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17/2012. sz. jegyzőkönyv 
 
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi 
               ülésről, mely 2012. november 15-én 8 órakor kezdődött 
 
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Brünner István, Dr. Majoros Géza, Fáklya Tiborné,  
  Fodor Ákos, Szilágyi László, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tagok, Urbánné  
  Lengyel Zsuzsanna jegyző, Marcsikné Orosz Emese aljegyző 
                        /a jelenlévő képviselők száma 7 fő/  
 
Távolmaradását bejelentette: Csöbör Katalin alpolgármester és Ráki István képviselő-testületi tag  
 
Meghívottként jelen van: Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető 
 
Zsiros Sándorné polgármester: köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, 
intézményvezetőt. Megállapította, hogy 7 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt 
megnyitotta. Indítványozta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek 
megtárgyalásra, kiegészítve a „Közlekedési tábla kihelyezése” c. napirendi ponttal.  
 
A testület 7 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 
 
N a p i r e n d: 
1./ Többcélú kistérségi társulások további működése  
     Előadó: polgármester 
2./ Előirányzat módosítási és előirányzat átcsoportosítási javaslat  
     Előadó: jegyző 
3./ Védőnői szolgálat fejlesztésére pályázat  
     Előadó: polgármester 
4./ 2013. évi belső ellenőrzési terv  
     Előadó: jegyző 
5./ 2013. évi építményadó  
     Előadó: aljegyző  
6./ Közlekedési tábla kihelyezése 
     Előadó: polgármester 
7./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről 
     Előadó: polgármester 
 
