
12/2012. sz. jegyzőkönyv 
 
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi 
               ülésről, mely 2012. augusztus 22-én 8 órakor kezdődött 
 
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Csöbör Katalin alpolgármester, Brünner István, Dr.  
                        Majoros Géza, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos, Ráki István, Szilágyi László képviselő- 
                        testületi tagok, Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző, Marcsikné Orosz Emese aljegyző 
                        /a jelenlévő képviselők száma 8 fő/  
 
Távolmaradását bejelentette: Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag 
 
Meghívottként jelen van: Parádi Julianna városüzemeltetés vezető, Antal Lászlóné igazgató 
 
 
Zsiros Sándorné polgármester: köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, 
intézményvezetőket. Megállapította, hogy 7 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt 
megnyitotta. Indítványozta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek 
megtárgyalásra, kiegészítve a „Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak 
főbb eseményeiről” c. napirendi ponttal.  
 
A testület 7 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 
 
N a p i r e n d: 
1./ Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai 
     programjának módosítása  
     Előadó: aljegyző  
2./ Egyes tiltott, közösségellenes magatartási normák szabályozásával kapcsolatos észre- 
     vétel  
     Előadó: jegyző 
3./ Előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslat  
     Előadó: jegyző 
4./ Közbeszerzési terv módosítása  
     Előadó: polgármester 
5./ Lévay út csapadékvíz elvezetése  
     Előadó: polgármester 
6./ Mazsaroff Miklós emlékkiállítása  
     Előadó: polgármester  
7./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről 
     Előadó: polgármester 
 
 
1./ Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai 
     programjának módosítása  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: ez az utolsó alkalom, hogy a testület hozzájárulása 
szükséges a pedagógiai program módosításához, mert szeptember 1-től az intézmény 
dokumentumainak módosítását a nevelőtestület fogadja el és az igazgató hagyja jóvá. A 
jogszabályi változásokra figyelemmel és a testület döntésének megfelelően módosították a 
programot, amely tartalmazza a Benedek Elek iskolában a szülők beleegyezésével és a Roma 
Nemzetiségi önkormányzat hozzájárulásával megkezdődik a  tanulóknak a  roma nemzetiségi, 
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etnikai oktatása az alsó és felső tagozaton 1,5  illetve 2,5 óra/hét időszámban. A szülők 
kérésének megfelelve bevezetik első osztálytól az informatika tantárgy oktatását heti egy 
órában és biztosítják az ötödik-hatodik évfolyamon a heti egy informatikaórát a választható 
sávból. Bevezetésre kerül a Benedek Elek iskolában a szülők és a Roma Nemzetiségi 
önkormányzat hozzájárulásával a nemzetiségi, etnikai oktatás első osztálytól. A pedagógiai 
program módosítását a nevelőtestület, a szülő szervezet és a diákönkormányzat véleményezte 
és elfogadta. A nemzetiségi oktatásban szereplő tantárgyakra, népismeret, rajz és 
kézművesség, egészségnevelés normatívát igényelnek.  
 
8 óra 7 perckor Csöbör Katalin alpolgármester megérkezett az ülésre. 
(a jelenlévő képviselők száma 8 fő) 
 
Fáklya Tiborné humánpolitikai és jóléti bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testület jóváhagyását a pedagógiai program 
módosítására vonatkozóan.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 120/2012.(VIII.22.) Kt. határozata pedagógiai program 
 jóváhagyásáról 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete jóvá- 
 hagyta a Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú  
 Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának  
 módosítását.  
 Felelős: aljegyző, igazgató  
 Határid ő: 2012. szeptember 1.  
 
