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14/2012. sz. jegyzőkönyv
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli nyílt képviselőtestületi ülésről, mely 2012. szeptember 27-én 8 órakor kezdődött
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Csöbör Katalin alpolgármester, 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 7 fő/
Távolmaradását bejelentette: Brünner István és Tóth J. Sándor képviselő-testületi tagok

Meghívottként jelen van: Antal Lászlóné igazgató, Szaláncziné Somos Zsuzsanna
Közösségi Ház vezető, Oroszné Verba Julianna pályázó, Szőlősi Péter pályázó
Érdeklődőként 1 fő vett részt az ülésen.
Zsiros Sándorné polgármester: köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat,
intézményvezetőket, Szőlősi Péter pályázót és érdeklődőt. Megállapította, hogy 6 fő
jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Indítványozta, hogy a meghívóban
szereplő napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra azzal a kiegészítéssel, hogy a
pótanyagként megküldött Közösségi Ház kérelmét is tárgyalják.
8 óra 1 perckor Csöbör Katalin alpolgármester megérkezett az ülésre
(a jelenlévő képviselők száma 7 fő)
Zsiros Sándorné polgármester: indítványozta, hogy a kiegészítéssel együtt a meghívóban
szereplő napirendi pontokat tárgyalják.
A testület 7 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
N a p i r e n d:
1./ Gondozási Központ intézményvezetői pályázatok elbírálása
Előadó: aljegyző
2./ Rendezési terv módosítása
Előadó: polgármester
3./ Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. I. félévi tevékenységéről tájékoztató
Előadó: polgármester
4./ A köznevelési törvényből adódó aktuális önkormányzati feladatok
Előadó: aljegyző
5./ Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepció felülvizsgálata
Előadó: Gondozási Központ vezető
6./ Felsőzsolca Rendőrőrs megállapodás felbontása
Előadó: polgármester
7./ Dr. Székely Aranka háziorvos kérelme
Előadó: polgármester
8./ A vízi közműből szolgáltatott ivóvíz és csatornadíjakról, valamint a közkifolyók vízhasználati díjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: jegyző
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9./ Közösségi Ház kérelme
Előadó: polgármester
10./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Előadó: polgármester
11./ Helyi Választási Bizottság tagjának, póttagjának újraválasztása
Előadó: jegyző
12./ Kitűntetés adományozása
Előadó: polgármester

1./ Gondozási Központ intézményvezetői pályázatok elbírálása
Zsiros Sándorné polgármester: a Gondozási Központ vezetőjének határozott idejű
magasabb vezetői megbízatása 2012. november 1-jén lejár. A Közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvény értelmében kiírták a pályázatot a jogszabályi feltételeknek megfelelően, melyre
két pályázat érkezett. A pályázatok elbírálásával kapcsolatos előkészítés lezajlott. Mindkét
pályázó hozzájárult a pályázatok nyílt ülésen történő tárgyalásához. Javasolta, hallgassák meg
mindkét pályázót.
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: az előterjesztés tartalmazza a bizottságok által kialakított
véleményeket. A pályázatokat véleményezte a Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
humánpolitikai és jóléti bizottság. A magasabb vezetői beosztás esetén a pályázatot
minősíteni, illetve a pályázókat meg kell hallgatnia és véleményeznie kell egy olyan
bizottságnak is, melyben a szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg egyesület
képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának is jelen kell
lennie. A személyes meghallgatáson Oroszné Verba Julianna részt vett, Szőlősi Péter
pályázót a bizottság meghallgatni nem tudta, mert nem jelent meg. A véleményeket
tartalmazza a melléklet.
Szőlősi Péter pályázó elhagyta az üléstermet.
Oroszné Verba Julianna pályázó meghallgatása következik.
Ráki István képviselő-testületi tag: most vizsgálják felül a szociális szolgáltatásszervezési
koncepciót, amelyben megfogalmazták a feladatokat. Véleménye szerint, csak részleteiben
működik a koncepcióban előírt feladatok elvégzése. Miben látja az előrelépést és változást?
Oroszné Verba Julianna pályázó: véleménye szerint és a szakmai ellenőrzések tapasztalata
szerint a szociális ellátó rendszer Alsózsolcán nagyon jó szinten működik, a személyes
gondoskodást nyújtó intézményben van még lehetőség a tartalmi fejlesztésre, melyet a
jelentkezők szükségletéhez kell igazítani. Az elért eredmények nem csupán az ő érdeme,
maximálisan elégedett a kollégáival, jó az együttműködés. Hiába vannak jó elképzelései, ha
erre nem talál partnert a munkatársai személyében. Vannak olyan jogszabályi előírások,
amiben nincs mozgásterük, pl. pénzbeli ellátás terén. A személyes gondoskodást nyújtó
ellátások területén a házi jelzőrendszeres szolgáltatás jól működik. Ha egy állampolgárnak
problémája van, tudják, hová kell jelezni és megpróbálnak segítséget nyújtani. A
segítségnyújtás kapcsán teret kell, hogy kapjon az öngondoskodás és a személyes felelősség
is.
