoztató megtárgyalását a soron következő képviselő-testületi ülésre.  
 
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 95/2012.(VI.21.) Kt. határozata a Herman Ottó Általá- 
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 nos Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
 működéséről szóló tájékoztató megtárgyalásának elha- 
 lasztásáról a soron következő képviselő-testületi ülésre 
 

 Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy 
 döntött, hogy elnapolja a Herman Ottó Általános Iskola 
 és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működéséről  
 szóló tájékoztató megtárgyalását a soron következő kép- 
 viselő-testületi ülésre.  

 Felelős: polgármester, igazgató  
 Határid ő: 2012. július 30.  
 

Zsiros Sándorné polgármester: ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódik a 2012/2013. tanítási 
évben indítandó osztályok, csoportok számának meghatározása. Minden év júniusában meg 
kell határozni a következő évben indítandó osztályok, csoportok létszámát, az iskolai 
csoportok száma mellett napközis iskolaotthonos csoportok számát is. Az előterjesztés 
elkészítése előtt bekérték az iskolák és óvodák vezetőitől a szükséges adatszolgáltatást, ez 
alapján készítették a táblázatot. A fenntartó az iskolai osztályra a Közoktatási törvény alapján 
megállapított maximális létszáma átlépését 20 %-kal engedélyezheti. Az előterjesztést a 
humánpolitikai és jóléti bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testületnek. Kérte a 
testületet, hogy fogadja el az előterjesztést az indítandó osztályok és csoportok számának 
meghatározásáról, az iskolaotthon indításáról a 4. osztályban, a nemzetiségi oktatásról, illetve 
a maximális osztálylétszámtól történő eltérést engedélyezze. Mivel az előterjesztéssel 
kapcsolatosan kérdés, vélemény nem merült fel a képviselők részéről, ezért kérte támogassák 
a 2012/2013. tanítási évben indítandó osztályok, csoportok számának meghatározását.  
 
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 96/2012.(VI.21.) Kt. határozata az általános iskolákban, 
 óvodákban a 2012/2013. tanévben indítandó osztályok, 
 csoportok számának meghatározásáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete elfo- 
 gadta a 2012/2013-as tanítási évben indítandó osztályok,  
 csoportok számának meghatározásáról szóló előterjesztést  
 az alábbiak szerint: 
Osztály Létszám 2-őt 

 érő 

Statisztikai 

létszám 

Io./napk. 

létsz. 

Statisztikai 

létszám 

Képv. 

eng. 

Tanköt. 

megszűnik  

1.o. 18  18 18  18   

2.o 23 2 25 23 2 25   

3.a 20 3 23 20 3 23   

3.b 18 5 23 18 5 23   

4.a 15 4 19 15(+6) 4 19+ 6=25   

4.b 18 3 21 18(+5) 3 21+5=26   
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5.a 22 5 27   

5.b 20 6 26   

6.a 16 4 20   

6.b 20 7 27   

7.a 18 2 20   

7.b 18 6 24   

8.a 17 2 19   

8.b 18  18 

 

 

 

11 

 

 

 

11 

  

 

14 

osztály 

 

261 

 

49 

 

310 

 

123 

 

17 

 

140 

  

Benedek Elek Tagiskola 

                                                                   Normál 

Osztály Létszám Oszt 

ism. 

2-őt 

ér 

Stat. 

létszám 

Io./Napk. 

Létsz. 

Stat. 

Létsz. 

Képv. 

Eng. 

Tankötelezettsége 

megszűnik 

1.a 21 4 6 27 21 6 27 1 fő  

1.b 20 4 5 25 20 5 25   

2.a 21 1 5 26 21 5 26   

2.b 18 3 10 28 18 10 28 2 fő  

3.o. 22 3 6 28 22 6 28 2 fő   

4.a 19 2 3 22 19 3 22   

4.b 22 6 10 32 22 10 32 6 fő   

5.a 22 3 7 29      

5.b 25 4 6 31    1 fő  

6.a 23  1+2 26      

6.b 21 2 4 25      

7.a 19  4 23 
 

     

7.b 18 2 3 21      

8.a 19 1 3 22      

8.b 18   18      

15 
osztály 

308  75 383 143 45 188  23 
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Eltérő tanterv szerint tanulók 

Osztály létszám 2-őt 

ill. 3-

at érő 

Statisztikai  

létszám 

Io./napk. 

létszám 

Stat. 

létszám 

Képv. 

Eng. 