 
2./ Egyes tiltott, közösségellenes magatartási normák szabályozásával kapcsolatos észre- 
     vétel  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a testület május 24-én megalkotta a rendeletét azzal, 
hogy települési szinten szabályozva legyen az esti órákban a kiskorú gyermekek tartózkodása 
úgy, ahogy az a közösségi normának megfeleljen. A rendelet 5. § n) pontja ellentétes az 
Alaptörvénnyel, amely kimondja, a szülőnek jogát a gyermeknevelés tekintetében 
kötelességnek írja elő a gyermekről való gondoskodást, továbbá a családjogi törvény is a 
szülői gondoskodást szabályozza, így ennek az önkormányzati rendelet n) pontjának hatályon 
kívül helyezése szükséges. A rendeletben való szabályozás nélkül is élni kell a lehetőséggel a 
randalírozó, csendháborítókkal szemben.  
 
Dr. Majoros Géza ügyrendi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
támogatta a rendelet módosítását azzal, hogy a hatásvizsgálat során a várható társadalmi 
hatása negatív lesz, romlani fog a helyzet.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: nincs más mondat, vagy erre irányuló megfogalmazás, 
ami a jogszabálynak is megfelel? 
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Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: az alkotmány ezt tiltja, ezért kell törölni a 
rendeletből, se szülőt, se a gyermeket nem lehet magatartási szabályokra kötelezni 
önkormányzati rendeletbe. Azért lesz negatív társadalmi hatása, mert magától nem fog javulni 
a helyzet.  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: a szülő alapvető joga, hogy esetleg késő este elengedheti 
gyermekét felügyelet nélkül a településen.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: a csendháborítás is közösségellenes magatartás. Erre 
lehetne utalni, de ne kössék ki, hogy 14 év alatti gyermek.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a jogszabály a csendháborítást és alkoholfogyasztást 
szabályozza. Az, ahol jellemző, hogy a gyerekek az utcán randalíroznak, rájuk jobban oda 
kellene figyelni a szülők helyett a jelzőrendszernek, ami lehet lakossági bejelentéstől kezdve, 
rendőrségi intézkedés és más lehetőségek.  
 
Antal Lászlóné igazgató: valamit tenni kell a rongálások, randalírozások megszűntetése 
érdekében. A nyár folyamán közös szülői értekezletet tartottak, mert naponta történt rongálás 
az iskola területén. Megállapodtak a közösségi ház vezetőjével, hogy a gyerekek a 
sportpályára mennek görkorcsolyázni. Eredményre vezetett, mert megszűnt a rongálás és már 
gyerekek sem tartózkodnak az iskola udvarán. Kifogásuk csupán a rongálás miatt volt, nem 
azért, mert a gyerekek az iskola udvarán futballoztak. Sajnos szemeteltek, rongáltak és 
randalíroztak, de volt eredménye a szülőkkel és gyermekkel való kapcsolatteremtésnek, közös 
megoldás keresésének.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: sajnos a szülők többsége nem tudja, hogy a gyermeke hogy 
viselkedik távollétében, az előzőekben említett eset jó példa arra, hogy sikerült közösen 
megoldani a problémát. 
 
Antal Lászlóné igazgató: ha a szülők felé jelzéssel élnek a gyermek bármiféle magatartási 
problémájával, azt rögtön támadásnak veszik, pedig a szülővel lehet csak a megoldást 
közösen megtalálni.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: nyári időszakban nem lehet az iskola udvarát nyitva 
tartani? Alkalmazzanak közmunkást, vagy polgárőrt, aki felügyeli a gyerekeket.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: az előzőekben elhangzottak szerint megoldották a 
problémát, mert a gyerekek a sportpályát veszik igénybe.  
 
