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 18/2012. sz. jegyzőkönyv 
 
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott   képviselő-testületi 
               ülésről, mely 2012. november 29-én 8 órakor kezdődött 
 
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Brünner István, Dr. Majoros Géza, Fáklya Tiborné,  
  Fodor Ákos, Szilágyi László, Ráki István és 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: Vass Lajos a BÜKK-MAK Leader Nonprofit Kft munkatársa, 
Fazekasné Baksi Piroska a Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezetője, Takácsné Szabó 
Zsuzsanna 2. Sz. Napköziotthonos Óvoda vezetője, Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi 
Ház és Könyvtár vezetője, Horváth Henrik Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke, Flaskó Endréné gazdaságvezető 
 
Érdeklődőként jelent van: 2 fő 
 
Zsiros Sándorné polgármester: köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, 
intézményvezetőket, Vass Lajost a BÜKK-MAK Leader Nonprofit Kft munkatársát; Horváth 
Henriket a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét és az érdeklődőket.  Megállapította, 
hogy 8 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Indítványozta, hogy a 
meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra azzal a kiegészítéssel, hogy  
tárgyalják meg a pótanyagként kiadott képviselő-társai által benyújtott indítványt és kérelmet.  
 
A testület 8  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

173/2012.(XI.29.) Kt. határozata napirendi pont 
kiegészítéséről 

 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 kiegészíti és megtárgyalja 12./ napirendi pontként a  
 Képviselői indítványt és 13./ napirendi pontként a Képvi- 
 selői kérelmet. 
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
Zsiros Sándorné polgármester: a Pénzügyi Bizottság ülése határozatképtelenség miatt 
elmaradt, ezért kérte, hogy tárgyalják a 3./, 4./ és 9./, napirendi ponthoz tartozó 
előterjesztéseket. 
 
A testület 8  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

174/2012.(XI.29.) Kt. határozata napirendi pontok tár- 
 gyalásáról 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
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 a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményezése nélkül is  
 megtárgyalja a meghívóban szereplő  3./, 4./ és  9./  
 napirendi ponthoz tartozó  előterjesztéseket. 
  Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
Zsiros Sándorné polgármester: a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság  ülése 
határozatképtelenség miatt elmaradt, ezért kérte, hogy tárgyalják a 6./ és 10./  napirendi 
ponthoz tartozó előterjesztéseket. 
 
A testület 8  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

175/2012.(XI.29.) Kt. határozata napirendi pontok tár- 
 gyalásáról 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság  előzetes  
 véleményezése nélkül is megtárgyalja a meghívóban  
 szereplő  6./ és 10./  napirendi ponthoz tartozó 
 előterjesztéseket. 
  Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
A testület  8  igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 
 
N a p i r e n d: 
 
1./ Tájékoztató a KEOP „Bioerőmű” pályázatunkról 
     Előadó: Vass Lajos BÜKK-MAK Leader Nonprofit Kft munkatársa 
2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
     Előadó: polgármester 
3./ A 2012. évi I-III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról  
     Előadó: polgármester 
4./ A 2013. évi költségvetési koncepció megtárgyalása és elfogadása 
     Előadó: polgármester 
5./ Szemétszállítási szerződés megtárgyalása 
     Előadó: polgármester 
 6./ Beszámoló Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséről 
      Előadó: Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
7./ Egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet hatályon  
     kívül helyezése  
     Előadó: jegyző 
8./ Az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
     Előadó: jegyző 
9./ Önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása  
     Előadó: polgármester 
10./ Esélyegyenlőségi program   
       Előadó: aljegyző 
11./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről 
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       Előadó: polgármester 
12./ Képviselői indítvány 
      Előadó: polgármester 
13./ Képviselői kérelem 
       Előadó: polgármester 
 
Ráki István képviselő-testületi tag: jelezte, hogy a testületi anyagot nem kapta meg, csak a 
pótanyagot. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: a testületi anyagot csoportosan, minden testületi tagnak 
egyszerre küldik el és mástól nem érkezett észrevétel. Valószínűleg képviselő úrnak az 
informatikai rendszerében van a probléma.  
Látja, hogy videofelvétel készül a testületi ülésről, érdeklődött, hogy mi a célja a felvételnek 
és ki készíti. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: előzetesen képviselői beadványban már kérelmezték, 
a testületi ülések kamerával történő rögzítését, de még csak napirendre sem vették e téma 
tárgyalását.  E témában állásfoglalást kértek Dr. Péterfalvi Attilától, a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatóság elnökétől – mely állásfoglalást minden képviselő-testületi 
tagnak kiosztottak – és e szerint a nyilvános ülésen bárki az ott jelenlévő más személyek 
külön engedélye nélkül is készíthet felvétel a testületi ülésről. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: érdeklődött, hogy ki és milyen célra készíti a videofelvételt. 
 