Tankötelezettség 

megszűnik 

Eltérő         

1. 4 4   

2. - -   

3. 8 

 

+12+1 

 

25 

8 

 

13 

 

25 

  

4. 11 +11+3 25 11 14 25   

5. 15 +15+1 31    1 fő  

6. 6     

7. 9 
+6 
+9 

 
30    

 
  

8. 11 +11+1 23      

5 

osztály 

64  134 23  50  8 

 
 2011/2012 

 
2012/2013 

 Osztály Isk.o., 

napk. 

 Osztály Isk.o., napk. 

Herman Isk. 15 5+2=7 Herman 14 4+2=6 

Benedek Isk. 13 5+1=6  

Benedek 

Isk. 

14+1 5+2=7 

SNI 5 2 Benedek 

SNI 

5 1+1 3. Sz. 

Isk. 

Normál 2     

Összesen: 35 15  34 15 

Művészeti Iskola 
 
 Csoport Létszám Óra  

Zeneművészeti ág 7 Ek1   

  Ek2   

  1.   

  2. 

 

 

 

94   
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  3.   

  4.   

  Zir. 

 

102 óra  

Táncművészeti ág 3 A/1 20   

  A/1 12 10 óra  

  Aöv. 12   

Képzőművészeti ág 2 Ek2 14   

  A/3 12 6 óra  

Színművészeti-

bábművészeti ág 

2 A/2 14   

  A/4 14 8 óra  

 14                 192 126 óra  

Az 1993. évi LXXIX. törvény 3. sz. melléklete alapján  
     létszámhatárok 
1-4. évfolyamon                                     26 fő 
5-8. évfolyamon    30 fő 
A Benedek Elek Tagiskolában a normál tanítási osztályok tekintetében: 

1.a osztálynál a Képviselő-testület által engedélyezett túllépés             1 fő 
2.b                    - „  -                                                                          2 fő 
3.o.                   - „  -                                                                          2 fő 
4.b.                   - „  -                                                                          6 fő 
5.b.                   - „  -                                                                          1 fő 

Eltérő tanterv szerint tanulók tekintetében 
5.o osztálynál a képviselő-testület által engedélyezett túllépés       1 fő 
 Óvodák 
 Fekete István Óvoda 
  óvoda             125 fő 5 csoport  
  bölcsőde           12 fő 1 csoport  
 2. Számú Napköziotthonos Óvoda  
                  125 fő 5 csoport. 
 A testület felhívja az aljegyző figyelmét arra, hogy a döntés- 
 sel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg és az 
 engedélyek beszerzéséről gondoskodjon.  
 Felelős: aljegyző, igazgató, óvodavezetők 
 Határid ő: 2012. szeptember 1.  
 
 
5./ A temetőkr ől és a temetkezési tevékenységről szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása 
 
Zsiros Sándorné polgármester: az elmúlt testületi ülésen döntöttek arról, hogy a korábban lezárt 3-as 
parcellát ismét megnyitják azzal, hogy abban urnás temetkezéshez urnasírhelyek kialakítása 
lehetséges. Az újonnan bevezetendő urnasírhelyekre és a 2-es parcellában az egy személyes és a négy 
személyes sírhelyek díját a Fogyasztóvédelmi Hatóság jóváhagyta. A rendelet július 1-től lép hatályba. 
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem merült fel a képviselők részéről, ezért 
kérte támogassák az előterjesztést.  
 
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 97/2012.(VI.21.) Kt. határozata a temetőben lévő sírhe- 
 lyek díjainak megállapításáról és urnasírhely kialakítá- 
 sáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete elfo- 
 gadta a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 
 önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos előter- 
 jesztést.  
 Felelős: polgármester, jegyző  
 Határid ő: 2012. július 1.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, fogadják el a temetőkről és a temetkezési 
tevékenységről szóló rendelet-tervezetet.  
 
A testület 6 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 19/2012.(VI.22.) önkormányzati 
rendeletét, mely a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 27/2005.(XII.22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szól. 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
6./ Együttműködési megállapodás megtárgyalása  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a polgárőrség elkészítette a megállapodás-tervezetet az 
országos polgárőrszövetség által kiadott formanyomtatvány alapján. A megállapodásban két 
elírás történt, az együttműködés célja és alapelvei pontokban, mert nem kerületről, hanem 
településről van szó. A tervezetben három ponttal nem értett egyet, azzal, hogy szükség esetén 
biztosítják részükre az internetelérést önálló jogosultsággal. Az önkormányzat hálózatára nem 
kapcsolódhatnak rá, az internetet bármikor használhatják a Polgármesteri Hivatalban és a 
Közösségi Házban, de a megállapodásba ezt nem tudják rögzíteni. Kiegészítették a 
megállapodást azzal, hogy segítséget nyújtanak az Egyesület iratainak másolásában, 
kiadványainak elkészítésében. Nem tudják vállalni, hogy az egyesület igénye alapján 
segítséget nyújtanak a pénzügyi elszámolások elkészítésében, mert a dolgozók speciálisan 
önkormányzati ügyekkel foglalkoznak. A tervezetben számszerűen évi 500.000 Ft támogatás 
szerepelt, ezt javasolta, hogy ne számszerűsítsék, mert az önkormányzati rendelettel nem lehet 
ellentétes. A támogatási szándék fennáll az önkormányzat részéről. Az ügyrendi bizottság 
megtárgyalta a megállapodást és elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a polgárőr egyesület elnöke tud a változásokról, 
megbeszélték vele?  
 