Ráki István képviselő-testületi tag: nem egyre gondoltak. Sok probléma fog jelentkezni a
jövőben. A nehéz sorsú emberekről és idősekről mindenképpen gondoskodni kell, ami nem

3
csak a vezető felelőssége, hanem a képviselő-testület felelőssége is, amit önkormányzati
szinten kell megszervezni.
Oroszné Verba Julianna pályázó: erre hivatott a koncepció, amelynek elkészítették a
következő két éves tervét, abban kifejtették, hogy mit szeretnének elérni. A településen az
időskorú lakosság száma nő és nagyszámú a roma lakosság. A cél, az időskorú nappali ellátás
fejlesztése, ami megvalósulni látszik, a következő feladat, hogy tartalmilag hogyan valósítják
meg. A Gondozási Központ épület felújítására és a demens ellátásra 50 M Ft-ot nyertek
pályázat útján, amelyben célként a demens ellátást fogalmazták meg. Szeretnék felkarolni a
mentális hanyatlásban szenvedőket. Jelenleg a szakhatóság által végzett ellenőrzések
alkalmával megállapításra került, hogy az akadálymentesítés jelent problémát. A pályázatban
tervezték az épület teljes körű akadálymentesítését, vizes blokkok felújítását, dolgozók
részére öltöző kialakítását és egy plusz helyiség kerül kialakításra, ahol a demens nappali
ellátása, foglalkoztatása fog működni. A pályázatban vállaltak új munkahely teremtési
lehetőséget, hiszen mentális szakember közreműködése is szükséges. A pályázatban
figyelembe vették az energiatakarékosságot, napkollektorral szeretnék megoldani a melegvíz
ellátást. Az épület mostani állapotáról és a felújítás utáni állapotáról adott körbe egy rajzot a
képviselőknek.
Ráki István képviselő-testületi tag: őt igazolja a demográfiai csoportok létszámának
alakulása. Bizonyos korosztály alapján figyelemmel kell kísérni a lakosságot, ami a
koncepcióban is szerepel. Véleménye szerint az irány jó, de tökéletes nem lesz sosem. Az
egyre nehezebb helyzet miatt komoly feladatok várhatók, mert több segítséget kell nyújtani a
szociális ellátás terén. Sajnos az emberek többsége megélhetési gondokkal küzd.
Csöbör Katalin alpolgármester: jól ismerik Oroszné Verba Juliannát, tudják mire képes,
hogyan vezeti az intézményt. Megköszönte, hogy benyújtotta pályázatát, támogatja
elképzeléseit.
Zsiros Sándorné polgármester: megköszönte a kiegészítést.
Oroszné Verba Julianna pályázó elhagyta az üléstermet.
Szőlősi Péter pályázó meghallgatása következik.
Zsiros Sándorné polgármester: megkérte Szőlősi Péter pályázót, tegye meg szóbeli
kiegészítését.
Szőlősi Péter pályázó: kulturális antropológusként végzett, azóta nyolc egyetemi, főiskolai
diplomát szerzett. A szociális és egészségügyi szférában dolgozott, foglalkozott különböző
deviáns társadalmi csoportokkal, ezért nyújtotta be a pályázatát. Minden önkormányzat
számára egy szükséges plusz feladat a szociális ellátó intézmény fenntartása, amely
forrásigénye magas. Mivel az önkormányzatokat tovább terhelni már nem lehet, ezért
mindenképpen olyan bevételi forrásokat kell teremteni, amivel a programok, célok, feladatok
megvalósíthatók, ezért pályázatokat kell megcélozni, ami megkíméli az önkormányzat
forrásait. Szembe kell nézni azokkal a problémákkal, amivel a társadalom nem képes, hol
tudnának segítséget nyújtani a rászoruló állampolgároknak.
Ráki István képviselő-testületi tag: a végzettségei alapján, mely ponton találkozik a
pályázati kiírással?
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Szőlősi Péter pályázó: úgy kérdezne vissza, hogy melyik ponton nem? Szerteágazó
végzettsége van, ezek a végzettségek összeállnak egy egésszé, így komplex tudná alkalmazni.