Antal Lászlóné igazgató: nem kaptak jelzést a szülőktől arra vonatkozóan, hogy a gyerekek 
nyáron szeretnék igénybe venni az iskola udvarát.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: ez az önkormányzat feladata, nem az iskoláé. Több társaság 
van a településen, akik futballoznak, miért nem lehet megoldani, hogy nyitva legyen.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: ez pénz kérdése, mert a gyerekek felügyeletét senki nem 
fogja ingyen elvállalni. Állandó felügyeletet nem tudnak biztosítani, közmunkás erre nem 
alkalmas. Elsősorban szülői felelősség, hogy tudomása legyen arról, mit csinál a gyermeke, 
lehet, ellenőrizni néha. A sportpálya területe nagy, ahol futballozhatnak, gördeszkázhatnak 
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felügyelet mellett. Ha az iskola udvarán az iskola zárva tartási ideje alatt baleset történne, mit 
csinálnának a gyerekek? Az iskola igazgatóját vonnák felelősségre. A lezárt területre, a 
kerítésen átmászó gyerekek a napközi épületének tetején italoztak, ahová a csatornán 
keresztül felmászva jutottak. Oda kell figyelni a gyerekekre. A gördeszkásoknak is jobb a 
sportpálya, mert az iskola udvarán az aszfalt egyenetlen. A közösségi ház vezetője szervezett 
sporttábort, kirándulást, mozgalmas programokon lehetett részt venni. Tapasztalat, hogy a 
gyerekek többsége, hiába nyár van, a számítógép mellett ül. A polgárőrséggel, rendőrséggel 
fel kell venni a kapcsolatot a randalírozók ellen. Ha tudnak olyan javaslatot mondani, ami 
nem ellentétes jogszabállyal, nem rögzíti törvény, akkor beírhatják a rendeletbe.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: ha a szülők nem tesznek lépést a gyermekek nyári 
elfoglaltságára, akkor apró lépésekkel kell közösséget formálni, melynek hatása pozitív lehet. 
Előre meg kell szervezni a nyári sportéletet, a sportpálya jó megoldásnak tűnik. Megkérték a 
rendőrséget, hogy fordítsanak fokozott figyelmet a sportpálya területére. Az elmúlt egy 
hónapban nem történt rongálás, a gyerekek szívesen vették birtokba a pályát.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: azóta nem járnak az iskola udvarára? A sportpályán a 
gördeszkásoknak akadálypályát lehetne kialakítani.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: nem járnak. Az akadálypálya kialakítása megtörtént.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: a tanyába a sportpálya területének magánszemély a 
tulajdonosa?  
 
Zsiros Sándorné polgármester: igen, de megengedte használatát, hozzájárult, hogy ott 
sportpályát alakítsanak ki.  
Kérte a testületet, hogy támogassák a rendelet módosítását.  
 
A testület 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 22/2012.(VIII.23.) önkormányzati 
rendeletet, mely az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 
18/2012.(V.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szól. 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
8 óra 25 perckor Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag távozott az ülésről 
(a jelenlévő képviselők száma 7 fő)  
 
 
3./ Előirányzat módosítási és átcsoportosítási javaslat  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az elmúlt testületi ülésen a féléves költségvetéshez 
már jóváhagyták az előirányzat átcsoportosítását, módosítását. A MÁK-tól megkapták a 
végső egyeztető listát, mely szerint a három tétel módosítása szükséges. A módosítás érinti a 
víz-szennyvíz támogatás összegét, melyet bevételként és kiadásként is szerepeltetni kell, a 
közösségi ház pályázati támogatását, valamint a 2011. évi bérkompenzáció összegét. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: a pénzügyi bizottság megtárgyalta a javaslatokat és 
támogatták annak elfogadását. 
Mivel a javaslatokkal kapcsolatosan kérdés, vélemény nem merült fel a képviselők részéről, 
ezért kérte a testületet, hogy fogadják el az előirányzat módosítási javaslatot.  
 



 5 

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 121/2012.(VIII.22.) Kt. határozata az előirányzat módo- 
 tási javaslatról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 elfogadta az alábbi előirányzat módosítási javaslatot: 
      Bevételi előirányzat (eFt-ban)  

            Növekedés (+) 
Csökkenés 
(-) 

841901-
9 Önk.és többcélú kistér.elszám.techn.      

