
13/2012. sz. jegyzőkönyv 
 
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről,  
               mely 2012. szeptember 6-án 8 órakor kezdődött 
 
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Brünner István, Dr. Majoros Géza, Fáklya Tiborné,  
                        Fodor Ákos, Ráki István, Szilágyi László, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tagok,  
                        Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző, Marcsikné Orosz Emese aljegyző 
                        /a jelenlévő képviselők száma 8 fő/  
 
Távolmaradását bejelentette: Csöbör Katalin alpolgármester 
 
Meghívottként jelen van: Parádi Julianna városüzemeltetés vezető, Antal Lászlóné igazgató, 
Fazekasné Baksi Piroska óvodavezető, Takácsné Szabó Zsuzsanna óvodavezető, Szaláncziné 
Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető, Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető, 
Flaskó Endréné gazdasági vezető 
 
Érdeklődőként 4 fő vett részt az ülésen.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, 
intézményvezetőket, érdeklődőket. Megállapította, hogy 8 fő jelenlétével az ülés 
határozatképes, azt megnyitotta. Indítványozta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok 
kerüljenek megtárgyalásra. A Pénzügyi bizottság határozatképtelenség miatt nem tárgyalta a 
képviselői indítványt a testületi ülések videofelvételére és a Kompház igénybevételének 
szabályozására, ezért a napirendi pontok felvételéről szavazni kell.  
Kérte, szavazzanak a képviselői indítvány testületi ülések videofelvételére c. napirendi pont 
felvételéről.  
 
A testület 4 igen szavazattal és 4 ellenvéleménnyel nem támogatta a Képviselői indítvány 
testületi ülések videofelvételére c. napirendi pont megtárgyalását.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, szavazzanak a Képviselői indítvány a Kompház 
igénybevételének szabályozására c. napirendi pont felvételéről.  
 
A testület 6 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 126/2012.(IX.06.) Kt. határozata napirendi pont tárgya- 
 lásáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
 Pénzügyi Bizottság előzetes véleményezése nélkül is meg- 
 tárgyalja a Képviselői indítvány a Kompház igénybevételé- 
 nek szabályozására c. napirendi pontot.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, fogadják el a napirendi pontok megtárgyalását.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: megvárta, amíg napirendre tűzik a képviselői 
indítványok megtárgyalását. Kérte, első napirendi pontként tárgyalják a Képviselői indítvány 
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a Kompház igénybevételének szabályozásáról szóló napirendet, mert megérkeztek az érintett 
lakosok.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, első napirendként tárgyalják meg a Képviselői 
indítvány a Kompház igénybevételének szabályozása c. napirendi pontot.  
 
A testület 8 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 
 
N a p i r e n d: 
1./ Képviselői indítvány a Kompház igénybevételének szabályozására   
     Előadó: polgármester 
2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
     Előadó: polgármester 
3./ Beszámoló a 2012. I. félévi költségvetés végrehajtásáról   
     Előadó: polgármester 
4./ Tájékoztatás a temető üzemeltetéséről és a temetői díjak felülvizsgálata  
     Előadó: városüzemeltetés vezetője, temető üzemeltetője  
5./ Alsózsolca, Ilona út 17/19. sz. alatti épület helyiségeinek térítésmentes bérbeadása 
     Előadó: polgármester 
6./  Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről 
     Előadó: polgármester 
 
 
1./ Képviselői indítvány a Kompház igénybevételének szabályozására   
 
Brünner István képviselő-testületi tag: ő nyújtotta be az indítványt. Az augusztus 23-i este 
történéseit ismertette. Az említett estén a szentmátéi gyerekeket búcsúztatták a Közösségi 
Házban. Az este folyamán telefonon megkereste Magos Attila, arra kérte, menjen le a 
Kompházhoz, nézze meg, hogy milyen körülményeket kell elviselniük az ott lakóknak. Eleget 
tett a kérésnek és a helyszínen tapasztaltak alapján kaotikus állapotok uralkodtak. Egy 
fiatalokból álló társaság szórakozott a Kompházban. Hangoskodtak, a zenét bömböltették, 
ordítoztak, csapkodták a kaput. A társaság jól láthatóan alkoholos befolyásoltság alatt állt. A 
jelenlétükben a Magos Attila kertjét határoló sövényt illemhelynek használták. 28-án, kedden 
lement a Kompházhoz, majd egy héttel a buli után és elképesztő látvány fogadta, szemét 
mindenhol. Úgy gondolja, hogy a testület, amikor a Kompház felújításáról döntött, nem ez a 
cél vezérelte, hanem annak környezete kulturált időtöltést kellene hogy szolgáljon a 
fiataloknak, idősebbeknek egyaránt azzal a feltétellel, hogy a környező lakosságot ne zavarja. 
A Kompház és annak környezete így nem lesz maradandó, nem fogja betölteni a neki szánt 
szerepet. Nem kellene megengedni, hogy fiatalok bulizás céljából használják a Kompházat.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: nem szabna korhatárt annak, hogy kik használhatják 
a Kompházat, mert nem minden fiatal viselkedik így. Arra kell megoldást keresni, hogy 
milyen módon lehetne elejét venni ezeknek az eseteknek. Mint képviselőnek, az intézmény 
vezetőjét kellett volna értesíteni az ott tapasztaltakról, mert a képviselő részben jogosult 
intézkedni, csak a vezető teljeskörűen. Felé kellett volna jelezni a problémát. Ne zárják ki a 
fiatalokat a Kompház bérlésének jogából, mert nem így kell szankcionálni, hanem 
fokozottabb ellenőrzéssel kell elejét venni a problémáknak.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: tíz eseményből, egy zajlott így, ez alapján nem szabad 
bezárni a Kompházat a fiatalok előtt. Mint képviselőnek, ha tudomására jutott a probléma, 
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értesíteni kellett volna a vezetőt, vagy a rendőrséget. Az intézkedés hiányos volt. Nem kellett 
volna kitenni az ott lakó családokat a kellemetlenségnek, az előbbi intézkedéssel véget kellett 
volna vetni a bulinak. Az ott lakók biztosan még jobban felháborodtak azon, hogy érdemi 
intézkedés nem történt. Sajnálja a hiányos intézkedést, nem büntetni kell a fiatalokat, a kirívó 
viselkedés alapján nem lehet általánosítani. Azokat a fiatalokat kell kizárni a Kompházból, 
akik ott voltak. Ez alapján Alsózsolcán több helyet is be kellene zárni, többek között 
presszókat, Közösségi Házat. Sajnálatos, hogy a randalírozó fiatalok több család nyugalmát 
zavarták. A Kompház bérbeadása esetén megtiltották a zenehallgatást, hangoskodást, erre 
mindig felhívják a figyelmet. Megérti, hogy a randalírozás zavarja az ott lakókat.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: mindennek van felelőse, a Kompházat tisztán, rendbe 
kellett  volna átvenni a bérlőktől. A vezető feladata felvilágosítani a bérlőt arról, hogy nem 
lehet zenét hallgatni és hangoskodni. Nem javasolja, hogy kizárják a fiatalokat. 
Odafigyeléssel lehet kulturáltan működtetni. A bérlő felelősségre vonható, de foglalják írásba, 
hogy vállalja a felelősséget. Ha probléma adódott, értesíteni kellett volna a rendőrséget. Ha 
nagyobb társaság részére bérlik a Kompházat, akkor is elég egy mosdóhelyiség? Rendet kell 
teremteni, tartsák be a szabályokat.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: próbálta telefonon hívni a vezetőt, aki nem vette fel 
a telefont. A szentmátéi gyerekeket búcsúztatták aznap este, biztosan nem hallotta a hívást. Ő 
megtette a szükséges intézkedést, amit most neki felrónak. Az indítványában az szerepel, 
hogy időben szeretné korlátozni a Kompház bérbeadását, csak 10-19 óra közötti időszakra, 
ami őszi-téli időszak esetén sötétedés utánra nem nyúlhat, nem pedig személyre szólóan, 
fiatalokra korlátozva. Nem a fiatalokat szeretné kizárni, nem ezt indítványozta.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a hír vívőjét okolják a problémáért, pedig a 
problémát kellene megoldani. Vádolják képviselő urat, hogy nem értesítette a vezetőt, pedig 
hívta telefonon. Tapasztalata van arról, hogy sok esetben nem a bérlő, vagy az a társaság 
vonható felelősségre, aki bérli a helyiséget, hanem azok barátai, ismerősei, akik váratlanul 
megjelennek a bulin. Mindenki előtt ismeretes, hogy mennyi teendője van az intézmény 
vezetőjének, ne akarjanak még több feladatot rábízni. Ha fiatalok bérlik a Kompházat, legyen 
velük felnőtt, aki vigyáz rájuk. Támogatja az indítványt, vezessék be az időkorlátot a bérlésre 
vonatkozóan. Köztudott, aki italozik, az általában hangoskodik is. Elé kell menni a 
problémáknak, időkorlátot kell szabni, mert az ott lakókat zavarja a randalírozás, ami 
elfogadhatatlan.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: elhangzott, hogy miért nem hívta a rendőrséget. Az 
ott lakókkal megbeszélték, hogy felesleges a rendőröket kihívni a fiatalokra, mivel két, még 
beszámítható fiatallal szót értettek, akik vállalták, hogy felügyelik a rendezvényt. Nem tudja 
mi a menete a Kompház bérlésének. Indítványozta, ha korlátozzák az időtartamot, egészítsék 
ki, hogy csak 18 év feletti személy felügyeletével lehet bérelni, aki felelősségre vonható 
probléma esetén.  
 