18 óra 50 perckor Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag elfoglalta helyét az ülésteremben 
(a jelenlévő képviselők száma 7 fő) 
 
Zsiros Sándorné polgármester: nem egyeztettek, de a mai ülésen jelen volt, de valószínű 
elfoglaltsága miatt nem várta meg a napirend tárgyalását. A módosításokat meg kell értenie az 
Egyesületnek, az önkormányzat, ha tud, anyagilag vagy egyéb módon támogatja őket. Kérte, 
hagyják jóvá az együttműködési megállapodást.  
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 98/2012.(VI.21.) Kt. határozata együttműködési megálla- 
 podásról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete jóvá- 
 hagyta Alsózsolca Város Önkormányzata és Alsózsolca Vá- 
 ros Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület között létrejött  
 együttműködési megállapodást.  
 Felelős: polgármester, elnök  
 Határid ő: azonnal  
 
 
7./ Óvodapedagógusok létszámának meghatározása  
 
Zsiros Sándorné polgármester: mindenki előtt ismeretes, hogy a Fekete István óvodában 1 
fő több mint egy éve betegsége kapcsán tartósan távol van és 2011.10.04-től részére személyi 
juttatás nem jár, betegségéből adódóan nem várható a mielőbbi visszatérés, ezért egy fő 
óvodapedagógus a Fekete István óvodában jelentkező tartósan távol lévő óvónő 
helyettesítését ellátja. Ez a kirendelés jól működött, azonban annak jogszabályi korlátai miatt 
már nem lehet a választott óvónő személyével a helyettesítést megoldani. Kérte, hogy a 2. Sz. 
óvoda óvodapedagógusi létszámát csökkentsék 11 főre azzal, hogy megnöveli a Fekete István 
óvoda létszámát egy fővel, így rendeződhetne a kialakult helyzet. Az átszervezés nem jár 
bértöbblettel.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az átirányításnak vannak korlátai és a szülők 
szeretnének állandó óvónőt a csoportban. Így a Fekete István óvoda létszámát egy fővel 
növelnék, ott 12 fő óvodapedagógus foglalkoztatására nyílik lehetőség, amiből 1 fő tartósan 
távol van.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: nem lehet arra kötelezni Keményné Herbály 
Erikát, hogy menjen el vizsgálatra?  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: már folyamatban van az ügy a Gyámhatóságon keresztül. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, fogadják el az előterjesztést.  
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 99/2012.(VI.21.) Kt. határozata óvodapedagógusi lét- 
 szám meghatározásáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2. Sz. 
 Napköziotthonos óvodában foglalkoztatott óvónők számát 
 11 főben állapítja meg.  
 A Fekete István óvodában foglalkoztatott óvónők számát 
 12 főben állapítja meg azzal, hogy azt a költségvetési ren-
 deletben a következő ülésen átvezeti.   
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 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy 
 a döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.   
 Felelős: polgármester, óvodavezetők  
 Határid ő: 2012. július 30.  
 
 
8./ Óvodafejlesztés című pályázat benyújtása  
 
Zsiros Sándorné polgármester: az előterjesztés kiegészítéseként elmondta, hogy egy 
fenntartó, egy pályázatot nyújthat be. A pályázatban 1 – 100 M Ft összegű támogatást 
nyerhetnek, feladat ellátási helyenként max. 5 M Ft-ot. 100 %-ban támogatott a pályázat, 
melyet mindkét óvoda részére benyújtanának. Mivel a pályázattal kapcsolatosan kérdés, 
vélemény nem merült fel a képviselők részéről, ezért kérte támogassák annak benyújtását.  
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 100/2012.(VI.21.) Kt. határozata „Óvodafejlesztés”-i pá- 
 lyázat benyújtásáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete hozzá- 
 járult ahhoz, hogy a Fekete István és a 2. Sz. óvoda közös  
 pályázatot nyújt be  a TÁMOP-3.1.11-12/1-2  
 „Óvodafejlesztés” c. pályázatra.  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a pályázatot a megadott határidőre 
 nyújtsa be.  
 Felelős: polgármester, óvodavezetők  
 Határid ő: azonnal  
 