945131 Központi előir.terhére támogatás (műk.)  322 165      
          
Közösségi Ház         
841907-
9 Önk.elszámolása kv-i szerveivel      

37111 Irányítás alá tartozó kv.szerv támogatása  76      
          
      Kiadás előirányzat (eFt-ban)  

            Növekedés (+) 
Csökkenés 
(-) 

841907-
9 Önk.elszámolása kv-i szerveivel      

37111 Irányítás alá tartozó kv.szerv támogatása  76      
841126-
1 Önkorm.és többcélú társ.elszámolása      

381134 Műk.célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásnak 322 089      
          
910502-
1 Közművelődési intézmények m űködtetése     

54411 Könyv beszerzés    72      
5611111 Vásárolt term.és szolg.ÁFA   4      
          
A rendelet módosítása a félévi beszámoló előterjesztésével együtt történik.    
A kiadási és bevételi előirányzat az alábbiak szerint módosul:     
 Közösségi Ház  27 316 eFt     
 Önkormányzat  1 296 576 eFt     
 Önkormányzat mindössz.: 1 363 678 eFt     
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.   
 Felelős: polgármester, jegyző  
 Határid ő: azonnal  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, fogadják el az előirányzat átcsoportosítási 
javaslatot.  
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 122/2012.(VIII.22.) Kt. határozata az előirányzat átcso- 
 portosítási javaslatról  
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 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 elfogadta az alábbi előirányzat átcsoportosítási javaslatot: 
      Bevételi előirányzat (eFt-ban)  
            Növekedés (+) Csökkenés (-) 
Önkormányzat         
841901-
9 Önk.és többcélú kistér.elszám.techn.      

94419 Egyéb központi támogatás     665  
945131 Központi előir.terhére támog.(műk.)  665    

 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.   
 Felelős: polgármester, jegyző  
 Határid ő: azonnal  
 
 
4./ Közbeszerzési terv módosítása  
 
Zsiros Sándorné polgármester: ebben az évben a költségvetés készítésének idején nem 
terveztek a Kbt. hatálya alá eső beruházást, ezért a testület a 2012. évi közbeszerzési tervét 
nemleges tartalommal fogadta el. Júniusban kaptak értesítést, hogy az „Időskorúak nappali 
ellátásának fejlesztése” tárgyban benyújtott pályázat kedvező elbírálásban részesült, így 
lehetőségük nyílik mintegy 60 M Ft-nyi fejlesztés megvalósítására. Az építési beruházás a 
költségvetés szerint bruttó 47 M Ft, így ezt az érvényben lévő közbeszerzési törvény szerint 
meghívásos közbeszerzési eljárással tudják lebonyolítani. Ennek megfelelően elkészült a 
2012. évi közbeszerzési terv módosítása, kérte elfogadását.  
A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: ki dönti el, hogy a közbeszerzési eljárás 
meghívásos? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: a közbeszerzési törvény előírja, milyen összegnél, milyen 
eljárást kell kiírni. Minél kevesebb az összeg, annál egyszerűbb az eljárás, az elképzelések 
alapján olyan kivitelezőt kell keresni, aki vállalja a beruházás finanszírozását, így közvetlenül 
a pályázati támogatásból fogja megkapni a költségeit, így nem az önkormányzatnak kell 
megelőlegezni.  
Kérte, fogadják el a közbeszerzési terv módosítását.  
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 123/2012.(VIII.22.) Kt. határozata a 2012. évi közbeszer- 
 zési terv módosításáról 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 elfogadta az alábbi 2012. évi közbeszerzési terv módosítá-
 sát: 
Egyszerű közbeszerzési eljárások: 
 
Ajánlatkérő:  Alsózsolca város Önkormányzata Cím:   3571 
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 Alsózsolca 
Közbeszerzési eljárás 

tárgya: 
Eljárás 
fajtája: 

Tárgya jellege 
ill. kategória:  

Eljárás 
tervezett 
kezdése: 

Közbeszerzés 
becsült értéke 

(eFt) 
    netto brutto 

Idősek napközi otthonának 
bővítése, felújítása 

 Meghívásos Építési 
beruházás 

2012.szeptember  37.336 47.416  

 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.   
 Felelős: polgármester, jegyző  
 Határid ő: azonnal  
 