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: kellemetlenül érintette a hír. A 
Kompház bérbeadása e fajta rendezvényekre nem rendszeres, hét-három havonta, egy-egy 
esetben fordul elő rendezvény. A bérlők esetében ilyen jellegű probléma még nem volt.  
 
Magos Attila Alsózsolca, Kossuth Lajos út 123. sz. alatti lakos: nem szólnak minden 
alkalommal, amikor hangoskodnak. 
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Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: kiskorúak részére soha nem adták 
bérbe a Kompházat. 20 éven felüli fiatalember volt, aki kibérelte. Elhangzott, hogy csak 
felügyelet mellett adhatják bérbe. A nap 24 órájában be van kapcsolva a telefonja, az említett 
napon nem volt nem fogadott hívás rajta. Minden bérbeadás alkalmával felhívja a figyelmet 
arra, hogy nem lehet zenét hallgatni, hangoskodni, e mellett több alkalommal ellenőrzi a 
rendezvényt, hogy hangoskodnak-e. Tapasztalata, hogy a fiatalok sajnos nem tudnak 
viselkedni. Ha egy tíz főből álló társaság bérli a Kompházat, akik húsz évesek, azokkal nem 
ülhet ott, felügyelni őket. Megígéri, ez a csoport, többet biztosan nem fogja megkapni a 
Kompház bérlését. Az időkorlát bevezetése alapján a Közösségi Ház nyitva tartását is 
korlátozhatnák. Kérte az ott lakókat, hogy probléma esetén bármikor hívják, vagy a 
lakástelefonján, vagy a Közösségi Ház telefonján, mobiltelefonján azonnal intézkedik és ha 
kell, bezárja a rendezvényt. Véleménye szerint nem szabad korlátozni azokat a fiatalokat, akik 
normálisan viselkednek. A Kompház rendbetétele minden bérlés alkalmával kikötés. Minden 
rendezvényt követő napon ellenőrzik. Az augusztus 23-ai este után, csak hétfőn tudták 
ellenőrizni, de nem volt nagy rendetlenség. Mindig jelezzék felé a problémát, mert csak akkor 
tud segíteni, intézkedni. Ezek után külön oda fog figyelni a Kompház bérbeadására. 
 
Magos Zsuzsa Alsózsolca, Kossuth Lajos út 125. sz. alatti lakos: ez ilyen egyszerű lenne, 
hogy csak szólunk minden alkalommal a vezetőnek?  
 
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: igen.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: benyújtották a Közbiztonság fejlesztése Alsózsolcán c. 
pályázatot, mely sikeres volt, így 13 térfigyelő kamera kerül elhelyezésre a településen. Ebből 
egy, biztosan a Kompház területén. Közel 8 M Ft-ot nyertek, így felszerelésre kerülnek a 
térfigyelő kamerák, ami segítheti a mindennapokat, visszaszoríthatóak lehetnek a problémák. 
Fokozott ellenőrzés mellett, ha két-három alkalommal elküldik azokat a fiatalokat, akik 
hangoskodni fognak a bérlés alkalmával, feltételezhetően javulni fog a közbiztonság. Ha egy 
társaság viselkedését veszik figyelembe, mindent bezárhatnának a településen. Akkor hová 
mennének a fiatalok?  
 
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: ismerete szerint a bérlés alkalmával kauciót kell 
letenni. Javasolta, egészítsék ki a házirendet, aki randalírozik, hangoskodik, nem a házirend 
betartása szerint viselkedik, nem kapják vissza a kaució árát.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: ennek hogyan tudnak érvényt szerezni? 
 
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: ilyen probléma még nem fordult elő.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: viselkedés alapján nem vonható meg a kaució, azt 
csak esetleges rongálás esetén lehet megvonni.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: tudják kik voltak a bérlők. Hívják be őket és 
ismertessék a viselkedésük jogkövetkezményét, ami ez esetben csendháborítás és 
köztisztasági szabálysértés. Tudatosítani kell a fiatalokkal, hogy vállalják a tettük 
következményeit. Probléma esetén őt is hívhatják, éjjel-nappal be van kapcsolva a telefonja. 
Bizalommal kell lenni egymás iránt, nem lehet minden fiatalt e miatt büntetni. Már elnézést 
kért, az egyik érintett családtól, nagyon sajnálja, hogy ez az eset megtörtént. Aznap este a 
szentmátéi gyerekeket búcsúztatták, 23 óráig voltak a Közösségi Házban. Ha képviselő úr 
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jelezte volna az ott lévők felé, tudtak volna a problémáról azonnal intézkedhettek volna, 
bezárhatták  volna a rendezvényt.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: a vezetőt nem lehet felelősségre vonni azért, mert 
nem tudta telefonon elérni. Ő, személyesen ment a Kompházhoz öt nap múlva ellenőrizni a 
területet, ami szemetes volt.  
 
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: akkor más hagyott szemetet, akik 
nem bérlők voltak, mert ők hétfőn takarítottak.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: nem a vezető személye elleni támadásként vetette 
fel. 
 
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: érti, de éppen a hasonló problémák 
elkerülése érdekében próbál megoldást keresni. Sok esetben nem az a hangoskodó, vagy 
randalírozó, aki bérli a Kompházat, hanem a hozzájuk csapódó ismerős.  
 
Csíger Gábor Alsózsolca, Kossuth Lajos út 131. sz. alatti lakos: azt kérte, hogy a 
jegyzőkönyvben az szerepeljen, amit mond, mert korábbi jegyzőkönyvet visszaolvasva nem 
így történt. A telefonértesítéssel kapcsolatban elmondta, hogy egy régebbi buli alkalmával 
felhívta polgármester asszonyt, aki közölte vele, hogy hagyják békén, mert már unja, hogy 
állandóan csak telefonálgatnak, őt nem érdekli. Ezek után három-négy évig csendben maradt. 
Minden hónapban vagy egy olyan buli, rendezvény, ami kezdi kiverni nála a biztosítékot. 
Sokszor sétálnak a területen, ami mindig szemetes a rendezvények után, arról nem beszélve, 
hogy a szemetet ha össze is szedik, a Magos Attiláék kertje végére hordják és nem szállítják 
el. Erre a szeméthalomra állította azt polgármester asszony, hogy az ott lakók hordják oda.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: nem így mondta, nem ezt állította.  
 