Szilágyi László képviselő-tesületi tag: a videofelvételt ő készíti. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: a felvétel készítését nem korlátozták sem 
magánszemélynek, sem testületi tagnak.  A szeptember 6-ai ülésen azért nem tárgyaltak a 
testületi ülések videofelvételéről, mert a testület nem vette fel napirendi pontok közé. A 
Pénzügyi Bizottságon azért kellett volna tárgyalni napirendi pontként, mert a videofelvétel 
honlapon történő szerepeltetését kérték, amelynek pénzügyi vonzata van. A honlap szerveren 
keresztül működik, amelynek kapacitási korlátja van és az esetleges bővítésnek anyagi 
vonzata lett volna. A Pénzügyi Bizottsági ülésen határozatképtelenség miatt azért nem 
tárgyaltak erről, mert Szilágyi képviselő úr távozott a bizottsági ülésről. 
 
1./ Tájékoztató a KEOP „Bioerőmű” pályázatunkról 
 
Vass Lajos a BÜKK-MAK LEADER NONPROFIT  KFT munkatá rsa: köszönte a 
meghívást és hogy lehetőséget kapott arra, hogy a programjukról és a pályázatról is tartson 
egy rövid tájékoztatót.  Projektor segítségével részletesen bemutatta a biogáztisztítási és 
palackozási technológiát. Ismertették a BÜKK-MAK LEADER NONPROFIT Kft szervezeti 
felépítését és a kft prioritásáról is szólt, melynek legfontosabb feladatait is ismertette. Az „1 
falu - 1 KW” MIKROVIRKA rendszerű  projektet is ismertette, mely keretében az energia – 
biogáz  - tervezhető. Az I. ütem 2010-ben fogalmazódott meg, hogy sok kicsi erőművet 
építsenek intelligens hálózatot létrehozva, eddig 17 program valósult meg.  A terv 27 db 
faluközösségi energiaudvar létrehozása,  277 M Ft értékben valósítanak meg.  A koncepció 
az, hogy a zöld hulladékokat, szilárd és hígtrágyát, a mezőgazdasági hulladékokat, 
cefremoslékot  használjanak fel.   Ezek után a MIKROVIRKA  típusú  mérlegköri rendszer 
központi beruházási igényét ismertette. A biogáz energiahordozó előnyeiről és  felhasználási 
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köréről is szólt. Ismertette Alsózsolca város önkormányzat által  benyújtott pályázatával 
kapcsolatos teendőket, terveket és megvalósítási folyamatokat.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: érdeklődött, hogy történtek-e számítások, hogy a 
zöldhulladék milyen nagyságú környezetből gyűjthető össze? 
 
Vass Lajos a BÜKK-MAK LEADER NONPROFIT  KFT munkatá rsa: számításaik 
szerint a 6 bioüzem  rendelkezik olyan lehetőséggel, hogy üzemeltethetőek lesznek.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: a részletes tájékoztatónál az energiatermelésnél szó 
esett az elektromos energiánál a 354.000 kWh/év és a hőenergiánál a 352.000 kWh/év 
teljesítményről. Az energiatermelésnél mit kell értelmezni hogy együttesen, vagy külön. 
 
Vass Lajos a BÜKK-MAK LEADER NONPROFIT  KFT munkatá rsa: közösen, tehát az 
és szó használatot. 
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: érdeklődött, hogy Kistokaj is benne van a 
programban, mert  szerencsés helyzetben vannak, hiszen a településen van egy szeszfőzde, 
mely biztosítja az alapanyagot. Sajópálfalán is ugyanez a helyzet. 
 
Vass Lajos a BÜKK-MAK LEADER NONPROFIT  KFT munkatá rsa: igen, Kistokaj 
benne van programban. A cefremoslék tökéletes alapanyag és kettős a haszon, hiszen a 
cefremoslékot nem kell elszállítani mint veszélyes hulladékot a szeszfőzdésnek, viszont a 
bioerőműnél fel lehet használni. 
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: konkrét időpontot tudnak-e a tényleges 
beinduláshoz. 
 