 
9./ Komplex telep-program pályázat benyújtása 
 
Zsiros Sándorné polgármester: a pályázat 100 %-ban támogatott. A pályázat célja, a 
hátrányos helyzetben élők felzárkóztatása. A pályázat programjainak megvalósítását a 
Metodista Egyház közreműködésével tervezik. A pályázatba bevonják az Egyház Johanna úti 
épületét, ami színtere lenne a foglalkozásoknak, így a fenntartási kötelezettség nem az 
önkormányzatot terheli. Az épületre szerződést kötnek, ami hosszú távon biztosítja a 
programok megvalósítását. Másik színtér a Közösségi Ház lenne. A pályázatban 45-150 M Ft-
ra pályázhatnak.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: a pályázatban szerepel, hogy jelen konstrukció 
célja, hogy javuljon az egészségügyi szolgáltatás. Mit értenek ez alatt?  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a pályázat megfogalmazása nem egyértelmű. 
Szűrővizsgálatokon való részvételre próbálják ösztönözni a hátrányos helyzetben élőket és 
egészséges életmódra.  
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Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: mi lesz az egészségügy feladata, ha nyernek a 
pályázaton?  
 
Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető: a komplex program, egymásra épülő 
tevékenységet jelent, de nem szükséges mindent megvalósítani. A Metodista Egyház 
képviselőit próbálták a felé terelni, hogy továbbképzés, szakképzés, illetve 
munkahelyteremtéssel kapcsolatos programokat szervezzenek azért, hogy ők, maguk 
tegyenek az előrelépésük érdekében.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: de a pályázatban szerepel az egészségügyi 
szolgáltatások elérésének javítása, ezáltal valamiféle feladatuk lesz a háziorvosoknak.  
 
Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető: az egészséges életmódról 
felvilágosító előadást tartanak.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: mint háziorvos elmondta, hogy bármikor mennek 
hozzájuk, megvizsgálják őket, meghallgatják problémájukat.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a program nem erre irányul, a védőnők tartanak 
felvilágosító előadásokat, tájékoztatókat.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: pályázni kell, össze kell fogni a hátrányos helyzetben 
élőket. A probléma már az ügyintézés kezdetekor elakad, ezért az életvitelhez is segítséget 
kell nyújtani részükre.  
 
Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető: ha csak annyit érnek el, hogy a 
szabadidő eltöltésére lesz hasznos tevékenység, már nyertek. Ha maguk közül szociális 
munkásokat nevelnének ki, előre lépés lenne. Valahol el kell kezdeni.  
 
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: megjelent a 10 település újsága, melyben a 
sövénykerítés építéséről jelent meg cikk, amit alsózsolcai kisebbségi lakos készített. Nagy 
előrelépés lenne, ha ez a kezdeményezés elterjedne. A hátrányos helyzetű lakosság gyakran 
megkeresi azzal a kéréssel, hogy adjon nekik vasat, fát, szöget kerítésnek. Minden kérést 
visszautasít azzal, hogy ráérnek, a Sajó parton szedjenek vesszőt és fűzzenek belőle kerítést. 
Íme, az első kerítés elkészült, reméli követőkre talál.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, támogassák a pályázat benyújtását.  
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 101/2012.(VI.21.) Kt. határozata Komplex telep-prog- 
 ram pályázat benyújtásáról 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete hozzá- 
 járult a TÁMOP-5.3.6-11/1 „Komplex telep-program” c. 
 pályázat benyújtásához.  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a pályázatot a megadott határidőre 
 nyújtsa be.  
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 Felelős: polgármester, Gondozási Központ vezető 
 Határid ő: folyamatos 
 