Csíger Gábor Alsózsolca, Kossuth Lajos út 131. sz. alatti lakos: a Kompház alapvető 
funkcióját kell figyelembe venni és azt, hogy meddig akarják megőrizni állapotát. Az említett 
estén a fiatalok cigarettáztak, ittak, talán még narkóztak is, amit bizonyítani nem tud. Tudja 
kik voltak ott, de a szülőket nem értesítette. Javasolta, hogy csak felnőtt felügyeletével és 
időkorlát bevezetésével adják bérbe a Kompházat. Ha ezt szabályozni fogják, nem lesz 
probléma. A házirendet függesszék ki a kinti teraszra is. Észrevételezte, hogy amikor a 
közmunkások takarítanak a területen, a kiürült üres ásványvizes flakonokat bedugják a 
kerítésen. Megismeri, hogy a közmunkások voltak, mivel csak ők isszák ezt a fajta 
ásványvizet. Ha rájuk szól, visszaszólnak.  
 
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: bérleménybe kevés alkalommal 
adták ki eddig a Kompházat. Amikor bérbe adja, arról számlát ír, amin a bérlő személye 
azonosítható. Nincs annyi bérlés, amennyi esetben probléma merül fel. A rendezvények 
többsége intézményekben tanuló gyerekek részére nyújt kikapcsolódást, vagy intézmények 
dolgozóinak munkával kapcsolatos rendezvényei. Az elmondottakból következtetve az is 
lehetséges, hogy illetéktelenül vannak jelen a Kompház területén.  
 
Csíger Gábor Alsózsolca, Kossuth Lajos út 131. sz. alatti lakos: ők honnan tudják, hogy 
illetéktelenül tartózkodnak ott? 
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Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: ezért kell őt felhívni, értesíteni, ha az 
ott tartózkodókkal probléma adódik.  
 
Csíger Gábor Alsózsolca, Kossuth Lajos út 131. sz. alatti lakos: a Benedek Elek 
tagiskolából voltak diákok a Kompházba, a gyerekek ágastól törték a fát a szomszéd kerítésén 
belül. Rájuk szólt, szólt a pedagógusnak is, teljesen feleslegesen.  
 
Antal Lászlóné igazgató: ha 40 gyermek van a Kompházban, nem tudnak minden gyermek 
mellé pedagógust állítani. A bérlés és nem bérlésen vitatkoznak. A Herman Ottó iskola 
udvarát senki nem bérelte ki nyáron, teljesen zárt kapuk voltak, ennek ellenére esténként 20-
30 fiatalkorú volt a területen, akik alkoholt fogyasztottak, szemeteltek, romboltak. Ne 
tegyenek különbséget, kivételt cigány és magyar gyerekek között. A szabadsága idején sok 
estét, délutánt ott töltött. Szülői értekezletet tartottak, amit a szülők ellenségesen fogadták a 
gyermekek viselkedéséről szóló tájékoztatást, de sikerült egyezséget kötni, hogy a gyerekek a 
sportpályát fogják használni az iskola udvara helyett. Azóta rend van. Ezek a gyerekek 
buliztak a Közösségi Házban is, de 1,5 óra múlva be kellett zárni a bulit, mert 
elfogadhatatlanul viselkedtek, ordibáltak, alkoholt fogyasztottak. A szülő nincs tisztában 
azzal, hogy gyermeke baráti közösségben hogyan viselkedik. A Közösségi Ház környékén 
sokszor ezt tapasztalják, hangoskodnak, randalíroznak, odapiszkolnak, ha látja szól a 
vezetőnek. Valahol szórakozni kell a fiataloknak és a rendezvényeket le kell bonyolítani.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: az iskola igazgatója mindent elmondott, amit 
szeretett volna. Gondolják végig, ki mit mondott el: „de nem szólunk a rendőröknek”, „nem 
szólunk a szülőknek”, „nem akarják minden alkalommal zavarni a vezetőt”. Ha olyat 
tapasztalnak, ami sérti a közrendet, ki kell hívni a rendőrséget, mert addig semmi nem fog 
változni. Ha a képviselő nem vállalja fel a bejelentést, kitől várható el, csak probléma lesz, 
megoldás nem. Sokan ismerik ezeket a gyerekeket, de nem tudnak neveket. Miért nem 
értesítik a szülőket? Nem fogják tudni megakadályozni a hangoskodást, ha nem tesznek 
ellene. Megint a szülői felelősség hiánya vetődik fel, mert nem ellenőrzik a gyerekeket. Egy-
két alkalommal példát kell statuálni.  
 
Csíger Gábor Alsózsolca, Kossuth Lajos út 131. sz. alatti lakos: nem fognak tudni mit 
kezdeni a randalírozókkal. Nem így kell kezdeni a probléma megoldását.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, térjenek vissza a napirendi pont tárgyalásához.  
 
Magos Attila Alsózsolca, Kossuth Lajos út 123. sz. alatti lakos: hétvégén sokszor nagy a 
hangzavar, nincs nyugalmuk, sokszor vannak ott fiatalok.  
 
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: hangoskodás esetén mindig 
értesítsék, mert ő meg tudja mondani, hogy jogosan tartózkodnak-e a Kompház területén és ha 
kell, intézkedik.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: megcsinálták a Kompháznál a kerítést, mielőtt lezárták 
volna, az ott lakók közül azonnal azt kérték, hogy ne zárják le, mert nem tudnak bemenni a 
horgászok. Ha lezárták volna, nem lenne probléma.  
 
Magos Attila Alsózsolca, Kossuth Lajos út 123. sz. alatti lakos: az ott lévő horgászokkal 
nincs probléma.  
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Zsiros Sándorné polgármester: szerették volna lezárni a területet, akkor kevesebb lett volna 
a probléma.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: javasolta, hogy a környéken lakókat értesítsék e-
mailben, ha kiadják a Kompházat bérleménybe.  
 
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: amikor hívják, minden alkalommal 
ellenőrizni fogja a Kompházat, le fog menni akár éjszaka is.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: az ott lakók nem fogják mindig felhívni, mert 
kellemetlen.  
 
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: kérte, hívják fel.  
 
Magos Attila Alsózsolca, Kossuth Lajos út 123. sz. alatti lakos: a víz a hangot még jobban 
felerősíti.  
 
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: ezen a héten szombaton is, lesznek 
ott horgászok, akik a múlt héten is ott voltak.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: küldjenek e-mailt az ott lakóknak.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: ne várják el a vezetőtől, hogy ennyi feladat mellett 
még az ott lakókat is értesítse. Legyenek rá tekintettel.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: arról van szó, hogy szűrjék ki a legális és illegális 
használatot.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: javasolta, hogy a polgárőrség is többet járjon arra. 
Probléma esetén, ha a Közösségi Ház vezető nem érhető utol, őt is hívhatják.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: Csíger Gábor hívta telefonon két hónapja azzal, hogy a 
cigányok lopják a kerítést. Szóltak a rendőrségnek, kimentek a területre, de semmi 
valóságalapja nem volt a bejelentésnek, mert csak a vasat szedték a területen.  
 