1./ Többcélú kistérségi társulások további működése  
 
Zsiros Sándorné polgármester: mindenki előtt ismeretes, hogy december 31. napjával a 
törvényi változások következtében megszűnnek a Többcélú Kistérségi Társulások. Mai nap a 
határidő arra, nyilatkozni kell arról, hogyan képzelik el a jövőben a feladatok ellátását, mert a 
jelenlegi formában megszűnik a társulás, június 30-ig van lehetőség fenntartására. A központi 
költségvetési finanszírozás jövő évtől átalakul és a társulások munkaszervezetének működését 
nem finanszírozza. Az önkormányzatok dönthetnek arról, hogy a társulási megállapodást 
módosítva a társulást továbbra is fenntartják, vagy átalakulhatnak. A társulásnak 40 település 
a tagja. Ahhoz, hogy egy társulás működhessen, munkaszervezet szükséges. Ha nem 
finanszírozzák a társulások munkaszervezetének működését, akkor a tagdíjat jelentős 
mértékben meg kellene emelni. Számításokat végeztek arra vonatkozóan, hogy mibe 
kerülnének a feladatok ellátása, milyen áron tudnák fenntartani, ha az önkormányzat látná el a 
feladatot. Ez alapján kevesebb normatívával, saját működtetésbe nem kerülne plusz költségbe 
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a feladatok ellátása, mivel a tagdíj elvinné a normatíva többletet. A társulások működtetése 
bizonytalanná válhat, mert a települések nem biztos, hogy tudják majd fizetni a jelentős 
mértékben megemelkedett tagdíj összegét. Ilyen áron, nem látja értelmét a társulás 
fenntartásának, lépjenek ki a társulásból. Az SH&BÖTT társulásnak is több település tartozik 
tagdíjjal és egyéb pályázati befizetésekkel, ezért pereskedés van folyamatban, de az adó és 
pénzügyei rendezettek, így pályázatot nyújthatnak be és igényelhetnek plusz támogatást, ami 
a feladatellátáshoz szükséges. A közös társulások nem minden esetben működnek jól, de 
kisebb formában is lehet társulást létrehozni.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
javasolja, hogy ne vegyenek részt az átalakított társulásban, váljanak ki. Az SH&BÖTT 
jogszerűen működik, így továbbra is tudnak társulási célra megjelenő pályázatokban részt 
venni. Korábban, a munkaszervezet kialakításával kapcsolatban is vita volt arról, hogy milyen 
típusú munkaszervezet alakuljon. Jobb megoldás lett volna a menedzser típusú 
munkaszervezet, ha az önfenntartó irányba mozdulnak el, de erre vonatkozóan most sem talált 
semmi elképzelést, így nincs lehetőség saját bevételre is szert tenni.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: 2004. évtől működött a társulás, nyolc éven 
keresztül. Ez idő alatt mit profitált ebből a település? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: a családsegítés, házi segítségnyújtás és gyermekjóléti 
alapellátási feladatokat gesztorságban látták el, így jogosultak voltak ez idő alatt többlet 
támogatásra. A társulás által végzett belső ellenőrzést is el tudják végezni, mert a Hivatal 
alkalmazásában van belső ellenőr. A közmunka programból sem maradnak ki, mert az 
SH&BÖTT társuláson keresztül lehetőség lesz pályázatok benyújtására és előnyt jelent a 
társulás. Tehát ez idő alatt sokat profitálni nem tudott a település, de kisebb települések igen, 
pl. mozgókönyvtár működtetése, iskolabusz vásárlás. A társulás pályázott iskolabuszra, az 
érintett település fizette ki az önrész összegét. A végelszámolásnál problémát okozhat, mert a 
település szeretné, ha az iskolabusz a tulajdonába kerüljön, letelt az öt év, de mivel ez a 
társulás vagyonát képezi, így nem lehet kizárólagosan egy településé. Miskolc azért szeretné a 
társulás fenntartását, mert többlet normatívát kap az Őszi Napsugár Otthonra, amit így tud 
igénybe venni. A társulás által megküldött javaslatban elírás történt, mert nem Varbó, hanem 
Alsózsolca lépett be egy évvel később a társulásba.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Miskolc volt a minta kistérség, ahová Alsózsolca 
csatlakozott legutoljára.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a Járási Hivatalok miatt a kistérség is átalakul. Bizonytalan 
a jövő. A társulás javaslatában a munkaszervezet működtetésére 40-50 M Ft-al számolnak 
éves szinten.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: nem fognak elzárkózni, ha esetleg a későbbiekben 
be szeretnének lépni az átalakított társulásba? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: nem. Több település döntött úgy, hogy kilép a társulásból. A 
várható emelt tagdíj összegét több település nem fogja tudni kifizetni.  
A három javaslat közül arról döntsenek, hogy nem kívánnak tagok maradni a társulásban és 
kinyilatkozzák szándékukat a kiválásra, de tudomásul veszik, hogy a kiválásig minden olyan 
jog megilleti és minden kötelezettség terheli a települést, amit a megállapodás tartalmaz.  
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A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

166/2012.(XI.15.) Kt. határozata az átalakított Miskolc 
Kistérség Többcélú Társulásban való tagságáról  

 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 kifejezi azon szándékát, hogy nem kíván tagja maradni az  
 átalakított Miskolc Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás- 
 nak és abból kiválni szándékozik.  
 Tudomásul veszi, hogy a kiválásig minden olyan jog megil- 
 leti és minden kötelezettség terheli, amit a Társulási megál- 
 lapodás tartalmaz.  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
2./ Előirányzat módosítási és előirányzat átcsoportosítási javaslat  
 