Ráki István képviselő-testületi tag: olvasta-e Alsózsolca szociális szolgáltatásszervezési
koncepcióját?
Szőlősi Péter pályázó: igen, minden egyes pontjában partner.
Zsiros Sándorné polgármester: megköszönte a kiegészítést.
Oroszné Verba Julianna pályázó elfoglalta helyét az ülésteremben.
Zsiros Sándorné polgármester: mindkét pályázót meghallgatták.
Kérte szavazzanak arról, hogy támogatják-e Oroszné Verba Julianna magasabb vezetői
kinevezését öt éves időtartamra.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
132/2012.(IX.27.) Kt. határozata a Gondozási Központ
intézményvezetői pályázatok elbírálásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatta Oroszné Verba Julianna magasabb vezetői kinevezését 2012. november 2. - 2017. november 1-ig vonatkozó időszakra.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedést tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, szavazzanak Szőlősi Péter pályázatáról.
A testület 7 ellenvéleménnyel nem támogatta Szőlősi Péter pályázatát a Gondozási Központ
intézményvezetői kinevezésére vonatkozóan.
Zsiros Sándorné polgármester: megköszönte Szőlősi Péter fáradozását, véleménye szerint
ez nem azt jelenti, hogy az ő pályázata nem megfelelő, csak a képviselő-testületnek bizalma
van a korábbi vezető személye iránt. Megköszönte a megjelenést.
Javasolta, hogy Oroszné Verba Julianna bérét jelenlegi bérének megfelelően 210.500,- Ft
összegben állapítsák meg.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
133/2012.(IX.27.) Kt. határozata Oroszné Verba Julianna magasabb vezetői kinevezésével összefüggő béréről
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Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Oroszné Verba Julianna magasabb vezetői kinevezésével
összefüggő bérét 210.500,- Ft összegben állapítja meg.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: gratulált Oroszné Verba Juliannának, sok sikert kívánt az
elkövetkező időszakra.
Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető: megköszönte a bizalmat.

2./ Rendezési terv módosítása
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a rendezési terv módosításával kapcsolatban
lezajlottak a szakhatósági eljárások. Az előterjesztésben leírtak szerint az ÁNTSZ írt elő
szigorító intézkedéseket a két telekre vonatkozóan, ami megnehezíti a döntést, mert a Balla
Bútor telephelyére korlátozó intézkedéseket írt elő. Ipari tevékenység nem végezhető, csak
raktározás, illetve kézi összeszerelés és kereskedelmi tevékenység. Várható Balla úr
ellenállása, kártérítési eljárást fog kezdeményezni az önkormányzattal szemben. Konzultáltak
több érintettel, hogy hasonló helyzetekben mi az eljárás. A rendeletalkotásból származó
joghátrány ellen nincs lehetőség kártérítési kötelezettséget benyújtani.
8 óra 24 perckor Csöbör Katalin alpolgármester elhagyta az üléstermet
(a jelenlévő képviselők száma 6 fő)
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az Idősek Otthona területén 5 vagy 10 méteres
védősáv alakítható ki a 890/3 hrsz-ú terület telekhatárán. Az 5 méteres védősávon belül fának,
illetve fűnek kell lennie, a 10 méteres védősávon fát, cserjét és füvet kell telepíteni. A két
telekhatár között 2,5 méteres tömör kerítést írhatnak elő zajvédelem szempontjából. A terv
egyeztetés után a rendelet-tervezetbe a 10 méteres építménymagasság helyett 9,5 méter lett
szerepeltetve.
Ráki István képviselő-testületi tag: Balla úrnak tudomásul kell venni, az élet nem állhat
meg.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, hagyják jóvá a rendezési terv módosítását a beruházás
folyamatos haladása érdekében, mert ezzel is fejlődik a település.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az egyeztetések folyamatosak, a rendelet-tervezet után
következik a tervek benyújtása. A beruházó hajlik arra, hogy önkormányzati feladatokat is
végezne a nappali ellátásra vonatozóan, ami kiegészítheti, bővítheti helyben az önkormányzati
ellátást.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, fogadják el a rendezési terv módosításáról szóló
előterjesztést.
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A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
134/2012.(IX.27.) Kt. határozata rendezési terv módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
jóváhagyta a településszerkezeti terv módosítását.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: kérte szavazzanak arról, hogy 10 vagy 5 méteres
védősáv telepítését, illetve tömör 2,5 méter magas kerítés kialakítását írják elő.