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: igyekszik minden munkaterületre kimenni, ahol 
közmunkások dolgoznak. Elmúlt héten volt a Kompháznál és látta, hogy a Magos Attila kertje 
végén ott volt a nagy kupac műanyag flakon és a vágott fű, aminek 99 %-a nem a 
közmunkások ásványvizes palackja volt, ennek ellenére ők összeszedték.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: ne korlátozzák a Kompház bérlésének időtartamát, 
rendbontás esetén azt kell megszűntetni. Azoknak a társaságoknak ne adják bérbe, akikkel 
korábban már volt probléma.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: különbség, hogy az önkormányzat intézményei 
veszik-e bérbe, vagy fiatal társaság. Jelen esetben az idegenekről van szó, akiktől elvárható 
lenne a kulturált viselkedés. Személyes felelőssége hangzott el azzal kapcsolatban, hogy nem 
intézkedett. Önkormányzati tulajdon megóvásával kapcsolatban, ő, mint képviselő, 
intézkedhet, vagy nem?  
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Zsiros Sándorné polgármester: az intézmény vezetőjét kellett volna értesíteni. Ha vagyon, 
vagy életbiztonság forog kockán, akkor a mentőket, rendőrséget, tűzoltóságot kell hívni, ez 
kötelesség is. Egyéb önálló intézkedést csak az intézményvezető tehet.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: mérlegelték a helyzetet, ezért nem hívták a 
rendőrséget. A vezetőt próbálta elérni telefonon.  
 
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: amikor beszéltek a már említett két 
fiatallal, utána csend lett? 
 
Brünner István képviselő-testületi tag: igen, a két fiatallal szót értettek és vállalták a 
felelősséget.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: szavazzanak arról, hogy a Kompházat csak 10-19 óra között 
adják bérbe, őszi-téli időszak esetén a bérlés időtartama nem nyúlhat sötétedés után.  
 
A testület 4 igen szavazattal és 4 ellenvéleménnyel nem támogatta a javaslatot, hogy a 
Kompház bérleti időtartamára vonatkozóan időkorlátot vezessenek be.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a Közösségi Ház vezetőt, hogy fokozottan kísérje 
figyelemmel a bérlőket és több alkalommal ellenőrizze őket, valamint a helyszínt.  
 
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: igen, mindenképpen gyakrabban fog 
ellenőrzést tartani.  
 
 
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 8 igen szavazattal jóváhagyólag tudomásul vette. 
 
 
3./ Beszámoló a 2012. I. félévi költségvetés végrehajtásáról   
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
rendelet-tervezetet, elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az előterjesztés első oldalának I/1-es bekezdésének 
első mondatában elírás történt, az összeg helyesen: 282.320 e Ft. 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a fél év végén az önkormányzat 112 M Ft pénzeszközzel 
rendelkezett, ebből 107 M Ft a lekötött betét.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: megszűntették a 3. sz. tagiskolát. Mára már világossá 
vált, hogy az intézmények működése állami fennhatóság alá kerül. Ő csak felhívja a figyelmet 
az épületek finanszírozására, mert a megszűntetett 3. sz. iskola épületének bérleti díja nem 
fogja fedezni az épület állagmegóvásának költségeit.  
Az ülés elején elhangzott, hogy határozatképtelenség miatt nem tárgyalták a képviselői 
indítványokat, akkor hogy fogadta el a pénzügyi bizottság a féléves tájékoztatót?  
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Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a meghívóban lévő első három napirendi pontot 
megtárgyalta a bizottság, ezt követően Szilágyi László távozásával határozatképtelenné vált.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: az iskolákkal kapcsolatos információja, hogy a dolgozók 
állami alkalmazottakká válnak, azt hogy ez mit jelent a dolgozókra nézve, még nem tudni.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: az intézkedés oka, hogy az önkormányzatok nem tudják 
kifizetni a rezsiköltséget és a dolgozók fizetéseit. Azért szeretnék, hogy a kormány 
fenntartásába kerüljenek az iskolák, mert ők tudnak intézkedni, ha fizetési nehézségek 
merülnek fel a szolgáltatókkal szemben, más az állam tárgyalási lehetősége. Az 
önkormányzatnak erre nincs jogköre, ha fizetésképtelenné válnak.  
 
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: vannak intézmények, ahol közös mérőórák 
vannak, víz, gáz, áram tekintetében, ami elszámolási nehézséget okoz. A 3. sz. tagiskola 
megszűnt, de az épület alsó szintjét bérli az Ámbédkar Iskola. Nem tudják megállapítani, 
hogy kit, mennyi közüzemi költség terhel, mert az épületnek közös gázmérőórája van a 
Benedek Elek iskolával. Almérő órákat kellene felszerelni, csak így tudják elkülöníteni a 
díjakat.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: megköszönte a jelzést.  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: szeptember 1-től lépett hatályba a köznevelési törvény, a 
végrehajtására vonatkozó rendelet, ami augusztus végén jelent meg. Arról szól, hogy az 
épületek működtetését, fenntartását az önkormányzatoknak kell vállalni, kivéve ha, az 
önkormányzat anyagi feltétele nem teszi lehetővé a működtetést, akkor köthetnek szerződést 
az állammal. Ha az önkormányzat finanszírozni tudja az iskola működését, azt vállalni kell, 
ellenkező esetben szankcionálható az önkormányzat.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: ha bérbe adták az épületet oktatás céljára, ezért 
bérleti díjat kapnak. Ha az állam veszi igénybe az épületet, akkor is valamiféle díjat kellene 
kapni érte.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: egyetért a városüzemeltetés vezető javaslatával és 
támogatja az almérő órák felszerelését. Kérte, hogy a következő ülésre készítsen egy 
kimutatást, mennyi almérő óra telepítésére lenne szükség és mennyibe kerül.  
 
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: nem biztos, hogy a következő ülésre el tudja 
készíteni a kimutatást, mert az összes szolgáltatóval fel kell venni a kapcsolatot, ami 
hosszadalmas ügyintézés, több hetes folyamat. 
 
Brünner István képviselő-testületi tag: kezdjék el, ha elkészült beterjeszti.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: nem csak két intézménybe van közös mérő? 
 
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: a 3. iskola a Benedek Elek iskolával van közös 
mérőn, a konyha az óvodával.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: egy villanyóra felszerelése 150.000,- Ft-ba kerül.  
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Zsiros Sándorné polgármester: a közös mérő órák számát a következő ülésre meg tudják 
mondani.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: örül annak, hogy az adóbevételek jól alakultak.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: igen, de óvatosságra int, mert nem tudják, milyen feladat 
finanszírozások várhatóak jövőre.  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: az építményadó 41 %-os teljesítést mutat. A félévet 
követően a fennálló hátralék 99 M Ft, de ez az összeg már a szeptemberi befizetést is 
tartalmazza. Számítások szerint az iparűzési adónál 2012. december 31-ig ideális esetben 
további 80 M Ft bevétel várható. Már most túlteljesült az eredeti iparűzési előirányzat, viszont  
a gépjárműadó tekintetében a hátralék sok apró összegből tevődik össze, aminek behajtása 
egyre nehezebb.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el a 2012. I. félévi 
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 127/2012.(IX.06.) Kt. határozata a 2012. I. félévi költség- 
 vetés végrehajtásáról 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 elfogadta az önkormányzat 2012. I. félévi költségvetés  
 végrehajtásáról szóló tájékoztatót.  
 Felelős: polgármester, jegyző  
 Határid ő: azonnal  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el a költségvetésről szóló 
rendelet-tervezetet.  
 
A testület 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 23/2012.(IX.07.) önkormányzati 
rendeletét, mely az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.(II.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szól.  
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
4./ Tájékoztatás a temető üzemeltetéséről és a temetői díjak felülvizsgálata  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: ő maga és a lakosság is meg van elégedve a 
vállalkozó tevékenységével. A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és nem támogatta a 
javasolt díjemeléseket azzal, hogy a későbbiekben térjenek vissza a téma tárgyalására és 
elfogadásra javasolják a tájékoztatót.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a bizottsági ülésen részt vett a temető üzemeltetője is, aki 
elfogadta a bizottság véleményét.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: nincs mit hozzátenni.  
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a temető üzemeltetőjével egyeztetve kezdeményezi a 
kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítását több pontban, amely rögzíti a ravatalozás 
feltételeit és a temetőbe szállított halott átvétel nyilvántartásának adataiban történő változást, 
mely tartalmazza a temetőbe kiszállított elhunytak átvételét, szállító jármű adatát és a 
szállítást végző személy nevét, aláírását.    
 