Zsiros Sándorné polgármester: az előirányzat módosítási javaslatban a Közösségi Ház 
pályázaton nyert 300 e Ft támogatást, melyet könyvvásárlásra fordítottak, az előirányzat 
átcsoportosítási javaslatban a Hivatal meghibásodás miatt vásárolt egy számítógépet. Kérte 
ennek átvezetését.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a javaslatokat és 
támogatja elfogadását.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: mivel a javaslatokkal kapcsolatosan kérdés, vélemény nem 
merült fel a képviselők részéről, ezért kérte, támogassák azok elfogadását.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, fogadják el az előirányzat átcsoportosítási javaslatot.  
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 167/2012.(XI.15.) Kt. határozata az előirányzat átcsopor- 
 tosítási javaslatról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 elfogadta az alábbi előirányzat átcsoportosítási javaslatot: 
 Kiadási előirányzat (eFt-ban) 
 Növekedés (+)   Csökkenés (-) 
Polgármesteri Hivatal  
 841126-1 Önkormányzatok és társulások önk.tev.  
  13151 Ügyviteli számítástechnikai eszköz vásárlása  113 
  1821112 Intézményi beruházás ÁFA 30 
  547121 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése   113 
  5611111 Vásárolt termékek és szolg.ÁFA  30  
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 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.   
 Felelős: polgármester, jegyző  
 Határid ő: azonnal 
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, fogadják el az előirányzat módosítási javaslatot.  
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 168/2012.(XI.15.) Kt. határozata az előirányzat módosí- 
 tási javaslatról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 elfogadta az alábbi előirányzat módosítási javaslatot: 
 Bevételi előirányzat (eFt-ban) 
 Növekedés (+)   Csökkenés (-) 
Közösségi Ház és Könyvtár 
910502-1 Közművelődési intézmények  
 47113 Államháztartáson kívülről működ.célú pe.átvétel   
  nonprofit szervtől  
  (Nemzeti kulturális alap pályázat, rendezvény 
   költségei) 300 
 
 
   Kiadás előirányzat (eFt-ban)  
   Növekedés (+)   Csökkenés (-) 
Közösségi Ház és Könyvtár 
910502-1 Közművelődési intézmények 
 549132 Készletbeszerzés, egyéb készlet 166 
 55213 Szállítási szolgáltatás  27 
 55219 Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás 55 
 5611111 Vásárolt termékek és szolg.ÁFA 52 
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.   
 Felelős: polgármester, jegyző  
 Határid ő: azonnal 
 
3./ Védőnői szolgálat fejlesztésére pályázat 
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérdés merült fel, hogy az önkormányzat benyújthatja-e a 
pályázatot, mert az épület és a praxisok magántulajdonban vannak, ezért kérték az Irányító 
Hatóság segítségét, így húzódott el a pályázat, nem volt egyértelmű a jogosultság. Az 
önkormányzatnak van arra lehetősége, hogy részt vegyen a pályázatban, ezért javasolta, hogy 
ne hagyják ki, mert szükség van az épület akadálymentesítésére, korszerűsítésére, nyílászáró 
cseréjére. A pályázat 100 %-os támogatottságú, így önerő összegét nem kell elkülöníteni, a 
pályázatírás díja elszámolható a pályázatban.  
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Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
támogatta a pályázat benyújtását.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem 
merült fel a képviselők részéről, ezért kérte a testületet, támogassák a pályázat benyújtását.  
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 169/2012.(XI.15.) Kt. határozata az ÉMOP 4.1.1/A-12 
 kódszámú pályázatról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 támogatja az ÉMOP 4.1.1/A-12 „Egészségügyi alapellátás, 
 egészségházak és járóbeteg szakellátás fejlesztése” című 
 pályázat benyújtását, mely a Védőnői Szolgálatra (3571 Al- 
 sózsolca, Jókai u. 10.) vonatkozóan készül el.  
 A pályázat keretében mozgássérült feljáró megépítése, aka- 
 dálymentesítés, váró berendezésének korszerűsítése, légtisz- 
 tító berendezés beszerzése, külső szigetelés és nyílászáró  
 csere, informatikai rendszer kiépítése, eszközbeszerzés való- 
 sulna meg.   
 A pályázat 100 %-os támogatottságú, így önerő összegét  
 nem kell elkülöníteni.  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.  
 Felelős: polgármester, Gondozási Központ vezető 
 Határid ő: 2012. december 31.  
 