 
5./ Lévay út csapadékvíz elvezetése  
 
Zsiros Sándorné polgármester: többször felvetődött a Lévay út csapadékvíz elvezetés 
problémája, ezért tájékozódásképpen ajánlatot kért a Magyar Aszfalttól. A javaslatok 
tájékoztató jellegűek. Sajnos a település több utcáján, nem csak esőzések idejében van 
probléma az aszfalt minőségével, így nem biztos, hogy a munka nagyságrendjét tekintve erre 
kellene fordítani ilyen nagy összeget. Egyszerűbb megoldással, saját beruházásként is meg 
lehetne oldani a víz elvezetését, pl. vízelvezető csatornát ásnak az út szélén, amit 
bevezetnének a csapadékcsatornába.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: a Széchenyi utcán is gödröt ástak a csapadékvíz 
elvezetésére, egyszerűen csak fúrjanak le.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: ez a rész járdától járdáig le van aszfaltozva.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: akkor meg kell bontani a járdát.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: szakemberrel fognak egyeztetni arról, hogy milyen egyszerű 
megoldással lehetne kivitelezni a csapadékvíz elvezetését. Esetleg felbontani az aszfaltot és öt 
cm-es vályút ásni, ahol lefolyna a víz.  
 
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: meg kell marni az aszfaltot és vályút ásni, ami 
belevezeti a vizet az árokba. Ha megbontják az aszfaltot télen mi lesz vele? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: folyékony aszfalttal be lehet önteni. Keresni kell olyan 
technológiát, amivel megoldható a probléma.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: ezen a részen mindig probléma volt a 
csapadékvíz elvezetéssel. Amikor az útszakaszt felújították, kérték, hogy a csapadékvíz 
problémáját is oldják meg. Javasolta, hogy javítsák ki garanciába.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: az út megsüllyedt, ezért áll a víz. Amikor a felújítás 
megtörtént, nem volt probléma a csapadékvíz elvezetéssel.  
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Brünner István képviselő-testületi tag: miért süllyedt meg az út? Egyetért képviselő úrral, 
az önkormányzat kifizette az elvégzett munkáért a pénzt a kivitelezőnek, járjanak utána és 
érvényesítsék a garanciát.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: mennyibe került az út felújítása? 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: 13 M Ft-ba.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: úgy emlékszik, átadása is volt az út felújítása után.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: ezt a problémát önerőből nem fogják tudni 
megoldani.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: végig kell vágni az aszfaltot és fémes vízelvezető árok 
beépítésével meg lehet oldani, így esztétikus is lesz.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: megáll a víz az utcában, ezt a részt újra le kell 
aszfaltozni.  
 
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: a Maár Jenő előtti árokból a víz átvezethető a 
Sajóba.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: csak az út egy részén áll meg a víz. A lakótelep 
vízelvezetése mindig is probléma volt, mert nincs közmű térkép.  
 
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: nem csak az út egy szakaszán, hanem körbe áll a 
víz a lakótelepen. A megoldás, a rendes, zárt csapadékvíz elvezetés.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: amikor megépült, biztosan volt vízelvezető rendszer, 
csak éveken keresztül senki nem foglalkozott vele.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a lakótelepet a régi Betonelemgyár építette. Nincsenek 
fellelhető közműtérképek. A jelenlegi tulajdoni viszonyok alapján a házak úszótelken vannak 
kialakítva. Az ott lakók úgy gondolják, hogy az önkormányzat tegye rendbe a területeket, 
újítsa fel az utat és az egyéb problémákat oldja meg. Véleménye szerint túlzó az ajánlatban 
szereplő összeg, ezért próbáljanak megoldást keresni a problémára egyszerűbb, kivitelezhető 
módon. 
A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és nem támogatta a Magyar Aszfalt 
ajánlatát, javasolták, hogy keressenek egyszerűbb megoldást a probléma kiküszöbölésére, 
lehetőleg saját munkaerővel történő kivitelezést keressenek és térjenek vissza a tárgyalására.  
Javasolta, hogy térjenek vissza a téma tárgyalására.  
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 124/2012.(VIII.22.) Kt. határozata a Lévay út csapadék- 
 víz elvezetéséről  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 nem támogatja a Lévay út csapadékvíz elvezetését, nem 
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 biztosít fedezetet a Magyar Aszfalt árajánlatára.  
 Szakértők bevonásával próbálnak kedvezőbb, egyszerűbb 
 megoldást keresni és a későbbiekben visszatérnek a téma 
 tárgyalására.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: folyamatos 
 