Ráki István képviselő-testületi tag: nem szükséges kerítés, ne írják elő.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: elég az 5 méteres védősáv.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: törvény írja elő, hogy ki kell kötni ezeket az
előírásokat?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: nem, az 5 méteres védősávot az ÁNTSZ írta elő, ezt
lehet szigorítani, a kerítés nem volt feltétel.
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy 5 méteres védősáv előírását határozzák meg.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
135/2012.(IX.27.) Kt. határozata két telek között lévő
védősáv meghatározásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
előírja, hogy a 890/4 hrsz-ú ingatlan keleti részén a
890/3 hrsz-ú ingatlan felöli részén 5,0 m-es sávban
védőerdősávot kell kialakítani.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: a 2,5 méteres tömör kerítés kialakítását előírják?
Szilágyi László képviselő-testületi tag: előírják vagy javasolják?
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: tömör fából, vagy miből alakítsák ki?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a tömör kerítés nem lehet növény, azt fából, vagy
kőből kell kialakítani.
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Zsiros Sándorné polgármester: nem kötelező az előírás, a képviselő-testület szigorító
döntése lehet. Ne szabják meg, ne kötelezzék tömör kerítés kialakítására.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
136/2012.(IX.27.) Kt. határozata két telekhatár között lévő kerítés kialakításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nem támogatja a 890/4 hrsz-ú ingatlan keleti részén a 890/3
hrsz-ú ingatlan felöli oldalon a 2,5 méter tömör kerítés
kialakítását.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: az eredeti rendelet-tervezet fenti döntéseket tartalmazza,
úgy azt módosítás nélkül kérte, hogy fogadják el.
A testület 6 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 24/2012.(IX.28.) önkormányzati
rendeletét, mely a Helyi Építési Szabályzatról szóló 12/2005.(V.13.) önkormányzati rendelet
módosításáról szól.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3./ Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. I. félévi
tevékenységéről tájékoztató
Zsiros Sándorné polgármester: Miskolc város polgármestere minden félévben elkészíti a
kistérség előző félévi munkájáról szóló tájékoztatót. Köztudott, hogy január 1-től megszűnik a
Társulás. Ahhoz, hogy a foglalkoztatottak ügyében eljárjanak, rendezni kell a dolgozók
státuszát. Jelenleg a vagyoni helyzet felmérése van folyamatban, illetve a vagyon elosztásáról
szóló döntés előkészítése zajlik, a végelszámolás. Pontos információ még nincs, valószínű,
hogy Miskolc város átveszi a munkaszervezetet, de januártól nem finanszírozzák bérüket.
Jelenleg a jogszabályi előírásoknak megfelelő feladatok elvégzése folyamatos.
Mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem merült fel a képviselők
részéről, ezért kérte a testületet, hogy fogadják el a tájékoztatót.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
137/2012.(IX.27.) Kt. határozata a Miskolc Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. I. félévi
tevékenységéről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
„Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. I. félévi tevékenységéről” című előterjesztést megtárgyalta és elfogadta.
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A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

8 óra 31 perckor Csöbör Katalin alpolgármester elfoglalta helyét az ülésteremben
(a jelenlévő képviselők száma 7 fő)
4./ A köznevelési törvényből adódó aktuális önkormányzati feladatok
Zsiros Sándorné polgármester: az előterjesztésben szereplő jogszabályi háttér alapján
Alsózsolca esetében nem kérdéses, arról kell dönteni, hogy vállalják a köznevelési feladatokat
ellátó ingatlanok működtetését.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a bizottsági ülésen elhangzottak alapján tájékoztatja a
képviselő-testületet az önkormányzatot terhelő jelenlegi iskolai kiadásokról. A kiadások két
részre oszthatók, bér és dologi jellegű kiadások. Bérjellegű kiadás 243 M Ft, ebből a
pedagógusok bére 235 M Ft, a kisegítő munkakörök 8 M Ft. A jelenlegi ismeretek szerint a
kisegítők munkakörök nem kerülnek át az állami finanszírozásba, arra önkormányzati
finanszírozást kell biztosítani. A dologi kiadások összege az idei évben 41 M Ft.
Összességében az idei évi költségvetésben a működéssel kapcsolatos költség 49.525 e Ft.
Várhatóan a jövő évben 50 M Ft körüli értékben kell kötelezettséget vállalni az
önkormányzatnak.
Ráki István képviselő-testületi tag: eddig is vállalták, továbbra is vállalni kell.