4./ 2013. évi belső ellenőrzési terv 
 
Zsiros Sándorné polgármester: a bizonytalan helyzetre való tekintettel, a jelenlegi ismeretek 
és lehetőségek tekintetében készült el a tervezet. A Hivatal belső átalakítására vonatkozóan 
sem tudnak semmi konkrétumot és a társulásból való kiválás is módosíthatja a tervet. Amíg a 
társulásnak tagja a település, a kistérség végzi a feladatot.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: mindenki előtt ismeretes, milyen változások előtt 
állnak. Jelenleg még nem tudják megmondani, hogy a Hivatal apparátusa milyen szerkezetben 
áll majd fenn 2013. január 1-től. A Hivatal alkalmazásában van belső ellenőr, de nem biztos, 
hogy a jövőben, ebben a munkakörben fog dolgozni. Ha változás történik, módosítják a tervet.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem 
merült fel a képviselők részéről, ezért kérte a testületet, támogassák annak elfogadását.  
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 170/2012.(XI.15.) Kt. határozata a 2013. évi belső elle- 
 nőrzési tervről  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
 önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyja 
 az alábbiak szerint:  

EllenőrzésiEllenőrzésiEllenőrzésiEllenőrzési feladat feladat feladat feladat    
Ellenőrzendő Ellenőrzendő Ellenőrzendő Ellenőrzendő 

időszakidőszakidőszakidőszak    
Ellenőrzés Ellenőrzés Ellenőrzés Ellenőrzés 

típusatípusatípusatípusa    

Ellenőrzés Ellenőrzés Ellenőrzés Ellenőrzés 
tervezett tervezett tervezett tervezett 
időpontjaidőpontjaidőpontjaidőpontja    

Ellenőrzés Ellenőrzés Ellenőrzés Ellenőrzés 
időigényeidőigényeidőigényeidőigénye 

Polgármesteri 
Hivatal pénzügyi 
vizsgálata 

2012. év pénzügyi 
2013. IV. 
negyedév 

5 nap 

Polgármesteri 
Hivatal 
közbeszerzési 
eljárások vizsgálata 

2012. év 
szabályszerűség

i 
2013. IV. 
negyedév 

5 nap 

Közösségi Ház és 
Könyvtár 
munkaügyi vizsgálat 

2012. év munkaügyi 
2013. III. 
negyedév 

10 nap    

 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős a Miskolc Kistérség 
 Többcélú Társulás munkaszervezete.  
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.  
 Felelős: polgármester, Miskolc Kistérség Többcélú Társulás 
 Határid ő: 2013. december 31.  
 
5./ 2013. évi építményadó 
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: megjelent a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 
2011. évi CXCIV. Törvény 32. §-a, mely szerint adókötelezettséget megállapító, az 
adóalanyok körét bővítő, az adó mértékét növelő, illetve kedvezményt, mentességet 
megszüntető jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között legalább 30 napnak el kell telnie. 
A jogszabály alapján a hatályos szabályozást módosító adórendelet legkorábban a kihirdetést 
követő 30. napon léptethető hatályba. Így amennyiben 2013. január 1-jén módosított 
adórendeletet kíván hatályba léptetni az önkormányzat, akkor azt legkésőbb 2012. december 
2-ig ki kell hirdetni, amit a soron következő novemberi ülésen kell tárgyalni. A hatályos 
építményadó rendelet értelmében az önkormányzat illetékességi területén az építményadó 
mértéke 2012. évben 1.050,-Ft/ m2/év. 2013. évre vonatkozóan az építményadó maximális 
mértéke 1722,- Ft/m2. A 2012. évi építményadó 106.870 m2 hasznos alapterület után került 
kivetésre. Az iparűzési adó mértéke a jelenlegi maximum, 2 %, ennek mértékét csak 
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csökkenthetik. Kérte, alakítsanak ki véleményt a 2013. január 1-től érvényes adók mértékéről 
és új adó bevezetéséről.  
 