Vass Lajos a BÜKK-MAK LEADER NONPROFIT  KFT munkatá rsa: 2013. 
szeptemberig el kell készülni a tanulmányoknak, terveknek és 2 év áll rendelkezésükre a 
projekt megvalósítására, de szeretnék, ha hamarabb elkészülnének. 
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: milyen munkaerő alkalmazásra számíthatnak azok a 
települések, ahol épülni fog a bioerőmű. 
 
Vass Lajos a BÜKK-MAK LEADER NONPROFIT  KFT munkatá rsa: valószínű, hogy a 
kiserőművekben  5-10 ember alkalmazására lesz lehetőség és ehhez még hozzátartozik, hogy 
20-30 fő lehet a beszállító. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: beszéltek a hulladékhőről is, mellyel üzemeltethetnek 
fóliasátrakat és néhány növénytermesztőnek is segítségére lesz ez a lehetőség. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: mikorra térülhet meg a befektetés. Az emberek 
alkalmazásával kapcsolatos költségek elég magasak. Elképzelhető, hogy az alkalmazott 5 
ember bérköltsége elviszi az erőmű hasznát. 
 
Vass Lajos a BÜKK-MAK LEADER NONPROFIT  KFT munkatá rsa: véleménye 
szerint nem fogja elvinni a hasznot az emberek alkalmazása. A hasznos üzemeltetés mellett 
fonos cél, hogy az emberek munkalehetőséget kapjanak, a munkahelyteremtés fontosságáról 
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beszélt. A megtérülési  haszon és a 80 %-os támogatás mellett 6-7 év alatt megtérül a 
befektetés. 
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: érdeklődött, munkahely-teremtő pályázatot is lehet 
benyújtani? 
 
Vass Lajos a BÜKK-MAK LEADER NONPROFIT  KFT munkatá rsa: biztos, hogy lehet 
majd benyújtani ilyen jellegű pályázatot is. 
 
Ráki István képviselő-testületi tag: a jelenleg felhasználható  energia belátható időn belül  
fogytán van, a beinduló  üzemet később tovább kell fejleszteni. Szélerőmű kialakításával 
keveset foglalkoznak, pedig Borsod megye benne van a szélcsatornában. Dunántúlon sok 
szélerőműt építettek ki, itt pedig csak a felsőzsolcairól van tudomása. 
 
Vass Lajos a BÜKK-MAK LEADER NONPROFIT  KFT munkatá rsa: Bükkaranyoson 
és Felsőzsolcánál van szélerőmű. Nagyon körülményes az engedélyezési és a jogi procedura. 
Igaz, hogy Borsod megye szélcsatornában van, de ma már nagyon körülményes a szélerőmű 
engedélyezési eljárás. A 2004-ben megépült szélerőműveknél csak engedélyezés kellett és az 
ÉMÁSZ jóváhagyása és már épülhetett is a tervek alapján a szélerőmű. Jelenleg több olyan 
költséges feltételnek is meg kell felelni ahhoz, hogy szélerőművet építsenek és a jogi 
feltételrendszer is megnehezíti azt, hogy több szélerőmű épülhessen. 
 
Ráki István képviselő-testületi tag: az energia drágulása miatt sokat panaszkodunk, közben 
a bürokrácia megnehezíti azt, hogy  az egyszerűbb megoldással elérhetőbbé tegyük az energia 
felhasználást. 
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: egy tanulmányról szólt, mely a napenergia 
hasznosítását javasolta. A szélenergia hasznosítását nem nagyon támogatják a befektetési 
többletre való hivatkozással, pedig nagyon jó lenne, ha több szélerőmű lenne. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: megköszönte Vass Lajos úrnak a tájékoztatást és a 
pályázattal kapcsolatos ismertetőt. 
 
Vass Lajos a BÜKK-MAK LEADER NONPROFIT  KFT munkatársa: megköszönte  a 
képviselő-testületnek hogy lehetőséget kapott a projekt ismertetésére és távozott az 
ülésteremből. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző 8 óra 45 perckor távozott az ülésteremből 
 
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./ A 2012. évi I-III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról  
      
Zsiros Sándorné polgármester: a beszámolóban a jogszabályi előírásoknak megfelelően a 
bevételeknek és a kiadásoknak a részletezés tájékoztatásáról szól. A Pénzügyi Bizottság a 
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beszámolót nem tárgyalta, de a testületnek van információja a részletes felhasználásról, ezért 
megtárgyalásra javasolja az I-III. negyedéves beszámolót. 
 