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: a köznevelésről szóló törvény alapján a települési
önkormányzatok köznevelési feladatai az óvodai nevelés kivételével megszűnik és állami
feladattá válnak. A 3000 főt meghaladó lakosságszámú településeken az önkormányzat
gondoskodik a köznevelési intézmény működtetéséről. A települési önkormányzat e
kötelezettsége alól gazdasági és jövedelemtermelő képességgel összefüggő feltételek
hiányában mentesülhet. Ehhez viszont bizonyítani kell, hogy az önkormányzat ezt a feladatot
nem tudja ellátni. Ennek érdekében adatot kell szolgáltatni az érintett intézmény működtetési
adatairól, továbbá a működtetéshez rendelkezésre álló bevételeiről. Ezeket az adatokat a
MÁK megvizsgálja, ellenőrzi, majd továbbítja a minisztériumba. Amennyiben az
adatszolgáltatás nem támasztja alá a működtetési képesség hiányát, úgy az állam az
önkormányzatot hozzájárulás megfizetésére kötelezheti. Az önkormányzatok feladatát a 76. §
határozza meg. Az önkormányzatnak minden év május végéig kell dönteni arról a meglévő
adatok birtokában, hogy a következő évben, továbbra is működtetni tudja az intézményt. Arra
vonatkozóan, hogy hogyan zajlanak majd a vagyonátadások, még végrehajtási rendelet nem
jelent meg. Jelenleg annyi feladatuk van, hogy a nyilatkozatot kell tenni az intézmény
működtetésére.
Ráki István képviselő-testületi tag: akkor nem is kell szavazni?
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: elvi döntést hozni kell.
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Zsiros Sándorné polgármester: arról kell dönteni, hogy tudják vállalni az intézmények
működtetését. Javasolta, erről döntsenek.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
138/2012.(IX.27.) Kt. határozata köznevelési intézmények működtetéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
kinyilatkozza azon szándékát, hogy 2013. január 1-től a
köznevelési intézmények működtetésének finanszírozását vállalja.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester, aljegyző
Határidő: azonnal
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: megjelent a köznevelési törvény végrehajtásáról szóló
rendelet, melyben új szabályozás jelent meg a térítési díj, illetve tandíj fizetése mellett
igénybe vehető szolgáltatásokról. A rendelet értelmében a térítési díj, illetve tandíj
megállapításával kapcsolatos szabályokat felül kell vizsgálni. A jogszabály arra vonatkozóan
utasítást nem tartalmaz, hogy a térítési díj összegét milyen formában kell megállapítani, ezért
az 1993. évi LXXIX. törvény előírásai alapján kell meghatározni. A tandíj mértékére
vonatkozó előírás, hogy az összege tanévenként nem haladhatja meg a tanévkezdéskor a
szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. Ez alapján
felülvizsgálták az összegeket, így annak módosítását nem javasolják. Ezek a tanulók már
beiratkoztak, így nem állapíthatnak meg magasabb díjat. Jogszabályi előírásnak megfelelően
ingyenes a művészetoktatásban való részvétel a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos
helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi, középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az
autista tanuló részére az első alapfokú részvétel.
Fáklya Tiborné humánpolitikai és jóléti bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja a testületnek.
Zsiros Sándorné polgármester: a rendelet felülvizsgálata megtörtént, a jogszabályban előírt
feltételeket beépítették a rendeletbe, kérte, fogadják el.
A testület 7 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 25/2012.(IX.28.) önkormányzati
rendeletét, mely a fenntartásában működő iskolában a művészeti oktatásért fizetendő
térítési díj, tandíj- és hangszerhasználati díj összegéről és kifizetésének szabályaira
vonatkozó 6/2007.(IV.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szól.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5./ Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepció felülvizsgálata
Zsiros Sándorné polgármester: 2008. évben elkészítették a koncepciót. A jogszabályi
előírások alapján a koncepció tartalmát kétévente felül kell vizsgálni, amely megtörtént.
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Fáklya Tiborné humánpolitikai és jóléti bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja a testületnek.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a bizottsági ülésen elhangzott, hogy egészítsék ki a
táblázat a XIV. fejezetnél a fejlesztési feladatokat és céloknál mind az idős ellátáshoz, a
gyermekjóléti és családsegítő szolgáltatáshoz és a házi segítségnyújtáshoz a feladatok körét, a
rászorultak felkutatásával és ellenőrzésével.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy a kiegészítéssel együtt fogadják el a
koncepció felülvizsgálatát.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
139/2012.(IX.27.) Kt. határozata a Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepció felülvizsgálatáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
jóváhagyta a Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepció
felülvizsgálatát.