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és nem 
javasolja az építményadó mértékének emelését és új adónem bevezetését, a jelenlegi iparűzési 
adó csökkentését. 
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: az építményadó bevétel teljesülése hogy alakult?  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: nem a vártnak megfelelően, nincs időarányos teljesülés, 
sok a kintlévőség.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: mennyi m2 alapterület után fizetnek adót? 
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: 106.870 m2 hasznos alapterület után. A költségvetésben 
130 M Ft adóbevétellel terveztek. Vannak adózók, akikkel „harcokat” vívnak a befizetés 
érdekében. Több esetben részletfizetést, vagy halasztást kérnek a vállalkozók, a végrehajtási 
eljárások folyamatosak. Az építményadó bevétel nem a tervezettnek megfelelően teljesül. 
Viszont az iparűzési adó tekintetében már most, az I-III. negyedéves beszámolókor az 
előirányzat 120-130 %-ban teljesült és az eltérő üzleti évet választó adózónak decemberben 
lesz fizetési kötelezettsége, de várható még december 20-án is befizetés.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: több vállalkozó inkább lebontatja a használaton kívüli 
épületet, hogy minél kevesebb terület után fizessen adót, mert az épületet átminősíteni nem 
lehet. Megérti, hogy a vállalkozóknak vannak problémái, de az adót be kell fizetni.  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: próbálnak konszenzust kialakítani, ami az 
önkormányzatnak is megfelel, de az adózók több esetben úgy ítélik meg, hogy ellehetetlenítik 
a működésüket. Ha nem is határidőben, de részletre, vagy fizetési halasztással teljesülnek a 
befizetések. Hátralékként szerepelnek a felszámolás alatt álló cégek, akiknek nem zárult le a 
felszámolása. A felszámolás alá került nagyobb cégekhez hiába nyújtották be az igényt az 
elmaradt építményadó befizetésére, még egy esetben sem volt reális esély arra, hogy az 
önkormányzat hozzájutott volna az összeghez.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a gépjárműadóra is ez a fizetési morál a jellemző, 
nehéz a behajtása, különösen amiatt, hogy azt a lakosság fizeti nagy részben. Tovább terhelni 
a lakosság adófizetési kötelezettségét nem lehet.  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: az adózók a gépjárművek után nem fizetik be az adó 
összegét, több esetben nem rendelkeznek bejelentett munkahellyel, így nem tudják behajtani 
az adót. A gépjármű adó mértékét nem az önkormányzat határozza meg, törvény írja elő.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: az építményadó hasznos alapterületéből mennyi rész 
esik a településen belülre? Mennyiben terhelné az adóemelés mértéke az ipari parkban lévő 
cégeket?  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: leginkább az ipari parkban lévő cégeket terheli. A 
településen belülre kevés rész esik, a boltok, vendéglátóegységek alapterületei.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a hasznos alapterület 90 %-a az ipari parkban van.  
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Szilágyi László képviselő-testületi tag: az ipari parkban lévő cégek valószínű, hogy nem 
fognak elköltözni. Viszont a településen belül lévő terület után azok a vállalkozók, akik adót 
fizetnek, az ő anyagi helyzetüket is befolyásolja az adó mértéke.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: új vállalkozás sem települ Alsózsolcára, mert minden 
cég, mielőtt kiválasztja telephelyét, érdeklődik a fizetendő adók mértékéről, Miskolcon 
kedvezőbb mértékű az építményadó.  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: oda települ a vállalkozás, ahol kevesebb adót kell fizetni. 
A településen az a jellemző, hogy lebontják a használaton kívüli épületeket, hogy az után se 
kelljen adót fizetni. Van olyan cég, akinek annyi pénze sincs, hogy lebontsa ezeket az 
épületeket.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: megköszönte a tájékoztatást.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, szavazzanak arról, hogy nem javasolják az 
építményadó mértékének emelését és új adónem bevezetését.  
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 171/2012.(XI.15.) Kt. határozata a 2013. évi helyi adók- 
 ról  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 úgy döntött, hogy 2013. évre vonatkozóan nem változtatja  
 az iparűzési adó mértékét és nem változtat az építményadó  
 mértékén sem. 2013. évre nem kezdeményezi újabb adónem  
 bevezetését. 
 Felelős: polgármester, jegyző, aljegyző 
 Határid ő: azonnal  
 