Ráki István képviselő-testületi tag: mivel tudnak egy-két közösségnek pénzt adni, ezért 
átgondolásra javasolja, hogy a  közalkalmazottaktól  elvett cafetéria juttatást meg kellene 
adni, mivel nem kaptak fizetésemelést és  semmilyen más támogatásban nem tudták Őket 
részesíteni, hiszen  az önkormányzat gazdálkodása ebben az évben nem rossz. Véleménye 
szerint 1-2-3 ezer forinttal több cafetéria juttatást kellett volna adni a közalkalmazottaknak. 
Beszélt az iskolák állami kézbe kerüléséről, az iskolaösszevonásról. Az iskoláztatás területén 
az országban rendet kellene tenni.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: az idei esztendő véletlenül alakult ilyen jól, hiszen az 
iparűzési adónál a tervezettnél több összeg folyt be az önkormányzat számlájára. Az település 
egyik nagy vállalata olyan megrendelést kapott, hogy a vártnál jóval nagyobb összeg 
befizetése vált lehetővé, de ez történhetett volna ellenkezőleg is. Ennek eredményeképpen az 
önkormányzat a fizetési kötelezettségének úgy tudott eleget tenni, hogy a tartalékhoz nem 
kellett hozzá nyúlni. Javasolja, hogy  a  plusz bevételt helyezzék tartalékba, mert nem tudni 
hogy mit hoz a jövő év. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: igazat adott képviselő-társának, azonban óvatosságra intette 
a testületet.  A jövő évi költségvetéshez számadatokat szinte még nem ismernek. 
Szerencsések, hogy a  kötvény kibocsátásból tartalékba tudtak helyezni összeget, mert adódott 
olyan helyzet, amikor hozzá kellett nyúlni. Vannak még kintlévőségek, amelyek zavart is 
okozhatnak, likviditási gondot is előidézhetnek, hiszen papíron van pénz, de a számlára nem 
folyt be az összeg.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Ráki István hozzászólásához csatlakozva szeretné, 
ha támogatná a közalkalmazottak munkáját, elismerésként adhatnának valami pluszt az év 
végén, hiszen a következő évtől nem az önkormányzat alkalmazottai lesznek. Ebben az évben 
az iparűzési adóbevétel jól mutatkozik –tőlünk függetlenül – viszont a másik adónemnél, az 
építményadónál hátralék van.  Az építményadónál a fizetési kötelezettség elkerülése 
érdekében inkább lebontják az épületet és ez a tény jelentősen befolyásolja az önkormányzat 
helyi adóbevételét.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a rádióból szerzett információ alapján az 5000 fő 
feletti településeknél a kölcsön átvállalásánál szerepe van az iparűzési adóbevételnek. 
Alsózsolcának jövőre hátránya lehet az idei év adóbevétele, amit ebben az évben igen nagy 
előnynek gondolunk.  
 