Felelős: Gondozási Központ vezető
Határidő: azonnal

6./ Felsőzsolca Rendőrőrs megállapodás felbontása
Zsiros Sándorné polgármester: Felsőzsolca város képviselő-testülete döntött a közöttük
lévő megállapodás felmondásáról és ugyanezt kérték tőlük is azonnali hatállyal. A felmondási
idő 90 nap, ezért a szerződést 2012. december 31. napjával kívánják felbontani. Miután a
közöttük fennálló megállapodásban az ügyviteli alkalmazott foglalkoztatására semmilyen
kitétel nincs, ezért azzal kapcsolatosan döntést hozni nem szükséges.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: és hogyan tovább?
Zsiros Sándorné polgármester: a rendőrség működtetése nem az önkormányzat feladata, de
eddig is ellátták a helyettesítést. Amíg az alkalmazott táppénzen volt, Alsózsolca biztosította
az ügyviteli alkalmazottat. Amikor megalakult a rendőrség, már akkor megállapodás született,
hogy lakosságszám arányosan fizettek támogatást, így járultak hozzá a települések a
rendőrség működtetéséhez.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Alsózsolca jelenleg KMB irodát biztosít a rendőrök
részére.
Zsiros Sándorné polgármester: az országos rendőrkapitánysággal van szerződésük, hogy a
KMB Irodát fenntartják. Kifogásolta, hogy Felsőzsolca nem számolt el a befizetett
támogatások összegével, melyről tájékoztatást kellett volna adnia az érintett településeknek.
Kérte, járuljanak hozzá a szerződés felbontásához.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
140/2012.(IX.27.) Kt. határozata Felsőzsolca Rendőrőrs
működtetésével kapcsolatos szerződés felbontásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárult, hogy 2012. december 31. napjával felbontja a
Felsőzsolca Rendőrőrs működtetésével kapcsolatos szerződést.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. december 31.
7./ Dr. Székely Aranka háziorvos kérelme
Zsiros Sándorné polgármester: Dr. Székely Aranka háziorvosnak a foglalkozásegészségügyi szakvizsga megszerzéséhez gyakorlaton kell részt vennie, ezért kérte a rendelési
idő módosítását.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: a szakvizsga megszerzéséhez előírás a kórházi
gyakorlaton való részvétel. Előírás, hogy a háziorvosnak négy órát kell rendelni, így is
teljesül. Korábban ő is így oldotta meg, a rendelési idő változtatásával.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: mikortól változik a rendelési idő?
Zsiros Sándorné polgármester: a kérelemben nincs megjelölve időpont, valószínű, hogy
október 1-től.
Kérte a testület hozzájárulását a rendelési idő módosításához.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
141/2012.(IX.27.) Kt. határozata Dr. Székely Aranka
háziorvos rendelési idejének módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárult, hogy módosítja Dr. Székely Aranka háziorvos
rendelési idejét október 1-től az alábbiak szerint:
Hétfő: 8.00 – 12.30
Kedd: 12.30 – 17.00
Szerda: 12.30 – 15.30
Csütörtök: 8.00 – 12.30
Péntek: 8.00 – 12.30
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. október 01.
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8./ A vízi közműből szolgáltatott ivóvíz és csatornadíjakról, valamint a közkifolyók
vízhasználati díjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a hatályban lévő rendelet még tartalmazza a 2011.
évben megállapított díjakat, de 2012. évben is érvényes díjakat. Ez a rendelkezés a törvény
változása következtében már nem állja meg a helyét, mivel 2012. évben már nem a képviselőtestület hatásköre. Javasolta, hogy a rendeletet helyezzék hatályon kívül, helyébe csak a
közkifolyók használatáról szóló rendeletet alkossák meg. A rendelet maga után vonja az egyes
tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet módosítását, mivel itt
hivatkoznak az eredeti 24/2003.(XII.16.) önkormányzati rendeletre, ami hatályon kívül
helyezendő. Ennek számát kell törölni és hivatkozni kell a most megalkotandó rendelet
számára.
Ráki István képviselő-testületi tag: észrevételezte, ahol a közkutak közel vannak a házak
sarkához és a gyerekek ömlesztik a vizet belőle, beszivárog a lakásokba a víz, befolyik a
pincékbe. Mit lehet ez ellen tenni? Megszűntetni? Kik használják a kutakat?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a kutak megszüntetése nem lehetséges, mert azt sokan
és egyre többen használják.
Ráki István képviselő-testületi tag: valamit tenni kell a megakadályozására.
Zsiros Sándorné polgármester: akkor tudnak eljárni, ha bejelentést tesznek.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: aki látja, zavarja el a gyerekeket, akik engedik a
vizet feleslegesen.
Zsiros Sándorné polgármester: a nyári időszakban több helyen is probléma volt a víz
pazarlása.