 
10./ Közterület használat engedélyezése 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: sokan örülnek annak, hogy a kérelemben érintett  
vállalkozás zöldség-gyümölcs árusítás tekintetében kínálat bővülést eredményezett a lakosság 
részére. Persze a településen hasonló üzletkörben tevékenykedőknek konkurenciát jelent a 
megjelenése. A Kft mozgóárusításra kapott engedélyt, de a településen való jelenléte viszont 
egy konkrét helyre, a Lacika üzletház előtti területre korlátozódik. Megkereste az üzemeltető 
és megállapodtak abban, hogy az árusítás –vevők tartózkodása- az önkormányzat közterületén 
valósul meg, ezért közterület használati díjat kellene fizetni. A jelenlegi szabályozás a 
közterület használati díj mértékét alkalmai árusítás esetén 400,- Ft/m2/ÁFA/nap összegben 
határozza meg a búcsúsok tekintetében, ez nagyon magas lenne egy hónapra kivetítve, ezért 
125 Ft/m2/nap összegű díjat javasolt. A vállalkozó az árusításra a járdát is igénybe veszi, kb. 
2 m2-t használ. A lakosság körében közkedvelt a zöldségárusítás. A vállalkozó hosszabb távra 
tervez a településen, építési engedélyt is kért zöldséges pavilon létesítésére.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: azért kell a testület hozzájárulása, hogy folytathassa 
a működést a vállalkozó?  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: igen, rendezni kell a státuszát, ezzel közterületen 
történő árusításra kaphat engedélyt.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: a vevő a járdán áll meg, így az eladótér a vásárlás 
pillanatában.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a postánál, vagy a takarékszövetkezet előtt sem kell 
fizetni közterület használati engedélyt. Kifizetések esetén, itt is a közterületen sorakoznak az 
ügyfelek.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a takarékszövetkezet előtt a saját területükön 
sorakoznak az ügyfelek. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: azért, mert a vevő a járdán áll, nem kell közterület 
használati díjat fizetni.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a takarékszövetkezet nem az utcán szolgálja ki az 
ügyfeleket.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: de az ügyfelek kint állnak sorba.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: viszont a kiszolgálás, ügyintézés bent történik. Ha 
nem járulnak hozzá a közterület használat engedélyezéséhez, a vállalkozó csak akkor 
maradhat a településen, ha az árusítás mozgó árusként a település több pontján végzi.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: ha építési engedély kérelmet adott be, akkor 
építésbe fog kezdeni.  
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: igen, a Lacika üzletház mellett szeretne egy árusító 
pavilont építeni, de hosszú távú fejlesztésben is gondolkodik Alsózsolcán, cukrászdát szeretne 
nyitni. Jelenleg 2 m2-t használ a járdából, kéri, állapítsanak meg a közterület használatára 
díjat.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: a közterület használati engedély megadásával 
biztosítják a vállalkozó további működését.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: igen, kérte a testületet, hogy a Marcell-Fruit Kft. részére a 
Kossuth L. út 146. szám alatti ingatlan előtti közterület igénybevételéhez hozzájárulni 
szíveskedjen, a közterület-használati díj mértékét egyedi díjként 125,- Ft/m2/nap összegben 
állapítsák meg, valamint hatalmazzák fel a polgármestert a területbérleti szerződés 
megkötésére.  
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 102/2012.(VI.21.) Kt. határozata közterület használat en- 
 gedélyezésére vonatkozóan  
 
 Alsózsolca Város Képviselő-testülete a Marcell-Fruit Kft.  
 (3776. Radostyán, Rákóczi út 84.) kérelmére az Alsózsolca,  
 Kossuth L. út 146. szám alatti ingatlan előtti közterület (2  
 m2 járda) zöldségárusítás céljára való igénybevételéhez  
 hozzájárul.  

 A közterület használati díj mértékét 125 Ft/m2/nap összeg- 
 ben határozza meg, 2012. december 31-ig szól.   
 A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a  
 területbérleti szerződés megkötésére. 

 Felelős: polgármester  
 Határid ő: 2012. december 31.  
 
 
11./ Közösségi Ház alapító okiratának módosítása  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: a Közösségi Ház vezetője kérte, hogy az alapító 
okiratában szereplő szolgáltatások közül az ellenérték fejében történő nyomtatást, 
fénymásolást töröljék, mert ezért az üzemeltetője, azaz a Közösségi Ház szerzői jogdíj 
fizetésére kötelezett, melyet a Magyar Reprográfiai Szövetség részére kell befizetni, ami éves 
szinten kb. 80 e Ft kiadást jelent és az ebből származó bevétel viszont elenyésző. Javasolta, 
hogy az alapító okiratból az erre vonatkozó szakfeladat számot is töröljék.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: mivel a kérelemmel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem 
merült fel a képviselők részéről, ezért kérte támogassák annak elfogadását.  
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 103/2012.(VI.21.) Kt. határozata Közösségi Ház és  
 Könyvtár alapító okiratának módosításáról  
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 Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a  
 Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratát az alábbiak  
 szerint módosítja: 
 1./ A Közösségi Ház  alapfeladatai  11. pontból törlésre  
      kerül: 
  -  informatikai szolgáltatás, irodatechnikai szolgáltatás 

 2./ Az alapító okirat módosítással nem érintett rendelkezései  
 az eredeti szövegezéssel változatlanul hatályban maradnak. 
 A képviselő-testület az egységes szerkezetű alapító okiratot 
 elfogadta. 
 Felelős: polgármester, jegyző 
 Határid ő: azonnal  
 