6./ Mazsaroff Miklós emlékkiállítása  
 
Zsiros Sándorné polgármester: szeptember 6-án a Közösségi Ház szervezésében kiállítás 
nyílik Mazsaroff Miklós Munkácsy-díjas festőművész alkotásaiból. A kiállításhoz az anyagot 
a festő özvegye ajánlotta fel abból az alkalomból, hogy ezen a napon lesz éppen 15 éve, hogy 
a neves művész elhunyt. Sokan talán még Alsózsolcán sem tudják, hogy Mazsaroff Miklós 
1929. december 24-én Alsózsolcán született. Kezdeményezi, hogy ez alkalomból a kiállítás 
megnyitásának napján az önkormányzat helyezzen el és avasson egy emléktáblát azon a 
helyen, ahol egykoron a művész szülőháza állt. Ez a hely a Rendőrségi KMB Iroda épülete. 
Amennyiben a testület támogatja a javaslatot, a táblát szürke márványból elkészíti az Urszin 
Temetkezési Kft. A tábla mérete 60X80 cm, anyaga gránit, arany festéssel 93.100,- Ft, 
laparannyal 123.550,- Ft-ba kerül. A laparannyal történő festés tartósabb.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: el fogják tulajdonítani a lapot.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: nem tudják kiszedni belőle, bele lesz dolgozva.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: réz hatású lesz.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: olyan lesz, mint a temetői tábla, nézzék meg.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: 15 éves évfordulóra szoktak emléktáblát avatni? 
Véleménye szerint csak 20, 25, 50 év után szoktak megemlékezni. Csak a születése köti 
Alsózsolcához?  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: nem, élete egy részét itt töltötte, itt nevelkedett.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: később Miskolcon élt a Soltész Nagy Kálmán úton.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: Miskolcon is van egy emléktábla az utcában.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: 48-ban kikerült Bulgáriába, az 50-es években jött vissza 
Magyarországra, fiatalkorában élt Alsózsolcán. Méltatlanul elfelejtették. 
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Miskolcon kiállítóterme is volt.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: javasolta, hogy a Közösségi Házban alakítsanak ki 
egy emlékfalat, ahol megemlékezhetnek a településen élt művészekről. Ide kerülhetne 
Mazsaroff Miklós festőművész is. Ezt a táblát nem rongálnák meg.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: eddig még egy emléktáblát sem rongáltak meg.  
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Brünner István képviselő-testületi tag: az épület melyik oldalán helyeznék el az 
emléktáblát?  
 
Zsiros Sándorné polgármester: az oldalán, ahol látni lehet. A festőművész felesége kereste 
meg tavasszal, hogy felajánlja a képeit a kiállításra a halála 15. évfordulója alkalmából.  
A pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és támogatta annak elfogadását.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: mikor lesz az emléktábla avatása?  
 
Zsiros Sándorné polgármester: szeptember 6-án.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: nem tud részt venni a kiállításon és az avatáson.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: ez egy csütörtöki nap, 16 óra 30 perckor lesz a megnyitó, 
szép esemény lesz a település kulturális életében, tervezik a bolgár nagykövet meghívását. 
Kérte, támogassák az előterjesztést, a tábla elkészítését laparany véséssel.  
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 125/2012.(VIII.22.) Kt. határozata Mazsaroff Miklós 
 emléktábla elkészítéséről  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 Mazsaroff Miklós Munkácsy-díjas festőművész részére 
 halálának 15. évfordulója alkalmából emléktáblát készíttet, 
 melyre 123.550,- Ft-ot biztosít.  
 Az emléktáblát Mazsaroff Miklós szülőházának helyén,  
 jelenlegi a KMB iroda épületén helyezik el.  
 A tábla mérete 60X80 cm, anyaga impala gránit, laparany- 
 nyal történő véséssel készül.   
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: 2012. szeptember 6.  
 