6./ Közlekedési tábla kihelyezése 
 
Zsiros Sándorné polgármester: lakossági kezdeményezés érkezett, mely szerint a Gárdonyi 
Géza utca, és a Deák F. út közötti telkek háta mögött, valamint a vasút irányába lévő 
mezőgazdasági földterületen mezőgazdasági gépekkel közlekednek, pedig hivatalosan út 
nincs, magánterületen közlekednek. A Gárdonyi Géza utcától déli irányba található földek 
megközelítésére a 042/1 hrsz-ú földút szolgál, így a megközelítés biztosított, de nem itt 
közlekednek. A Gárdonyi G. u. és a 042/1 hrsz-ú földút kereszteződésénél 7,5 t-nál nagyobb 
össztömegű járművek részére súlykorlátozó táblát, valamint egy iránymutató táblát szükséges 
kihelyezni, hogy ne magánterületen közlekedjenek. Kérdés, hogy érvényt tudnak-e szerezni a 
tábla betartására.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: a magántulajdonú területből, így egyre nagyobb 
terület esik ki a művelés alól.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: oda helyeznének ki táblát, ahol nincs út? 
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a földút kereszteződéséhez helyeznének ki táblát.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: ezen a földúton nem járnak gépek, autók, a fű és a gaz 
benőtte a földutat.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: hogy fognak érvényt szerezni annak, hogy a 
területre ne hajtsanak be?  
 
Zsiros Sándorné polgármester: mint máskor is, az önkormányzat megteszi a szükséges 
intézkedést, kihelyezi a táblát, a mezőgazdasági földterület tulajdonosa hívja fel a figyelmet a 
közlekedési rend betartására 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a Deák Ferenc út végén lévő tábla tiltja, így Czidor 
Lászlóné nem engedi a behajtást a mezőgazdasági gépekkel, ezért a legközelebbi úton, 
magánterületen hajtanak át a gépjárművel.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: miért nem engedi? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: ott van tábla kihelyezve, így nem közlekednek arra, 
ezért mennek a legközelebbi magánterületen. Ha ezt a táblát előbbre tennék, a táblának szerez 
érvényt vele, akkor elkerülnék, hogy magánterületen közlekedjenek.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: kik járnak ezen az úton? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a felsőzsolcai mezőgazdasági szövetkezet gépjárművei 
és helyi lakosok.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: nehéz lesz érvényt szerezni a tábla betartásának.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a vasúti sorompóhoz is arra közlekednek. Egyetért, nehéz 
lesz érvényt szerezni a tábla betartásának.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: a tábla kihelyezéséhez hozzájárul, de nehéz lesz 
betartatása.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: ki helyezi ki a táblát? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: az önkormányzat.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: helyezzék ki a táblát, hogy ne magánterületen 
közlekedjenek.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: nem lát esélyt arra, hogy betartják, mert az egyirányú 
utcák elé kihelyezett táblákat sem veszik figyelembe.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: betakarítási időszakban a gépjárműveket be kell 
engedni a területre.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az a probléma, hogy a rövidebb utat választva, 
magánterületen közlekednek.  
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Fodor Ákos képviselő-testületi tag: mennyibe kerül a tábla? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: 6.000,- Ft.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: tegyék ki a táblát, így a magánterület tulajdonosa 
megnyugodhat, az önkormányzat pedig megtette a szükséges intézkedést, aminek érvényt kell 
szerezni, akár a hatóság újtán is.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: valószínű, hogy a magánterületen közlekedők sérelmezni 
fogják, a magánterület tulajdonosa pedig megnyugszik.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: jogosnak a tartja a kezdeményezést, mert 
magántulajdon a terület. Senki nem venné jó néven, ha az ő magánterületén közlekednének 
idegenek.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: ahol rendszeresen használják a magánterületet, 
árkolja ki a tulajdonos. Tegyék ki a táblát, csak úgy lehet érvényt szerezni a közlekedési 
szabályok betartásának. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: aki itt közlekedik, magántulajdonú földterületet használ.  
Kérte, hogy a Gárdonyi Géza utca és a 042/1 hrsz-ú földút kereszteződésében a 7,5 t-nál nagyobb 
össztömegű járművek részére súlykorlátozó táblát és HATÁR ÚT feliratú iránymutató tábla 
kihelyezésének engedélyezéséről döntsenek.  
 
A testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 172/2012.(XI.15.) Kt. határozata közlekedési tábla ki- 
 helyezéséről 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 engedélyezi, hogy a Gárdonyi Géza utca, és a 042/1 hrsz-ú  
 földút kereszteződésében a 7,5 t-nál nagyobb össztömegű  
 járművek részére súlykorlátozó tábla és HATÁR ÚT feliratú  
 iránymutató tábla kerüljön kihelyezésre. 
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye  
 meg.  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal  
 
7./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről 
 
Zsiros Sándorné polgármester: a szeptember 27-én megtartott képviselő-testületi ülésen a 
testület 500 e Ft támogatást biztosított a Közösségi Ház részére, hogy a Szegeden 
megrendezésre kerülő táncversenyen biztosítsák a részvételt a Táncklub részére. Az 
intézmény vezetője és a gyerekek köszönik a támogatást, örömmel tájékoztatta a testületet, 
hogy a Táncklub bejutott a döntőbe, mely december 7-8-9 napján kerül megrendezésre 
Szegeden. A támogatás összegéből maradt 100 e Ft, amely egy éjszakára fedezi a szállást. Az 
utazást, nevezési díjat és étkezést a Közösségi Ház költségvetéséből előre láthatólag tudják 
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fedezni. Ha esetleg szükséges, kérte, hogy a hiányzó összeget a képviselő-testület biztosítsa 
részükre.  
A Herman Ottó Általános Iskola egyházi működtetésbe adásával kapcsolatban elmondta, hogy 
a Római Katolikus Egri Érsekség nem zárkózik el a kezdeményezéstől, de kéri, hogy 
februárban térjenek vissza tárgyalására.  
A Széchenyi programiroda referensei folyamatosan megkeresik, akik tanácsot adnak, 
segítséget nyújtanak pályázatokkal kapcsolatosan. Új fejlemény nincs, a Komplex telep 
program pályázat írása folyamatban van.  
A TÖOSZ minden évben pályázatot ír ki. Részt vettek a legjobb önkormányzati gyakorlatok 
bemutatása előadáson, ahol ebben az évben egy kis település mezőgazdasági programja nyert. 
Ők a kazánprojekt megvalósításáról írtak egy cikket, ami meg fog jelenni a 
belügyminisztériumi önkormányzati hírlevélben. Ezen az éven 17 önkormányzat vett részt a 
közmunkaprogramban, idén a mezőgazdasági programot díjazták, Tiszafenyő település kapta 
az elismerést, ahol mezőgazdasággal foglalkoznak.  
Az elmúlt héten a Közösségi Házban megnyílt a „BAK” kiállítás, mely december közepéig 
látható.  
Régiós találkozót szervezett az országos rendőrfőkapitány Bőcsön, ahol tájékoztatót tartottak 
a rendőrség és polgárőrség kapcsolatáról, illetve arról, hogy a lakosság hogyan viszonyul ezen 
szervekhez. A találkozón borsod, heves és szabolcs megye vett részt, Hatala József 
rendőrkapitány, dr. Túrós András a polgárőr szövetség elnöke, polgármesterek és polgárőrség 
vezetők. A polgármesterek elmondták véleményüket, elhangzott, hogy több rendőri jelenlétre 
lenne szükség, amire a választ meg is kapták, nem lesz több rendőr. A polgárőrséggel 
kapcsolatban próbálják elérni, hogy a lakosság részéről nagyobb elfogadottsága legyen, 
egyúttal megköszönte munkájukat, hogy saját szabadidejüket áldozzák fel a településért. A 
polgárőrségnek szüksége van önkormányzati támogatásra, de sajnos az önkormányzatnak nem 
lesz lehetősége, az egyre rosszabb gazdasági helyzetre való tekintettel a támogatás 
biztosítására. A lakosság részéről sok a panasz, szükség van a két szervezet 
együttműködésére.  
A munkaterv szerint november 29-én képviselő-testületi ülés lesz, de a bizonytalanság miatt, 
a jövőre vonatkozó előttük álló feladatokra tekintettel nem kizárt, hogy rendkívüli ülés 
összehívását kezdeményezze. Mindenki előtt ismeretes, hogy január 1-től Járási Hivatalnak 
kellene felállni, az oktatás állami kézbe kerül. A tankerületi igazgatókat kinevezték, de 
konkrét intézkedés még nem történt. A jövő bizonytalan, nem tudnak semmi konkrét 
feladatot.  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: a jogszabályt még nem fogadták el az iskolák átadására 