 
12./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről 
 
Zsiros Sándorné polgármester: május 31-én volt a Sajó-Hernádvölgyi és Bükkvidéki 
Önkormányzatok Terület és Településtársulása éves közgyűlése, ahol tárgyaltak a Felsőzsolca 
okmányiroda feletti ingatlan értékesítéséről, elfogadták a 2011. évi beszámolót, a 2012. évi 
költségvetést, módosították az alapító okiratot, új SZMSZ-t fogadtak el és új elnökséget 
választottak, melynek ő is tagja lett. A társulásnak 35 M Ft kintlévősége van, az erre 
vonatkozó eljárásokat megindították. A kintlévőségek miatt 10 M Ft adósság keletkezett.  
Június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján a Herman Ottó iskola tanulóival és a pelsőci 
iskola tanulóival és tanáraival tartottak közös megemlékezést, ahol sport és kulturális 
programokon vettek részt.  
Június 5-én pedagógus napon volt.  
Június 6-án tartották Miskolc Kistérség Többcélú Társulásának ülését, ahol a START 
közmunkaprogram beindításáról és a 2011. évi pénzmaradvány felhasználásáról tárgyaltak. 
Alsózsolca 51 fővel vesz részt a programban.  
Szintén 6-án vett részt a B-A-Z. Megyei Kormányhivatalban, a Járási Hivatalok kialakításával 
kapcsolatos polgármesteri értekezleten, ahol semmi konkrét nem hangzott el, még mindig 
bizonytalan a helyzet, csak büntetések, fenyegetések hangzottak el.  
Június 6-án virágcsokorral köszöntötték Varga Istvánnét 90. születésnapja alkalmából, az 
óvodások készültek részére műsorral.  
Június 7-én Budapesten a Tempus Közalapítvány rendezvényén előadást tartott az aktív 
állampolgárság és az Európai Unió működéséről. Tapasztalatcserét folytattak a megvalósult 
projektek bemutatásáról.  
Június 9-én délelőtt a református egyházzal köszöntötték az országos missziós küldötteket, az 
új esperest és vendégeket, délután részt vett a Borsod Szépe szépségverseny megyei döntőjén, 
mint zsűritag az Avasi Gimnáziumban.  
Június 11-én levelet írt Felsőzsolca polgármesterének a rendőrség működési hozzájárulásáról, 
melyben visszaküldte részükre a számlát.  
Június 14-én tárgyaltak a Magyarországi Metodista Egyház vezetőjével a komplex telep-
program pályázat közös benyújtásáról, majd részt vett a nyugdíjasok kistérségi gálaműsorán.  
Június 15-én az OTP munkatársai keresték meg, mobil értékesítési hálózat kialakításával 
kapcsolatban. Az OTP magánszemélyek részére is népszerűsíti, kiterjeszti a szolgáltatást, 
mely szerint házhoz jön az ügyintézés.  
Június 16-án Pelsőcön vettek részt falunapon jegyző asszonnyal, a nyugdíjas klub vezetőivel, 
a tánccsoporttal.  
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Június 21-én a BOKIK önkormányzati szekció ülésén vett részt, ahol tájékoztatták a kamarai 
feladatokról, a megye gazdasági helyzetéről, a feketegazdaság felszámolásáról, szakképzésről, 
a Nemzeti Külgazdasági Hivatal helyi befektetés ösztönzési stratégiáról. Az iparkamara 
próbál beindítani egy tevékenységet, az indonéz nagykövetség szervezésében szeptemberben 
ázsiai üzletemberek és nagykövetek látogatnak el Magyarországra. Nagy a probléma, sok a 
munkanélküli. Hiába próbálják erősíteni a szakképesítést, de nincs kereslet, nem tudják 
alkalmazni a dolgozókat.  
Lakossági megkeresések érkeztek hozzá, többségében munkahelykeresés céljából. 
Vállalkozók keresték meg útvonalengedéllyel kapcsolatban és a Csavargyári út javítása 
ügyében, ami nem egyszerű, mert több tulajdonosa van az útnak.  
Június 23-án megrendezésre kerül a Gyermekjuniális, minden képviselőt várnak a 
rendezvényre. Mivel nem jelezték előre főzési szándékukat, így felajánlotta, hogy a 
Polgármesteri Hivatal dolgozói által szervezett ebédre meghívja a képviselőket.  
Örömteli esemény, hogy a Gondozási Központ az ÉMOP, Idősek nappali ellátásának 
fejlesztése Alsózsolca településen c. pályázaton 55 M Ft-ot nyert.  
Augusztus 20-án kerül sor a kitűntetések átadására, ezért a következő ülésre várja a 
javaslatokat.  
Az adóbevételek alakulásáról aljegyző asszony beszámol.  
Itt a nyári szünet, de az óvodavezetői pályázatok elbírálásáról döntenie kell a testületnek, mert 
kötelező a 30 nap kivárása, ezért a mai ülésen nem tudnak erről dönteni. 
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: május 31-ig kellett benyújtani az iparűzési adóbevallást a 
vállalkozóknak. A befizetésekből már most megállapítható, hogy az iparűzési adó előirányzat 
már meghaladta az éves előirányzatot. A többi adónem tekintetében közel 50 %-os a 
teljesülés, a hátralékok behajtását folyamatosan végzik, várható ezen adónemekben is az 
előirányzat teljesülése.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: tájékoztatja a testületet, hogy az ÁNTSZ elrendelte a 
II. fokú hőségriadót amiatt, hogy az átlaghőmérséklet meghaladja 27 C fokot. Akiknek idős 
hozzátartozója vagy szomszédja van, figyeljenek oda egymásra.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a június 23-án megrendezésre kerülő Gyermekjuniálisra már 
jelentkeztek csapatok. Szerette volna, ha a képviselők kezdeményezik, hogy egy testületi 
csapat induljon. Mindenkit szeretettel várnak a Hivatal sátránál, sütnek, főznek. Minden 
intézmény saját költségén szervezi. Elsősorban a gyerekek részére szervezik a programokat.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: ha az OTP házhoz jön, ezzel kapcsolatban az 
önkormányzatnak kell engedélyt adni részükre? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: nem, ez egy szolgáltatás. Azokhoz az ügyfelekhez megy 
házhoz, akik hívják, nem házalói tevékenység.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: igen, összetéveszthetik a házalói tevékenységgel.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: névjegykártyát kapnak, szórólapot fognak küldeni és csak 
hívásra mennek házhoz.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: az elmúlt testületi ülésen felhívta a figyelmet a 
napelemes pályázat benyújtására. Történt-e előrelépés?  
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Zsiros Sándorné polgármester: tárgyaltak az ügyben. Az a probléma, hogy nincs forrás és 
húzzák a pályázatot, kitolták a határidejét is. A térfigyelő kamerákra benyújtott pályázat is 
bírálat alatt van. Elkeserítő, hogy a sok befektetett energia a kollegáknak, akik megírják a 
pályázatokat nem eredményes.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: a Kossuth Rádióban elhangzott, hogy az 
önkormányzatok nem hívják le a pénzeket.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy a kompház bővítés elmúlt év 
augusztusban elkészült, használatbavételi engedélyt is kapott, de csak ez év májusában tudták 
benyújtani az elszámolást, de pénz csak év végére várható. Ez nem az önkormányzatokon 
múlik.  
 