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: nem ismeri a szerződést, de szeretné, ha 
kiegészítenék egy melléklettel, ami leltárként lenne része a szerződésnek. A leltárban 
részletesen sorolják fel, mennyi pad, mennyi szemetes, mennyi halott hűtő, stb. van a temetőn.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: korábban a temetőnek alsózsolcai székhelyű 
üzemeltetője is volt, amikor a temetőben örökös probléma volt a szemétszállítás, ami az 
akkori üzemeltető feladata volt.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a szemétszállítás egyértelmű, ezzel nincs probléma, csak a 
szemetes javítása a kérdés, ami nincs leltárba.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a temető fenntartásának kiadása 3 M Ft, ezzel szemben 
a bevétel 1,3 M Ft. A különbség 1,7 M Ft, amit az üzemeltető finanszíroz. A jelenlegi 
szerződés azt tartalmazza, hogy pl. az elhasználódott épületrészeket az üzemeltető javítja. Az 
elmúlt időszakban a harang romlott el, melynek javítása 20.000,- Ft lett volna az üzemeltető 
terhére, a harangba villám csapott, így kifizette a biztosító. Az üzemeltető, az 
önkormányzatnak megtakarít 3 M Ft-ot. Olyan megállapodást kell kötni az üzemeltetővel, ami 
az önkormányzatnak és a vállalkozónak is megfelel.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: a hűtési díj kinek a bevétele?  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a hűtési díj mértéke napi 1.500,- Ft, az üzemeltető 
bevétele.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: csak 1.500,- Ft?  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: ez az összeg tartalmazza az áram, hűtő használat díját, 
felügyeletet, a halott átvételt.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: ez a díj az üzemeltetéssel összefüggő költség. Ha a 
javításokat nem vállalják fel, akkor az üzemeltető visszaadhatja a temető üzemeltetést az 
önkormányzatnak. A vállalkozónak, a bevételből kellene üzemeltetni a temetőt, a temetési 
költségekből kellene finanszírozni a fenntartását.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: akkor különbséget kell tenni a nem üzemeltető által 
történt temetések díjai között.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: különbséget nem tehetnek a vállalkozók között, akár az 
üzemeltető temet, akár más vállalkozó.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a temető fenntartása és a temetkezési vállalkozás két 
különböző dolog. A temető fenntartása kötelező feladata az önkormányzatnak, de jól járnak, 
ha az üzemeltető végzi a fenntartását. Az önkormányzat tulajdona a hűtő, de az üzemeltetőé a 
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díj. A településen végrehajtott temetéseket 53 % arányban más vállalkozó végzi, ezért kevés a 
bevétele az üzemeltetőnek. Arról kell dönteni, hogy az önkormányzat tudja-e támogatni a 
temető fenntartását, ne csak a vállalkozót terheljék a költségek. Ha továbbra is veszteséges 
lesz, vissza fog lépni a vállalkozó, akkor az önkormányzatra hárul minden kiadás, feladat. 
Amikor rendbe van a temető, azt nem dicsérik, csak ha probléma van, azt jelzik.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a hűtési díj az üzemeltető bevétele, de az áram díját az 
önkormányzat fizeti.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: ez jogilag megállja a helyét?  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a testület egyedi döntése, hogy támogatja az 
üzemeltetés költségét.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: korábban közbeszerzési eljárás útján bonyolították le az 
eljárást a temető üzemeltetésére vonatkozóan.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: ha ő végezne minden temetést, a bevétel elég lenne 
a kiadásokra?  
 
Zsiros Sándorné polgármester: valószínű, akkor több bevétele lenne.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a lakosságot nem lehet terhelni a díjak emelésével. A 
kiadás és a bevétel közötti különbséget az önkormányzatnak kell eldönteni, milyen mértékben 
támogatja.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: csak 2 M Ft-ba kerül a szemétszállítás és az alkalmazott 
munkabére ezen felül plusz kiadás. Ez, az önkormányzat költsége lenne.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: 2008. évben közel 4 M Ft-ba került a temető 
fenntartása az önkormányzatnak.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a tényleges bevétel 1,3 M Ft, kevés. Az önkormányzatnak 
kedvezőbb, ha a vállalkozó üzemelteti a temetőt.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: felhívta a figyelmet arra, hogy a ravatalozó 
épületéről pereg a vakolat.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: jelenleg az üzemeltető feladata a rendbetétele.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: gondolkozzanak el a szerződés módosításán, hogy 
átvállalnának egyes feladatokat az üzemeltetőtől. Ha nem módosítják a szerződést, az 
üzemeltető fel fogja mondani. Fogadják el a szerződés módosítását, de a díjak emelkedését 
nem támogatják. Indítványozta, hogy tekintsék át a szerződést, mert az önkormányzatnak is 
magára kell vállalni bizonyos feladatokat annak érdekében, hogy ne veszítsék el a vállalkozót.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: hogy tekintik át a szerződést? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: elküldi mindenkinek.  
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Szilágyi László képviselő-testületi tag: és később megbeszélik?  
 
Zsiros Sándorné polgármester: javaslatot várnak a képviselőktől, mit vállaljon magára az 
önkormányzat.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a temető üzemeltetése elsődlegesen az önkormányzat 
feladata.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a jövő évi költségvetés tervezésekor már ennek megfelelően 
kell tervezni.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: korábban a temető fenntartása, a gáz-víz-villany 
költség és egy alkalmazott munkabére éves szinten 4 M Ft-ba került.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: mindent el kell követni, ne veszítsék el a vállalkozót, mert 
akkor az önkormányzatnak kell mindent fizetni.  
Kérte a testületet, hogy fogadják el a temető üzemeltetéséről szóló tájékoztatót és a Kegyeleti 
Közszolgáltatási Szerződés módosítását.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 128/2012.(IX.06.) Kt. határozata a temető üzemeltetésé- 
 ről és a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés módosítá- 
 sáról 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 elfogadta a temető üzemeltetéséről szóló tájékoztatókat és 
 támogatta a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés módosí- 
 tását, mely aláírást követően válik hatályossá.  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésről a temető üzemeltetőjét értesítse.  
 Felelős: polgármester, temető üzemeltető  
 Határid ő: azonnal  
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, tekintsék át újra a kegyeleti közszolgáltatási 
szerződést, melyet minden képviselőnek megküldenek.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 129/2012.(IX.06.) Kt. határozata a kegyeleti közszolgál- 
 tatási szerződés áttekintéséről 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 úgy határozott, hogy újra áttekinti a kegyeleti közszolgálta- 
 tatási szerződést, melynek módosítását a későbbiekben  
 napirendre tűzik.  
 Felelős: polgármester, jegyző 
 Határid ő: azonnal  
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Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy ne támogassák a temetőről és a temetkezési 
tevékenységről szóló önkormányzati rendelet módosítását.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 130/2012.(IX.06.) Kt. határozata a temetőről és a temet- 
 kezési  tevékenységről szóló önkormányzati rendelet 
 módosításáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 nem támogatta a temetőről és a temetkezési tevékenységről 
 szóló önkormányzati rendelet módosítását, mely tartalmazza 
 a temetői díjak emelését.  
 Felelős: polgármester, jegyző 
 Határid ő: azonnal  
 
 
5./ Alsózsolca, Ilona út 17/19. sz. alatti épület helyiségeinek térítésmentes bérbeadása 
 