Javasolta, hogy fogadják el a közkifolyók vízhasználatáról szóló önkormányzati rendeletet.
A testület 7 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 26/2012.(IX.28.) önkormányzati
rendeletét, mely a közkifolyók vízhasználatáról szól.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, fogadják el az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartásokról szóló rendelet módosítását.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: elmondta, hogy a honlapon a rendelet-tervezet
kifüggesztésre került, a lakosság részéről észrevétel nem érkezett.
A testület 7 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 27/2012.(IX.28.) önkormányzati
rendeletét, mely az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló
18/2012.(V.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szól.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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9./ Közösségi Ház kérelme
Zsiros Sándorné polgármester: a kérelem a tegnapi nap folyamán érkezett, ezért a pénzügyi
bizottság nem tárgyalta. Kérte, hogy a pénzügyi bizottság előzetesen véleményezése nélkül is
tárgyalják meg a kérelmet.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
142/2012.(IX.27.) Kt. határozata napirendi pont tárgyalásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Pénzügyi Bizottság előzetes véleményezése nélkül is megtárgyalja a Közösségi Ház kérelmét.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: a Közösségi Ház 26.950.814 Ft-ot nyert pályázaton, mely
pályázat utófinanszírozású, a megvalósításra az elnyert összeg 25 %-áig előleget
igényelhetnek. A pályázat beindult, vannak fizetési kötelezettségek. Ahhoz, hogy a program
folyamatosan működhessen az előleg megérkezéséig 1,5 M Ft támogatást kér az intézmény
vezető.
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: elvileg nem lenne szükség a
későbbiekben előlegre. Már benyújtották az igényüket az előlegre, mely 30 napon belül meg
kell hogy érkezzen, de jelenleg már van fizetési kötelezettségük. A pályázatnak három
elszámolása lesz, reméli, hogy folyamatosan és zökkenőmentesen zajlik majd. Előfordulhat,
hogy probléma esetén, csúszás esetén előlegre is még szükség lesz, ha megérkezik a
támogatás, visszautalják az önkormányzat számlájára és ismét csak akkor veszik igénybe, ha
elengedhetetlen.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, támogassák a kérelmet.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
143/2012.(IX.27.) Kt. határozata a Közösségi Ház kérelméről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
előleget biztosít a Közösségi Ház és Könyvtár részére 1,5 M
Ft összegben a TÁMOP -3.2.3/A-11/1-2012-0105 sz. pályázat programjainak folyamatos megvalósításához.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester, Közösségi Ház vezető
Határidő: azonnal
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10./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Zsiros Sándorné polgármester: az időskorúak nappali ellátásának fejlesztésére megnyerték
a pályázatot. A támogatási szerződést aláírták, mely három hónappal eltolódik, mivel a
beruházás kezdése október 1-én nem lehetséges.
Részt vett az Önkormányzati Szövetség elnökségi ülésén, ahol átfogó tájékoztatást tartottak a
közoktatással kapcsolatos változásokról. Kihangsúlyozták, hogy a közoktatási intézmények
finanszírozásával kapcsolatos döntést jól fontolják meg.
A Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának ülésén megtárgyalták a
féléves beszámolót a költségvetés végrehajtásáról, a belső ellenőrzésről, a féléves munkáról és
felülvizsgálták az Őszi Napsugár Otthon házirendjét.
A pelsőci kirándulás rendben lezajlott, köszöni a képviselők jelenlétét.
Szeptember 20-án került volna sor a játszóudvar bejárására, de technikai okok miatt későbbre
halasztandó.
A Sanmina Kft-nek új gyárigazgatója van. Folyamatosan tárgyalnak a vezetővel és keresik az
együttműködés lehetőségeit. Jelenleg a munkanélküliek közül nagyon sok a szakképzetlen,
lehetőséget látnak a szakképzés beindítására, amiben az önkormányzat partnerként
közreműködhet. Konkrét segítség számukra, hogy az ismert munkanélküliek köréből
szervezhetnek egy meghallgatást, amire helyben a Közösségi Ház ad lehetőséget.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: kik jelentkezhetnek?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a segélyezettek köréből választották ki a személyeket,
de kéri a testület tagjait, akinek van ismerőse, aki munkanélküli, jelezze.
Zsiros Sándorné polgármester: minden képviselő részére elküldik az e-mailt, hogy milyen
követelményeknek kell megfelelni és milyen munkakörökben hirdetnek felvételt.
Ismét Szépkorú köszöntésére került sor Halász Jánosné személyében, aki 90 éves.