 
13./ Közérdekű információk  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: felháborító, hogy cigánykifestőt kaptak útravalóul az 
óvodából elballagó gyerekek. Nem érti, miért volt erre szükség?  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: korábban az ő gyereke is kapott.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: örültél neki? 
 
Antal Lászlóné igazgató: nem új kiadvány.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: becsüli a munkát, ami mögötte van, de a szülőket 
próbálják meggyőzni, hogy a gyerekeiket a településen lévő iskolákba írassák be és ilyen 
útravalót adnak az óvodában. 
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: ő sem örült neki.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: egyetért, jelezni fogja az intézményvezetőnek, de valószínű, 
hogy csak jót akart.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: utolsó nap az iskolában a gyerekek nem kaptak ebédet, 
miért?  
 
Antal Lászlóné igazgató: felmérték és nem volt igény az ebédre, mert csak délig voltak az 
iskolában.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: mint volt iskolaigazgató elmondta, hogy ez évek óta így 
van.  
 
Antal Lászlóné igazgató: az utolsó napon csak délig vannak, nem egész nap és előtte 
felmérték az igényt, természetesen ezen a napon fizetési kötelezettsége sincs a szülőnek.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: a szülők kérdezték.  
 
19 óra 45 perckor Brünner István képviselő-testületi tag távozott az ülésteremből  
(a jelenlévő képviselők száma 6 fő)  
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Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: hosszú idő eltelt, mióta a testület megszűntette a 
C menetlevelet. Sokan szerették volna igénybe venni, de nemet kellett mondania. 2011.01.04-
től szeptemberig 42 alkalommal vették igénybe a C menetlevelet, ami havi 5 alkalmat jelent. 
Nem hiszi, hogy sokat spórolt volna az önkormányzat azzal, hogy megszűntették. Kérte, hogy 
más feltételekkel állítsák vissza, legalább ennyivel segítsék az intézmények dolgozóit. Soha 
nem ment a munka rovására. 413,- Ft-os gázolajjal számolt, javasolta, hogy az IFA esetében 
130,- Ft/km, a kék Ford 47,- Ft/km, a fehér Ford 42,- Ft/km áron állítsák vissza a C 
menetlevelet. Ahány km-t megy az autó, annyit fizetnek, de min. 10 km-t ki kell fizetni.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: nem csak az üzemanyag árakat kell figyelembe venni, 
használódik, kopik az autó. Ha visszaállítanák a menetlevelet, újra kezdődne a „seftelés”, ami 
végre megszűnt. Nem támogatta a C menetlevél visszaállítását. Ma már bárki vissza tudja 
tekerni a kilométeróra spirálját.  
 