Zsiros Sándorné polgármester: a pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Az 
épületben lévő helyiségek bérleti díját elfogadták és felhatalmazzák a városüzemeltetés 
vezetőjét, hogy szeptember 1-től kösse újra a szerződést és a díjak alkalmazásával adja bérbe 
a helyiségeket az Ámbédkar Iskola részére.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: az épület helyiségeit térítésmentesen adják át használatra a 
Herman Ottó iskolának.  
Javasolta, támogassák Alsózsolca, Ilona u. 17/19. sz. alatti épület helyiségeinek bérbeadását.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 131/2012.(IX.06.) Kt. határozata Alsózsolca, Ilona út  
 17/19. sz. alatti épület helyiségeinek bérbeadásáról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 Alsózsolca, Ilona út 17/19. sz. alatti épület helyiségeinek 
 bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg 2012. szep- 
 tember 1-től, egyben felhatalmazza a városüzemeltetés ve- 
 zetőjét, hogy a díjak alkalmazásával kösse újra a szerző- 
 dést az Ámbédkar Iskolával.  
1. helyiség                                                                     1.080,-Ft  + ÁFA  bruttó 1.370,-Ft/óra 
2. helyiség tartós bérbeadása  legfeljebb havi 15 óra     11.660,-Ft + ÁFA bruttó 14.800,-Ft/hó 
3. helyiség  tartós bérbeadása                                         1.180,-Ft + ÁFA bruttó 1.500,-Ft/nap 
4. Tartós  bérbeadás       /20 m2 alatt/                               790,-Ft + ÁFA 
5. Iroda                                                                                                      bruttó 1.000,-Ft/nap 
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6. ebédlő                                                                          1.080 Ft + ÁFA bruttó 1.370,-Ft/óra  
7. aula                                                                             1.080,-Ft + ÁFA bruttó 1.370,-Ft/óra. 
 A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a Városüze- 
 meltetés a Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Mű- 
 vészetoktatási Intézmény Benedek Elek Tagiskolájának mű- 
 ködtetéséhez az épület alábbi helyiségeit 2012. szeptember  
 1-től  térítésmentesen bérbe adhassa.  
 I. emelet: 

 7 tanterem, 1 informatika terem, 3 raktár, 1 helyettesi iroda, 
 1 tanári szoba, 1 logopédiaterem, 3 mosdóhelyiség,  
 1 takarítóhelység 

 Földszint: 
 1 ebédlő, 1 orvosi szoba, 1 aula.  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedést tegye 
 meg. 
 Felelős: polgármester, városüzemeltetés vezető  
 Határid ő: azonnal  
 
 
6./  Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről 
 
Zsiros Sándorné polgármester: a felsőzsolcai Rendőrőrs 2003. évben hét településsel kötött 
megállapodást a működésre vonatkozóan, mely alapján évente hozzájárulást fizettek az 
önkormányzatok. 2010. évben a Rendőrőrs Alsózsolcára költözött az árvíz miatt. A Rendőrőrs 
finanszírozásával kapcsolatosan első ízben 2010. őszén szóban egyeztetett Tóth Lajos 
polgármester úrral, – miután az árvíz miatt a Rendőrőrs 2010. júniusában az alsózsolcai KMB 
Irodába és az egyéb általunk rendelkezésre bocsátott helyiségekbe költözött – Alsózsolca 
kapjon működési támogatást a települések által befizetett hozzájárulásokból, ezt a kérést 
akkor, szóban elfogadhatónak tartotta, de érdemi intézkedés nem történt, választ sem kapott. 
2011. évben átalakult a Rendőrőrs, már 11 település tartozik hozzá. Kérte, hogy a korábbi 
megállapodást tekintsék át, miután a Rendőrőrs illetékességi területén jelentős változás állt be, 
kössenek új megállapodást minden érintett bevonásával. Erre sem kapott választ. Kérte, 
hívják össze az érintett településeket és javasolta, azok a települések, ahol KMB iroda 
működik, ne fizessenek hozzájárulást a felsőzsolcai Rendőrőrs működéséhez. Erre sem 
reagáltak. Levelet kapott Tóth Lajos polgármester úrtól, melyben jelezte, hogy több település 
nem fizette ki a hozzájárulás költségeit és kérte, fizessék ki az elmaradt díjakat. Alsózsolca 
esetén 700 e Ft. Felsőzsolca úgy döntött, hogy szeptember 1-től felmond a Rendőrőrs 
alkalmazottjának és kérte, fizessék ki a végkielégítéssel járó költségeket, ami kb. 1 M Ft. 
augusztus 24-én kapták kézhez a tájékoztatást, hogy Felsőzsolca testülete döntött a közöttük 
lévő megállapodás felmondásáról és ugyanezt kérik tőlük is szeptember 1-ei határnapig. 
Válaszolt a levélre, melyben közölte, hogy a testületet nem áll módjában összehívni. A 
következő ülés két hét múlva lesz, akkor, ha lesz egyéb rendelkezésre álló az üggyel 
összefüggő tény, tárgyalják. A 2010. évi működésből fakadó információk alapján az 
Alsózsolca telephellyel működő Rendőrőrs munkáját nem segítette ügyviteli alkalmazott, 
mivel az tartósan beteg volt, ez idő alatt bérkifizetés nem történt, Felsőzsolca városnak csak a 
táppénz hozzájárulásokat kellett biztosítani. Ez idő alatt Alsózsolca biztosította az ügyviteli 
alkalmazottat. Véleménye szerint nem jó a számítás. A kimutatás alapján a tagok 2010. évre a 
díjat megfizették. Így az elszámoláskor talán az is kiderülhet, hogy a tagoknak nem a levélben 
közölt mértékű befizetési kötelezettsége van. A megállapodás felmondásával, módosításával 
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szemben alapvető elvárásuk a tagoknak, hogy Felsőzsolca város tájékoztassa az érintetteket az 
általuk befizetett összegek felhasználásáról.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: tudomása van arról, hogy az alkalmazott továbbra is 
dolgozik a Rendőrőrsön, nem került elbocsátásra szeptember 1-től.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: egyetért, el kell számolni a települések által 
befizetett hozzájárulások összegével.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a Közösségi Ház „A Kulturális szakemberek továbbképzése 
a szolgáltatásfejlesztés érdekében” című pályázaton több, mint 26 M Ft-ot nyert, mely 
pályázat 100 %-os támogatottságú és különböző programok szervezésére fordíthatják.  
 
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: a pályázat keretében hét szakkört 
indítanak, társastánc, néptánc, dráma, kerámia, képzőművészeti foglalkozást. A pályázaton 
nyert összeg fedezi a teljes béreket, illetve eszközöket is tudnak vásárolni. A pályázat 
feltétele, hogy nyolc településen be kell mutatni a megvalósítását.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: több pályázat benyújtása is folyamatban van, melyről várják 
az értesítést.  
A Közbiztonság fejlesztése Alsózsolcán c. pályázaton közel 8 M Ft-ot nyertek, melynek 2 M 
Ft az önrész összege, így 13 térfigyelő kamera kerül elhelyezésre a településen.  
Elmúlt ülésen kérdés merült fel a közvilágítással kapcsolatban.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a településen 500 lámpatest van, melyből 132 
lámpatest került kikapcsolásra, 368 üzemel. A változás 26 utcát érintett, 28 utca maradt 
változatlan. Az első félévi adatok alapján 60.564 kw a villamos energia felhasználás, melynek 
összege 3.492 e Ft, 2012. első félévben 39.546 kw a villamos energia felhasználás, mely 
2.567 e Ft, a megtakarítás összege 952 e Ft. Ennek terhére 379 e Ft került kifizetésre a két 
lámpatest üzembe helyezésére, így 573 e Ft a megtakarítás. Az elmúlt évben 7 M Ft-ot 
terveztek közvilágításra, 2012. évben 5 M Ft-ot, melyből 48 %-os a felhasználás félévig. A 
közvilágítással kapcsolatban az érkező reklamációkat már tárgyalták. Az elmúlt ülésen 
alpolgármester asszony felvetette, hogy a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban történt 
egyeztetés során lehetőség nyílhat arra, hogy egy új technológia alkalmazásával, akár a 
Polgármesteri Hivatalból vezérelhessék a lámpatestek világítását, így szabályozni tudnák, 
hogy egyes településrészeken égjen több lámpa, mely részen égjen erősebben. Ez egy 
mintaprojekt lenne, Alsózsolca lehetne ennek a megvalósulási helye. Bízik abban, hogy 
sikerül megvalósítani, ami jó megoldást jelenthet, akár újabb lámpatesteket tudnának üzembe 
helyezni.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: akkor ők fogják tudni szabályozni a lámpákat? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: igen.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: jó lenne, ha megvalósulna a projekt. Bár biztosan 
lesz bejelentés, ha valahol halványabban, valahol erősebben fog világítani a lámpa.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: arról volt szó, hogy egy órával korábban kapcsolják le a 
lámpákat.  
 