 
Zsiros Sándorné polgármester: legjobb esetben 40 %-os támogatásra számítatnak a kölcsön 
átvállalásnál, ebben az esetben a magasabb adóbevétel nem kedvező. A feladatalapú 
támogatásnak töredékét fogják megkapni az államtól, az iskoláknak a tanügyigazgatás része 
elkerül az önkormányzattól, de minden más megmarad. Csökken az állami támogatás, a 
feladatalapú támogatásnál körülbelül 50 %-át kapja meg az önkormányzat a feladatihoz. Ezek 
alapján a tervezésnél meg kell fontolni azt, hogy mit tudnak megvalósítani. Példának hozta 
fel, hogy a temető üzemeltetésére alig fognak kapni másfél millió forintot, mely nem fedezi az 
1 ember bér és járulék költségét és még nem számoltak az épület fenntartásával, a fűnyírással 
és a szemétszállításával. A feladatalapú támogatásra kapott összeg ebben az esetben jóval 
kevesebb, hiszen egy temetőnek évi üzemeltetése közel négy millió forintba kerül. Mindenkit 
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óvatosságra int, kemény év vár jövőre az önkormányzatokra, a meglévő feladatokra kevés 
pénzt fognak kapni.  Az más dolog, hogy a Járási Hivatalok átszervezése következtében 
elkerülnek feladatok az önkormányzatoktól  és a közoktatás  állami kézbe kerül; az 
önkormányzatnál maradó feladatokat jól szervezetten, megfontoltan kell betervezni és 
elvégezni. 
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: közalkalmazottak cafetéria támogatására reagálva  
elmondta, hogy  holnap mennek  az  iskola átvételével kapcsolatban a tankerületi vezetőhöz és 
remélhetőleg már többet fognak tudni az iskola átvételéről.  Hétfőn az ezzel kapcsolatos 
jogszabályt elfogadták, de teljes szerkezetében nem áll rendelkezésükre.  A pedagógusok bére 
és juttatásaik állami szinten lesznek finanszírozva. Az adóval kapcsolatosan elmondta, hogy 
az építményadóból származó bevétel 70,89 %-os, elég nagy az elmaradás. Jövőre ennyi 
bevétel sem lesz, mert egyes cégek bontási engedélyt kértek azokra az épületekre, melyeket 
nem használnak és így a következő évre már mentesülnek a lebontott épületek után az 
építményadó befizetési kötelezettségtől. Egyes cégek fizetési halasztást kértek, ebből is 
kitűnik, hogy gondok vannak a gazdálkodásban. A fennálló hátralékok behajtása folyamatban 
van. Iparűzési adónál a tervezetthez képest több pénz folyt be és év végéig még további 
adóbevétellel számolhatnak, mely az eltérő üzleti évet választó adózó decemberben fizetendő 
adóelőlegből, az adófeltöltések összegéből, a fennálló hátralékokból beérkező befizetésekből, 
illetve a fizetési halasztást és részletfizetést kapott adózó befizetésekből tevődik össze. A 
gépjármű adóbevételnél elmaradás mutatkozik, a befizetett összeg a tervezetthez képest 
kevesebb, a végrehajtási eljárások folyamatosak, küldik a felszólításokat -  a bevételek 
nehezen realizálódnak, mivel ez az adóbevétel főleg a lakosságot terheli. 
 
 
Zsiros Sándorné polgármester: a normatív alapú elosztást felváltja a feladatalapú 
finanszírozás, melynek egyik fő eleme, hogy a gépjárműadó megosztódik, a gépjárműadó 40 
%-a marad az önkormányzatoknál.  
Kérte a testületet, hogy fogadják el a 2012. I-III. negyedévi költségvetés végrehajtásáról szóló 
beszámolót.  
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 176/2012.(XI.29.) Kt. határozata a 2012. I-III.  negyedévi  
 költségvetés végrehajtásáról 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 elfogadta az önkormányzat 2012. I-III. negyedévi  
 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 29/2012.(X.30.) önkormányzati 
rendeletét, mely az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012.(II.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szól.  
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  



8 
 

 
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: az október 31-ei ülésen az önkormányzat előirányzat 
módosítási és átcsoportosítás javaslatainak elfogadásakor Alsózsolca Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat módosítási javaslatát is tárgyalta és a 162/2012. 
(X.31.) határozattal elfogadta a testület.  A Roma Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat 
módosítási javaslatáról nem kellett volna dönteni a testületnek, ezért kérte a testületet, hogy a 
fent említett határozatot vonja vissza. 
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 177/2012.(XI.29.) Kt. határozata határozat hatályon 
 kívül helyezésről 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 a 162/2012. (X.31.) Kt. határozatot, mely Alsózsolca Város 
 Roma Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat módosítási 
 javaslatáról szól – hatályon kívül helyezi. 
 Felelős:     jegyző  
 Határid ő: azonnal  
 