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: visszautasítja a feltételezést, ilyen nincs, nem 
tudja, hogyan működik a visszatekerés. Miért nem lehet segíteni azon, aki két gyereket 
egyedül nevel, elromlott a mosógépe, újat vásárolt és nem tudja hazahozni, mert csak egy 
hetes határidővel vállalják a szállítást.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: megérti, de az ő problémája senkit nem érdekel.  
 
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: a dolgozókat folyamatosan terhelik, elvásárok 
vannak, legalább ezt ne szűntessék meg. 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: ez nem büntetés.  
 
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: az étkezési jegy 50 %-át elvették, az Erzsébet 
utalvánnyal nem fizethetnek mindenhol.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: mi van akkor, ha valami éppen a szállítás közben 
történik az autóval? Ki javíttatja, ki fizeti?  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: miért csak a dolgozók vehetik igénybe, alsózsolcai 
lakos miért nem? A gépjármű használata nem csak az üzemanyag költségéből áll. Ha 
hétvégén veszik igénybe, arra sofőrt kell biztosítani. Ki vállalja a felelősséget? Miért csak egy 
zárt körnek teszik elérhetővé? Alsózsolcán vannak erre szakosodott vállalkozók, vegyék 
igénybe szolgáltatását.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: tudják jól, hogy „maszek” mindig van.  
 
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: milyen „maszek”? 
 
19 óra 55 perckor Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag távozott az ülésről 
(a jelenlévő képviselők száma 5 fő)  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: sértő, hogy képviselő urak minden közalkalmazottat, 
köztisztviselőt csalónak tekintenek, hogy a gépjármű kilométeróráját fogják visszatekerni 
ahhoz, hogy ne kellessen annyit fizetni a szolgáltatásért, amennyit igénybe vett. Nem hiszi, 
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hogy sok kedvezményt tudnának igénybe venni, eddig is kisszámú volt az igény. Kérte, hogy 
ne feltételezzenek senkiről azt, hogy ilyen módon akarja kihasználni a munkáltatóját.  
 
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: a gépjárműben a kilométeróra visszatekerésére 
ideje sem lenne a sofőrnek.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: 3 másodpercet vesz igénybe.  
 
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: nem érti, hogy mikor „maszekolnak”, amikor a 
gépkocsi vezetője reggel 7 órakor felveszi az autó kulcsát, délután 3-kor visszazárja.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: a C menetlevéllel kilép a kapun, egész nap szállít az 
autóval, visszatekeri az órát, úgy viszi vissza és kevesebbet fizet.  
 
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: neki is feltűnne, ha kevés kilométert menne az 
autó egész napi igénybe vétel alatt. A C menetlevelet csak akkor lehet igénybe venni, ha 
szabad a gépjármű.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: ha valaki hétvégén veszi igénybe, ki fogja 
ellenőrizni?  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a közalkalmazottak-köztisztviselők szabadidejükben 
közreműködtek a TOR-Túrán azért, hogy a település gyermekeit, felnőtt lakosságát 
kiszolgálják. Ez nem felhántorgatás, de úgy tűnik, mintha a dolgozók semmit nem tennének a 
település érdekében, pedig sokszor munkaidőn túl is tevékenykednek.  
 
20 órakor Dr. Majoros Géza és Ráki István képviselő-testületi tagok távoztak az ülésről  
(a jelenlévő képviselők száma 3 fő) 
 
Zsiros Sándorné polgármester: megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 3 fő, ezzel 
az ülés határozatképtelensége miatt, azt bezárja azzal, hogy a következő ülésre előterjesztést 
készít a C menetlevél tárgyában.  
 
 
Határozatképtelenség miatt Zsiros Sándorné polgármester az ülést 20 óra 2 perckor 
bezárta.  
 

Kmf 
 
 

               Zsiros Sándorné                                                        Urbánné Lengyel Zsuzsanna 
                  polgármester                                                                           jegyző 
 
 
Kovács Tímea 
jegyzőkönyvvezető 