vonatkozóan. Várható, hogy december hónapban az átadás meg fog történni.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a Járási Hivatal állományába átkerülő 10 fő köztisztviselő 
sem tud semmit. Ezt tapasztalják a pályázatoknál is, kiírják november 15-i beadási 
határidővel, majd meghosszabbítják november 30-ra.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: az Egri Érsekség református vagy katolikus? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: katolikus. Az elmúlt ülésen tájékoztatta a képviselőket, 
hogy megkeresték az egyházakat. Személyesen beszéltek Csomós József püspök úrral, a 
református egyház nem zárkózik el a kezdeményezéstől, adatszolgáltatást kértek. A görög 
katolikus egyház még nem jelzett vissza. Az Egri Érsekség nem zárkózik el, de kérte, hogy 
februárban térjenek vissza a tárgyalásra, mert év közben nincs erre lehetőség. Ha a református 
egyház nyitott a kezdeményezésre, akkor ezt az egyházat kellene választani, mert oktatás 
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szempontjából a református egyház nyitottabb. A szülőket akkor tájékoztatják, illetve 
nyilatkoztatják, ha már látszik, melyik egyház vállalná a működtetést.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: az adósság konszolidációban érintettek lehetnek? 
Figyeljenek oda erre.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: senki nem marad ki belőle, így az önkormányzat sem. Az 
OTP már megkereste az önkormányzatot egyezkedés céljából, de az önkormányzatnak nem 
kell egyezkedni, ezt megteszi az állam. Ezek alapján még a pénzintézetekkel sem tárgyalt az állam. 
Véleménye szerint a 40 %-os adósságkonszolidációba mindenképpen benne lesz az önkormányzat.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: az önkormányzat is részesülni fog az 
adósságkonszolidációból.  
Az ÉMÁSZ-tól az árajánlat még nem érkezett meg? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: még nem.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: megkérték az árajánlatot. A térfigyelő kamerákkal kapcsolatban sem 
érkezett még válasz, az engedélyek folyamatban vannak.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: az ÉMÁSZ hozzájárulását várja a település? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: igen, december 31-ig szeretnék megvalósítani. Ha az engedély 
megérkezik, egy hét alatt felszerelik a térfigyelő kamerákat.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: megközelítőleg 2.400 CHF az önkormányzat adóssága, ennek 
40 %-a 1.000 CHF. Ha ezt átvállalná az állam, jobb helyzetbe kerülnének.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a CHF drágulása miatt, kb. 1.000 CHF-el kell többet fizetnie 
az önkormányzatnak.  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: az OTP biztosan fel akart kínálni az önkormányzat részére 
valamilyen konstrukciót.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: egyelőre nincs miről tárgyalni.  
A következő képviselő-testületi ülés november 29-én lesz, de rendkívüli ülés bármikor lehet.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: megkereste a Magtár tulajdonosa, aki felajánlotta az 
önkormányzatnak, hogy egy nagy fenyőfát ajándékozna karácsonyra. A Közösségi Ház előtt 
felállíthatnák. Érdekli-e az önkormányzatot?  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a Polgármesteri Hivatal elé és az intézményekbe nem kell nagy fa, 
de megkérdezi a Közösségi Ház vezetőjét.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: megköszönte a felajánlást.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: a tulajdonos felajánlja a fát, térítésmentesen.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: az adventi koszorú a Közösségi Ház előtti téren lesz elhelyezve, 
ezért az ünnepségek megrendezésére is ott kerül sor.  
 
 
Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester az ülést 9 órakor bezárta. 
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