 17 

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az áramszolgáltató nem járult hozzá.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: Miskolcon miért engedélyezték? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: bevezették, majd visszaállították az eredeti 
időintervallumot.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: az új lámpatest a Gózon Lajos utcában került 
üzembe helyezésre. Észrevételezte, hogy a Kossuth Lajos út elején, Szilágyi Tamás házánál 
az utca végig teljes sötétségben van.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az út Felsőzsolca és Alsózsolca határán van és a 
villanyoszlop a felsőzsolcai oldalon található. Lámpatest elhelyezése esetén villanyoszlopot 
kell beállítani, melynek költsége magas. A testületnek kell dönteni az ügyben, hogy vállalja-e 
a költségeket.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: nagyon sötét ez az utca.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérnek árajánlatot és a testület dönt.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: megköszönte.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: tájékoztatta a képviselőket, hogy a Járási Hivatalok 
kialakításával kapcsolatban augusztus 17-én felhívás érkezett, amiben lehetőséget biztosítanak 
a köztisztviselők részére kormányablak ügyintézésre való képzésre. A képzés két féléves. 
Három kategóriát különböztetnek meg, egyik, akik rendelkeznek felsőfokú végzettséggel, 
vagy 50 év felettiek, vagy középfokú végzettséggel rendelkezők. Több alkalommal beszélt a 
kollegákkal, így a Hivatalból sokan vállalták a képzési lehetőséget. Első körben augusztus 31-
ig jelentkezhettek a képzésre, majd meghosszabbították szeptember 15-ig. A Kormányhivatal 
ellenőrzést tartott a már korábban elküldött adatok alapján, mely rendben lezajlott, 
ellenőrizték a leadott adatok valódiságát.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: benyújtásra került a „Foglalkoztatás és megújuló alternatív 
energia” Alsózsolca kazán mintaprojekt c. pályázat, mely a megújuló energiákkal kapcsolatos 
biomassza kazánok, aprítékok gyakorlatban való alkalmazásáról szól. A projekt a döntőbe 
bekerült. A gyakorlatban fogják ellenőrizni megvalósulását. A pályázaton 1,5 M Ft támogatás 
nyerhető.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: jogszabályi változás következett be a szociális 
törvényben. Augusztus 1-től a helyi rendeletben előírhatja a képviselő-testület, hogy 
rendszeres szociális segély esetében a 10.000,- Ft-ot meghaladó ellátás összegéből 5.000,- Ft-
ot természetben, Erzsébet utalvány formájában nyújthatnak. Azok, akik az ellátásban 
részesülnek, nyugdíjkorhatár előtt állnak három évvel, vagy betegek, ez az összeg átlagosan 
25.650,- Ft. Javasolta, ne éljenek a lehetőséggel, mert 30 főnél elégedetlenséget fog okozni. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: nem látja értelmét az Erzsébet utalványnak, a pénzt 
átváltják papírba, majd a papírt újra pénzbe.  
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Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: szeretettel vár mindenkit ma délután 
fél 5-kor a Mazsaroff Miklós kiállítás megnyitójára és az emléktábla elhelyezésének 
alkalmából.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a Doberdó-fennsík a magyar hadtörténelem egyik 
fontos emlékhelye és egyúttal a magyar katonai helytállás és hősiesség jelképe. A magyar 
katonák kezdték építeni a „Magyar Emlékkápolnát”. A képviselő-testület és polgármester 
asszonynak tett javaslata alapján és belegyezésükkel elhelyezte az emlékezés és a tisztelet 
koszorúját e helyen. Megköszönte a megbízást.  
Felmerül a kérdés, hogy mint új képviselők, jó úton járnak-e, mert más a véleményük, de ezt 
nem tekinti hibának. Nem hiszi, hogy mindent a politikának kell beágyaznia. A testület azért 
utasította el a képviselő-testületi ülés közvetítéséről szóló képviselői indítványt, mert 
korábban nem tárgyalta a pénzügyi bizottság. Nem érti, miért olyan nagy jelentőségű a téma, 
hogy a bizottságnak tárgyalni kell. Mindenki lelkiismeretére bízza. Véleménye szerint a 
politikával van bajuk a képviselőknek, nem a véleményükkel, tetteikkel. Felmerül a kérdés, 
hogy jó úton haladnak-e, véleménye szerint, igen.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: fel vannak háborodva a lakosok, mert a volt TSZ 
területén nagy a gaz. Hol kell jelenteni országosan?  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: felhívta a terület tulajdonosát, ellenőrizni fogja a 
rendbetételt.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: a korábbi, május 24-i ülésen átadta polgármester 
asszonynak a napelemes rendszerre vonatkozó pályázatot. Június 21-én kérdezte, történt-e 
előrelépés az ügyben. Polgármester asszony azt mondta, hogy tárgyalt a pályázattal 
kapcsolatban. Felvette a kapcsolatot az érintettel, aki azt mondta, hogy nem kereste 
polgármester asszony, nem volt kapcsolatteremtés.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: ő nem az érintett úrral tárgyalt, hanem más pályázatíróval. 
Településünk nem jogosult a pályázat benyújtására, nem felelünk meg a kritériumnak, más 
pályázati lehetőségben gondolkodunk.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: az április 26-i ülésen felvetette, hogy szükség lenne 
a Herman Ottó iskolába zárt kerékpártárolóra. Akkor ígéretet kapott arra, hogy a tanév 
kezdetére elkészül. Miért nem készült el? 
 
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: nem hangzott el konkrét ígéret, azt mondták, 
megnézik a lehetőségét. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy nagyobb vasipari munkát nem 
tudnak végezni, mert több hónapja táppénzen van egy dolgozó, aki ezt végzi.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: ehhez, néhány szál zárt szelvény szükséges, nem 
kovácsoltvas kerítést szeretne.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: nem lehet elkészíteni pár szál vasból.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: egyetért, sok a kerékpár az iskola udvarán, jó lenne 
egy stabil kerékpártároló.  
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Brünner István képviselő-testületi tag: a probléma, hogy tönkreteszik a gyerekek 
kerékpárját.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: a Közösségi Ház elől is tulajdonítottak már el lezárt 
kerékpárt.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérnek árajánlatot, hogy egy vállalkozó mennyiért készítené 
el a zárt kerékpártárolót.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: zárt tárolóra van szükség, ami megóvja a kerékpárok 
állapotát.  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: gyermeke iskolájában a szülőknek természetes, hogy 
összefogással festik a tantermet, teszik rendbe a kertet és füvet nyírnak.  
 