7./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről 
 
Zsiros Sándorné polgármester: a városnapi rendezvény megszervezésére a Kistérségi 
Társulás 175 e Ft támogatást adományozott, melyet színpadtechnikára fordítottak.  
Az AVE Kft a szentmátéi gyerekek táboroztatására 200 e Ft támogatást nyújtott. A táborozást 
támogatták: Auchan, Coop, SW-Umwelttechnik, CH Zrt, stb. Különböző programokat 
sikerült szervezni Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, alpolgármester asszony 
támogatásával, így kedvezményesen moziba mentek, barlangfürdőbe. Jegyző asszony 
közbenjárásával az erdei vasútra kaptak kedvezményt. Ráki István képviselő úr zöldségféléket 
ajánlott fel. A gyerekek jól érzik magukat.  
Az idei év tapasztalatából kiindulva a jövőben változtatni fognak a városnapi rendezvény 
megszervezésén.  
A Munkaügyi Központ a Start munkaprogrammal kapcsolatban folyamatos ellenőrzéseket 
végez a kazánprogrammal, a mezőgazdasági programmal és az árkok tisztításával 
kapcsolatban. 2013-2014. évre létszámbővítést terveznek a közfoglalkoztatás keretében, mely 
előkészítés folyamatos munkát igényel. Ezzel egyidejűleg le kell adni az eszközbeszerzési 



 11 

igényt. Jelenleg több mint 100 közmunkás van. Véleménye szerint folytatni kell a 
mezőgazdasági termelést, minél több üres területet kell bevonni a termelésbe. A nagyszámú 
közmunkások száma miatt szükség lesz egy fő mezőgazdasági termeléssel foglalkozó 
szakember alkalmazására.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: milyen termékeket termeltek?  
 
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: 2000 kg cukkinit, ami még folyamatosan terem.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a cukkinit folyamatosan főzik a konyhán és lefagyasztották.  
 
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: ezen kívül sütni való tököt, kevés zöldborsót, ami 
felsült, eddig 130 kg zöldbabot, de még lesz is, már szedtek 350 kg krumplit, de még legalább 
500 kg lesz, jónak ígérkezik a cékla, három féle céklát ültettek, csemege kukorica is van. 
Kísérletnek indult a termelés, ehhez képest jó eredményt hozott. A borsó és krumpli helyére 
ültettek még retket és karalábét.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: helyi piacot nem tudnak ebből létrehozni? 
 