Pályázati lehetőség nyílik Szociális célú városrehabilitáció tárgyában, melyen az elnyerhető
összeg 400 M Ft és 100 % támogatottságú. A pályázatíróval történt egyeztetés után és a
kritériumok alapján a fő célpont a szegregátum, így pl. megvalósítható lenne a Széchenyi úttól
lefelé, az Arany János út és a tanya csapadékvíz elvezetése, ezzel lehetővé válna a különböző
közszolgáltatásokhoz való komfortosabb hozzáférés, pl. orvosi rendelők, iskolák, óvodák,
rendőrség, temető, Közösségi Ház, Polgármesteri Hivatal, ezzel a Jókai és Tanács út felújítása
is megvalósítható lenne, amibe még a temető melletti tér kialakítása is szóba jöhet. Továbbá
az Ifjúság úton vagy a buszmegálló környékén egy közösségi tér is kialakítható. Ha átnézik és
felülvizsgálják a korábbi terveket és költségvetéseket akkor látják, hogy mi fér bele a
pályázatba. A testület a későbbiek folyamán dönt a pályázat benyújtásáról.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: a csapadékvíz elvezetése árokásással, vagy
komolyabb beruházással valósulna meg?
Zsiros Sándorné polgármester: nem árokásással, hanem a csapadékvíz elvezetési tervben
szereplő szakszerű vízelvezetéssel.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: zárt rendszerű csapadékvíz elvezetéssel.
Zsiros Sándorné polgármester: igen a korábban elkészült tervből kiemelnék ezt a
településrészt, áttekintik az ezzel járó költségeket.
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Lezajlott a Polgármesteri Hivatalban a közszolgálati ellenőrzés.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az elmúlt napokban volt közszolgálati ellenőrzés, ahol
az iratokat rendben találták.
A Járási Hivatalok kialakításával kapcsolatban lehetőség nyílik a köztisztviselők számára a
kormányablak ügyintézésbe való kiválasztásra, jelenleg folyik a köztisztviselők
meghallgatása. A hivatalból 15 köztisztviselő jelentkezett kormányablak ügyintézői
pályázatra.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületében változás történt. Gulyán Lajos
képviselő több mint egy éve van távol az ülésekről, ami miatt megszűnt mandátuma, helyette
Vadász József lépett be.
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: tájékoztatásként elmondta, hogy a
Táncklub szombaton országos szervezésű táncversenyen vett részt, ahol továbbjutottak a
középdöntőbe, amit Szegeden tartanak. Ehhez kérte a képviselő-testület támogatását, mert a
költségvetésbe erre pénzösszeg nincs betervezve.
Zsiros Sándorné polgármester: előre láthatólag október közepén tartják a középdöntőt. Az
útiköltségre, a szállásra és az étkezésre kell támogatást biztosítani. Javasolta, hogy a többlet
adóbevétel terhére biztosítsák a támogatást.
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: Alsózsolca és Szeged között odavissza 700 km a távolság, csak az útiköltség 200 e Ft. A Táncklub tagjai nagyon ügyesek
voltak, összesen 60 produkcióból jutottak tovább. A megméretés jó hatással van a gyerekekre,
mind állóképesség, tolerancia és személyiség fejlődés terén.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: milyen összegű támogatás kell az utazás
lebonyolításához?
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: pontos összeget nem tud mondani,
attól függ, hogy biztosítanak-e a résztvevők számára kedvezőbb szállást, étkezést.
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy 500 e Ft támogatást biztosítsanak részükre.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
144/2012.(IX.27.) Kt. határozata Közösségi Ház részére
támogatás biztosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
500 e Ft támogatást biztosít a Közösségi Ház és Könyvtár
részére a többlet adóbevétel terhére, mely az országos
szervezésű, Szegeden megrendezésre kerülő táncversenyen
való részvételt biztosítja a Táncklub részére.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester, Közösségi Ház vezető
Határidő: azonnal
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Szilágyi László képviselő-testületi tag: javasolta, hogy a csaló árusok visszaszorítása
érdekében, a település elején helyezzenek el egy nagy táblát abból a célból, hogy a lakosság
lássa, a településen engedélyhez kötött az árusítási tevékenység.
Zsiros Sándorné polgármester: egyetért, elkészítik a tájékoztató táblát, ezáltal a rendőrségi
intézkedés is hivatalos lesz.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: köszöni képviselő úr kezdeményezését. A táblára a
következő felirat kerül: A város területén mozgóárusítás csak jegyzői engedéllyel végezhető.
Engedély hiányában az árusítási tevékenység TILOS! Remélhetőleg segítséget nyújt a házalók
kiszorítására.

Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester a nyílt ülést 9 óra
18 perckor bezárta.
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