Parádi Julianna városüzemeltetés vezető: nehéz a helyzet, mert ha fémből csinálják meg 
elviszik a méhbe, ha fából, elviszik tüzelni.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: hátha van olyan szülő, aki fel tudja vállalni.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: még mindig világít éjszaka a parkolóban a lámpa, 
ami dühítő és korábban már jelezte.  
Az Alsózsolcai Hírek újságban megjelent hősök napjáról ki írta a cikket?  
A tájházban még most sem korrigálták azt a bizonyos elírást, amit korábban észrevételezett. 
Lelkiismerete diktálja, hogy az ellentmondást javítani kell.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: sem egyik állítást, sem másik állítást nem tudják 
megcáfolni, erről szól a történelem. Megbízik Farkas Ferenc és Bodnár Tamás úrban, akik 
írták.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: félreérthető az ellentmondás, tisztázni kell.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: akkor mi alapján írták?  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Farkas Ferenc elmondása alapján és Bodnár Tamás 
írásos anyaga alapján.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: és akkor melyiknek higgyenek?  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: az írásos anyagnak.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: csak azzal tudja megbeszélni a problémát, akik 
ebben a munkában részt vettek, velük kell egyeztetni. Az Alsózsolca története c. könyvet 
lehet módosítani.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: már korábban indítványozta, írásban beadta. Bodnár 
Tamás részére is eljuttatta és Farkas Ferencnek is elvitte személyesen, bár negatív volt a 
hozzáállása. Ha nem kérik ki a véleményét, csak utólag tud hozzászólni, észrevételezni a 
hibákat.  
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Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: a képviselők nem azért vannak, hogy minden apró 
részletben döntsenek, megvitassák. Mit vár a testülettől, miről döntsön?  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: korábban azt az ígéretet kapta, hogy összehívják a 
szerkesztő bizottságot és megbeszélik, de a mai napig nem kapott erre választ.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: képviselő úr arról tájékoztatta, hogy Farkas Ferenccel 
megbeszélte a problémát és Bodnár Tamással is.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: tiszteli Farkas Ferencet, de nem akart vitába 
keveredni vele.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Bodnár Tamás és Farkas Ferenc egyeztessenek és 
döntsék el, melyik állítás a valós.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: nem kell a történelmi események valódiságáról a képviselő-
testületi ülésen dönteni, mélységébe beleszólni.  Nem ez viszi előbbre Alsózsolca fejlődését.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: megjelent a Britannica Hungarica egyik számában 
Alsózsolcáról egy írás, melyben észlelte, hogy évszám eltérés van. Észrevételét elküldte a 
szerkesztőnek, aki azt válaszolta, hogy egy amerikai tulajdonostól vette át, elfogadta 
észrevételét. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: a könyv tekintetében más a javítás lehetősége, mint egy 
folyamatos újságban.  
 
Ráki István képviselő-testületi tag: a honlapon tegyék közzé a tévedést. A köz pénzén 
készítették, tegyék helyre a hibát.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: az önkormányzat adta ki a könyvet.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: a képviselők ebben nem tudnak dönteni.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: képviselő úr kérésére tájékoztatja a parkolóban 
működő lámpatestről. Lehetőség volt, hogy a parkolóban marad égve a lámpatest, vagy a 
Hivatal sarkán lévő villanyoszlopon kell meghagyni a közvilágítási lámpát. Azért választották 
a parkolóban lévő lámpákat, mert az megvilágítja a Hivatal hátsó bejáratát is és a parkolót is. 
A parkolóban az esti órákban is állnak autók, a kerékpár tárolóban Miskolcra utazók lezárják 
a kerékpárokat. Késő délutáni órában előfordult, hogy lecsavarták az autó kerekéről a felni 
csavarokat, ennek védelmére maradt a parkoló megvilágítása.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: biztosan így jó. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a két lámpa védelmi funkciót is nyújt a parkoló 
készítésével kinyitott érintett lakástulajdonok védelmében.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: észrevételezte, hogy az állateledeles bolt mellett van 
egy akna, amiben csordogál a víz.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: az intézkedés megtörtént, az út felbontására ezért került sor.  
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Szilágyi László képviselő-testületi tag: a település számlájára fogják terhelni az elfolyt víz 
mennyiségét? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: nem.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a vállalat vízveszteségének terhére megy.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: javasolta, a parkolóban világító két lámpatestet ne 
kapcsolják ki, mert a kerékpártárolóban késő este is sok kerékpár van. Télen korán sötétedik, 
az autókat, kerékpárokat a parkolóban hagyják.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: az általa adott képviselői indítványt nem tárgyalta a 
testület, hivatkozva arra, hogy a pénzügyi bizottság előzetesen nem döntött arról. Az a 
kérdése, ha leírja, hogy minden költség őt terheli, vállal minden kiadást, akkor tárgyalja a 
testület? Nem érti, ha egyszer vállal minden költséget, miért kell a pénzügyi bizottságnak 
dönteni?  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a bizottsági ülésen a Hivatal informatikai hátterével 
kapcsolatos tájékoztatásáról, lehetőségeivel kapcsolatosan felmerülő kérdésekre kellett volna 
kitérni, hogy támogatható legyen képviselő úr indítványa. 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: a pénzügyi bizottságnak tárgyalni kell? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: igen, ha ennek esetleg költsége van, azt kellett volna 
megbeszélni.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: teljesen félreértették, ő csak egy pendrive-ról szeretné 
feltölteni a honlapra.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a honlap a szerveren keresztül működik, aminek van 
kapacitási korlátja. Szükséges lenne vizsgálni a szerver kapacitását.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: akkor elviszi Arnótra és ott kifizeti a közvetítés 
összegét, ha ilyen problémát okoz.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: minden olyan indítványt, ami pénzüggyel 
kapcsolatos, a bizottságnak meg kell tárgyalni. 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: ha pl. nem lenne az önkormányzatnak pénze 
ásványvizet vásárolni a képviselő-testületi ülésre és felajánlja, hogy saját költségén megveszi, 
arról is döntenie kellene a pénzügyi bizottságnak?  
 
Zsiros Sándorné polgármester: az ásványvíz adományként elfogadható.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: az a probléma, hogy nem az a képviselő nyújtotta be az 
indítványt, akitől várták. A lakosság hiányolja a közvetítéseket, sokan megkeresik. A 
közvilágításnál megtakarítás keletkezett, javasolta, ennek terhére állítsák vissza a televízió 
közvetítést, mert igény van rá.  
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az idei költségvetésbe a csökkentett összeget tervezték 
be, fél évig 48 %-os a közvilágításon lévő teljesítés.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: tehát az önkormányzatnak nincs pénze, de ha vállalja, 
hogy kifizeti a költségeket akkor sem engedik.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: az utóbbi két évben senki nem fordult hozzá, hogy szeretné 
nézni a testületi üléseket. Nyomon követhető a honlap látogatottsága. Az idősek a honlapot 
nem tudják nézni, sok lakos kimaradna így a szolgáltatásból. Nem hiszi, hogy olyan nagy 
igény van rá, egyre kevesebb a helyi kábeltelevízió előfizetők száma. Nem támogatja az 
indítványt.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: mennyivel lesz nagyobb érdeklődés a Mazsaroff Miklós 
kiállításon és emléktábla avatáson? Ha 300-an megnézik a felvételt, már jó.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: igen, sajnos kevés az érdeklődő állampolgár. A képviselő-
testületi ülések nyilvánosak, itt sem jelennek meg az állampolgárok. Érdemes lenne 
megnézni, hogy a honlapon hányan kíváncsiak a jegyzőkönyvekre.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: felvetődött benne, hogy a közvetítés népszereplési 
vágyat takar, vagy informális jellegű lesz. 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: kérdése, hogy fordítson-e időt az indítvány részletes 
kidolgozására, vagy maradjon így? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: nem, maradjon így.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: akkor nem dolgozik rajta.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Pelsőcről nem tudnak konkrét információt? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: nem, szólni fog, jelenleg nincs változás.  
 
 
 
Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester az ülést 10 óra 57 
perckor bezárta. 
 

Kmf 
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