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: lehetne, jelenleg cukkiniből van a szükséglettől 
több mennyiség.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: lehet termelni, több területet kell bevonni, de ehhez 
mezőgazdasági szakember szükséges.  
A két óvodavezető koordinálásával beadásra került a TÁMOP pályázat, melyet programok 
megvalósítására, az egészségesebb alsózsolcai lakosságért szeretnének megvalósítani 10 M Ft 
értékben. A 2013. évi programokat 100 %-ban támogatják.  
Az időskorúak nappali ellátásának fejlesztésére megnyerték a pályázatot. A támogatási 
szerződés aláírását úgy tervezik, hogy februárban átadják a munkaterületet és a tavasz 
folyamán történne az építkezés.  
A játszóudvar átadásának időpontja szeptember 7. A Herman Alapítványon keresztül 
megállapodást kötöttek a játszótéri eszköz beszerzésére. Az egyéb kivitelezési munkálatokat a 
városüzemeltetés végzi.  
Ismét Szépkorú köszöntésére került sor Csipkés Lajosné személyében.  
Szeptemberben várható pályázati kiírás faluszépítésre, 10 M Ft összegű támogatásra lehet 
pályázatot benyújtani. A temető melletti tér rendbetételére szeretnének pályázatot benyújtani. 
Korábban készült terv erre vonatkozóan, melyet aktualizálnak.  
Időről-időre megkeresik, hogy járuljanak hozzá a Csavargyári út felújításához. Az út nem az 
önkormányzat tulajdona, ezért nem járulnak hozzá. A Közút feladata az út felújítása, nem az 
önkormányzaté. Az üdülőtelepre minden évben kavicsot szállítanak az utak járhatósága miatt, 
lámpát szereltettek fel, konténert ürítenek folyamatosan. Próbálnak segíteni ezen a területen 
is.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: mennyien laknak az üdülőterületen?  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kb. 10 fő. 100 ingatlan van a területen. 
Kérte, tegyék meg bejelentéseiket.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: a szociális otthon építése és az Alsózsolca-
Sajólád közötti területen lévő gyár építésével kapcsolatban érdeklődött.  
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Zsiros Sándorné polgármester: mindkét esetben a szakhatósági eljárások vannak 
folyamatban, hiánypótlások, tanulmánykészítés, egyeztetések. Amíg minden engedély 
beszerzése meg nem történik, addig nem kerül a rendezési terv módosításra.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: az árvíz is befolyásolja a beruházást, mivel a terület árvízi 
meder. A beruházást a környezetvédelmi hatóságnak is engedélyezni kell és árvízi mederben 
nem lehet építkezni.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: építéshez, bővítéshez, mindenhez engedély szükséges. A 
beruházó a mezőgazdasági területet ipari területként kívánja hasznosítani, e miatt is húzódik 
az ügy.  
A Bioerőművel kapcsolatban elmondta, hogy megnyerték a pályázatot, az egyeztetések 
vannak folyamatban. Az eredeti terv szerint mindenki önmagának fogja megvalósítani a 
tervet, mert a beruházás aktiválása, pénzügyi elszámolása agy egyértelmű. A pályázatot így 
nyertük meg. A szerződés aláírásakor az Irányító Hatóság ezt meg akarja változtatni, hogy a 
pályázó a BÜKK_MAK Leader Nonprofit Kft legyen a beruházó. Úgy érezzük, csak húzzák 
az egyeztetéseket, hogy az önkormányzatok minél később jussanak pénzhez.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: eltelt egy félév. Megtakarítás adódott a kiiktatott 
közvilágítási lámpák révén. Javasolta, tárgyalják újra, hová szükséges újra világítás.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: következő ülésre tájékoztatja a képviselőket.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban történt 
egyeztetés során lehetőség nyílik arra, hogy akár a Polgármesteri Hivatalból vezérelhessék a 
villanyoszlopok világítását. Jó lenne megvalósítani Alsózsolcán mintaprogram keretén belül. 
Az egyeztetések jelenleg folynak.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a kivitelezőkkel történt tárgyaláson elhangzott, hogy a 
korszerűsítés után megoldható, hogy egy-egy helyen a lámpák erősebb fénnyel világítanak, 
vagy az éjszaka folyamán különböző fényerősséggel működjenek.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: a mozgásérzékelő felszerelése nem megoldás, mert 
macskára is működésbe lép. A korszerűsítési megoldást választva magunk tudnánk 
szabályozni az oszlopok világítását, ami igazodna a szükséglethez.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: minden második lámpát lekapcsoltak, de szükség 
lenne a világításra. Van, ahol feleslegesen világít, van, ahol szükség lenne rá és nincs.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a szeptemberi ülésen visszatérnek a téma tárgyalására.  
A pelsőci kirándulás ügyében értesíteni fogja a képviselőket.  
 
Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester az ülést 9 óra 15 perckor 
bezárta. 

Kmf 
 
               Zsiros Sándorné                                                        Urbánné Lengyel Zsuzsanna 
               polgármester                                                                      jegyző 
 
Kovács Tímea 
jegyzőkönyvvezető 