4./ A 2013. évi költségvetési koncepció megtárgyalása és elfogadása 
 
Zsiros Sándorné polgármester: a koncepciónak a fő feladata a költségvetési 
tervezés fő irányának meghatározása a már ismertté vált országgyűlési és kormányzati 
döntések fényében, előzetes számítás a bevételek és kiadások fő számainak 
alakulásáról, a következő évi feladatokról és lehetőségekről. A jelenlegi helyzetben a 
részletes koncepció kidolgozásához szükséges adatok még nem ismertek, mivel a 
koncepció készítésekor az Országgyűlés még nem fogadta el Magyarország 2013. évi 
költségvetési törvényét, valamint a szerkezet átalakításokon áteső területek 
(közigazgatás, köznevelés és közoktatás) jogszabályait sem rendezte még a jogalkotó. 
Sajnálja, hogy ez a helyzet alakult ki, jobb lenne, ha már rendelkeznének 
számadatokkal.  Javasolta, hogy a képviselő-testület a 2013. évi költségvetési 
koncepciót az alábbiak szerint fogadja el és járuljon hozzá, hogy a 2013. évi 
költségvetés tervezési munkái az abban foglaltak alapján folytatódjanak. A 
költségvetés készítésénél az alábbi irányelvek érvényesítésére kell törekedni: a 
kötelező önkormányzati feladatok ellátásához a fedezet biztosítása az új 
önkormányzati törvény és az egyéb idevonatkozó jogszabályok előírásainak 
figyelembevételével.  A 2013. évi költségvetésben működési hiány nem tervezhető. 
Az önkormányzat intézményeinek működési kiadásainak biztosítása mellett szigorú, 
takarékos gazdálkodásra kell ösztönözni valamennyiüket. Az adókintlévőségek 
csökkentése érdekében tovább kell folytatni a végrehajtási és ellenőrzési 
tevékenységet. Meg kell vizsgálni a társulások további lehetőségeit. Az önként vállalt 
feladatokat, támogatásokat felül kell vizsgálni a jogszabályi előírásoknak figyelembe 
vételével. A változások figyelembevételével ki kell alakítani az új szervezeteket az 
intézményi feladatellátás zavartalanságának biztosítása érdekében. 
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Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: a művészetoktatás nem tartozik a kötelező 
feladatok közé és ez az önkormányzatnak 30 M forintos nagyságrendet képvisel. 
Érdeklődött, hogy az állam átveszi-e a művészetoktatást? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: a jogszabályok között nem szerepel, amelyik 
önkormányzat vállalja e feladatot, az finanszírozza.  
Kérte, hogy fogadják el a 2013. évi költségvetési koncepciót az előterjesztés és az 
elhangzott kiegészítéssel. 
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 178/2012.(XI.29.) Kt. határozata a 2013. évi költségvetési 
 koncepció elfogadásáról 
 
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja a 
2013. évi költségvetési koncepciót és hozzájárul ahhoz, hogy a 2013. évi költségvetés 
tervezési munkái az abban foglaltak alapján folytatódjanak.  
A költségvetés készítésénél az alábbi irányelvek érvényesítésére kell törekedni:  

- a kötelező önkormányzati feladatok ellátásához a fedezet biztosítása az új 
önkormányzati törvény és az egyéb idevonatkozó jogszabályok előírásainak 
figyelembevételével.   

- A 2013. évi költségvetésben működési hiány nem tervezhető.  
- Az önkormányzat intézményeinek működési kiadásainak biztosítása mellett szigorú, 

takarékos gazdálkodásra kell ösztönözni valamennyiüket.   
- Az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a végrehajtási és 

ellenőrzési tevékenységet.  
- Meg kell vizsgálni a társulások további lehetőségeit.  
- Az önként vállalt feladatokat, támogatásokat felül kell vizsgálni a jogszabályi 

előírásoknak figyelembe vételével.  
- A változások figyelembevételével ki kell alakítani az új szervezeteket az intézményi 

feladatellátás zavartalanságának biztosítása érdekében. 
 Felelős:     polgármester 
 Határid ő: azonnal  

 
 
5./ Szemétszállítási szerződés megtárgyalása 
 
Zsiros Sándorné polgármester: előterjesztést nem küldtek ki a szemétszállítási szerződéssel 
kapcsolatosan, hiszen a hulladékgazdálkodási törvény változik és a végrehajtásáról utasítást 
nem adtak ki. A szolgáltató küldött egy előterjesztést, mely a jogszabályi hiányosságok miatt 
nem tartalmazta azokat az adatokat, hogy tárgyalni tudtak volna róla, ezért azt visszaküldték. 
Javasolta, hogy tekintsenek el e napirendi pont tárgyalásáról és a következő ülésen, a konkrét 
adatok birtokában tárgyaljanak majd a szemétszállítási díjról. 
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 179/2012.(XI.29.) Kt. határozata szemétszállítási díjról 
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                                           Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 úgy döntött, hogy elnapolja a szemétszállítási díj 2013.  
 évre vonatkozó díjainak tárgyalását. 
 Felelős:     polgármester 
 Határid ő: azonnal  

 
6./ Beszámoló Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséről 
 
Zsiros Sándorné polgármester: a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi munkájáról 
szóló beszámolót megkapták. Felkérte Horváth Henriket a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökét, hogy amennyiben kiegészítése van, azt tegye meg. 
 
Horváth Henrik elnök:  köszöntötte a megjelenteket. Az írásos beszámolóban részletesen 
tájékoztatták a testületet, hogy milyen feladatokat hajtottak végre ebben az évben. Az évben 
215 e Ft állami támogatásból és 739 e Ft feladatalapú támogatáson nyert összegből, összesen 
954 e Ft-ból tudnak gazdálkodni. Nagyon sok programot tudtak megvalósítani, melyet 
részletesen ismertetett. A beszámoló elkészítése óta volt egy nagy rendezvényük, november 
27-én a Közösségi Házban Szaláncziné Somos Zsuzsanna támogatásával az általános iskolai 
roma gyermekek részére tehetségkutató versenyt rendeztek nagy sikerrel. Decemberre még 
tervezik a roma családok részére csomag szétosztását. Közreműködtek takarításban is, 
igyekeznek megfelelni az elvárásoknak. Ebben az évben az önkormányzat tagjai közül Gulyás 
Lajos elnökhelyettes mandátuma megszűnt, mert egy évig nem jelent meg testületi ülésen – 
kivándorolt Kanadába - helyette a soron következő Vadász József lett a nemzetiségi 
önkormányzat tagja.  2012. október 2-án a kanadai nagykövet asszony látogatott el 
településünkre, ahol a roma lakosság életéről és életkörülményeiről tájékozódott, valamint 
látogatást tett a Benedek Elek Tagiskolába. Látogatást tett a településen a kanadai 
miniszterelnök is, aki az alsózsolcai kivándorolt romák felől érdeklődött. Tájékoztatásként 
elmondta, hogy Alsózsolcáról nem politikai menekültként vándorolt ki a 3-4 roma család, 
hanem a jobb megélhetés reményében.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a kanadai miniszternek látogatásáról csak most hallott. Őket 
is megkereste a kanadai televízió társaság, hogy nyilatkozzanak a roma kivándorlásról. Ő a 
testület utólagos engedelmével megtiltotta, hogy az intézményekbe bemenjenek. Nincs semmi 
szükség arra, hogy esetelegesen olyan hamis megvilágításba kerüljön Alsózsolca, hogy 
politikai okok miatt tömegesen vonultak  ki roma családok Kanadába. Biztosítják Alsózsolca 
lakosságát, hogy sem ő, sem a képviselő-testület nem kötött semmiféle megállapodást arra 
vonatkozólag, hogy roma családok települnek be Alsózsolcára. Ez nem fogadható el sem 
társadalmilag, sem anyagilag. Nem kell attól tartani, hogy szervezetten, tömegeket fogad be 
Alsózsolca. Természetesen a szabad költözés jogát nem lehet megtiltani. 
     
Brünner István képviselő-testületi tag: elnök úrnak rendezvényszervezőnek kellett volna 
menni, hiszen rendezvények sorát szervezte meg. Hiányolta viszont, hogy nem szerveztek egy 
programot, melynek célja lett volna, hogy mi is Európában élünk, európai normák szerint. 
Találóbb lenne, ha Mikulás csomag helyett, mésszel teli zsákot osztanának ki a családok 
részére, hogy higiéniai festést végeznének el egyes családok, ezzel is az egészséges életmódra 
mutatva. Megfontolásra javasolta e program bevezetését. A kanadai látogatáshoz 
kapcsolódóan elnök úr a  Borsod online-nek nyilatkozott, hogy a munka területén egyenlő 
bánásmódra vágynak. Kérte, hogy ezt a nyilatkozatát fejtse ki. 
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Horváth Henrik elnök:  azért ilyen rendezvényeket szerveztek, mert a nemzetiségi 
önkormányzat feladataihoz ezek kapcsolódtak a legjobban. Csak olyan feladatokat 
végezhetnek, melyek a törvény szerint megengedettek. A roma lakosok körében van 1-2 olyan 
család, akik nagyon jó körülmények között élnek, milliós autókkal járnak, de a többségük 
hasonló sorban, szegénységben élnek. Mindenkinek nem tudnak meszet vásárolni, minden 
családnak kötelessége lenne a lakás környékét rendbe és tisztán tartani. A Borsod onilne-nek 
tett nyilatkozatában arról beszélt, hogy országos probléma a roma emberek elhelyezkedése. A 
hasonló végzettségű roma és magyar származású ember közül a munkahelyekre nem a roma 
ember nyer felvételt. Az egy másik probléma, hogy kevés a munkahely. Az egyenlő 
bánásmódhoz tudja, hogy a romáknak még tenniük kell, tanulniuk, fejlődni kell.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: okosabb lett volna a jövőre nézve is úgy nyilatkozni 
elnök úrnak, hogy Alsózsolcán van esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód, de országos szinten 
még vannak problémák. A Mikulás csomag helyett helyénvalóbbnak találta volna, ha meszes-
csomagot osztana ki a roma önkormányzat. 
 
Horváth Henrik elnök:  a nemzetiségi önkormányzat nem szólhat abba bele, hogy a családok 
meszeljék ki a lakásukat, ez már meghaladja a hatáskörüket. Ha egy család úgy él, ahogyan ő 
nem szólhat bele az életükbe. A Mikulás csomag osztása hagyománnyá vált a nemzetiségi 
önkormányzatnál. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Alsózsolcán az óvodákban és az iskolákban évek óta 
hagyomány a Mikulás csomag osztása, ezért elsősorban nem erre kellene költeni. A 
nemzetiségi önkormányzat tagjainak meggyőzéssel kellene járni a telepet és  felhívni a 
figyelmet arra, hogy ne így éljenek. Szemétszedésben, takarításban is részt vettek, szerveztek 
ilyen programot is, inkább ilyen vagy hasonló téren kellene munkálkodniuk. A romák 
igényességére, tudatának formálásában kellene nagyobb szerepet vállalni.  Magyarországon 
sok munkanélküli ember van, nincs munkalehetőség és az alkalmazási nehézségek  
függetlenek  a bőr színétől. Egyes rétegek azonnal segélyért folyamodnak, ezen kellene 
változtatni. 
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: fontos a higiénés körülményeken való javítás. A 
Humánpolitikai Bizottság tagjaként a segélyre jogosultság ellenőrzésekor sok helyen 
rendetlenséget és piszkot találtak. Igényt kellene ébreszteni a tisztaság felé. Vannak rendes 
lakások, porták is.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: érdeklődött, hogy miért nem vesz rész testületi 
üléseken és részt vett-e az Esélyegyenlőségi program kidolgozásában. 
 
Horváth Henrik Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: a 
segélyezéshez kapcsolódó ellenőrzéseken ő is részt vett és próbál hatni az emberekre, hogy a 
szemétszállítás napján tegyék ki a kukákat, legyenek tisztábbak. A testületi üléseken eddig 
nem vett részt, de ígéretet tett, hogy ezután járni fog. Az Esélyegyenlőségi program 
készítésében  nem vett részt.  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: a hétfői napra tervezett Humánpolitikai és Jóléti 
Bizottsági ülésen Horváth Henrik elnök is részt vett, mely témája volt az Esélyegyenlőségi 
Program – azonban megtárgyalására határozatképtelenség miatt nem került sor. 
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Zsiros Sándorné polgármester: Magyarországon van egy dolgozó réteg, amely megteremti a 
javakat és ebből mindenki részesül. Vannak olyanok is, akik ezért semmit sem tesznek, még a 
legalapvetőbb együttélési szabályokat sem tartják be. A jogalkotók nem így látják és amíg 
nem lesz gyökeres változás csak szélmalom harcot vívnak.  Kéri a nemzetiségi 
önkormányzatot, hogy erősítsék az embereket, hogy a lakókörnyezetüket tegyék rendbe. 
Akkor tudnak jól együtt élni, ha változnak az emberek, mert ha többször tapasztalnak rosszat, 
akkor már előítélettel élnek az emberek. Kérte, hogy fogadják el nemzetiségi önkormányzat 
beszámolóját. 
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 180/2012.(XI.29.) Kt. határozata beszámoló elfogadásá- 
 ról 
  

                                           Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 elfogadta Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkor- 
 mányzat 2012. évi munkájáról szóló beszámolót. 
 Felelős:     polgármester,  Roma Nemzetiség Önkormányzat 
                                                         elnöke 
 Határid ő: azonnal  

 
7./ Egyes tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet hatályon  
     kívül helyezése  
 
Zsiros Sándorné polgármester: az Alkotmánybíróság jogszabály alaptörvény-
ellenességének utólagos vizsgálata során  megállapította, hogy az önkormányzatok anélkül 
kaptak rendeletalkotásra felhatalmazást, hogy a jogalkotói hatáskör terjedelme, annak keretei 
a törvényben szabályozásra kerültek volna. Ennek megfelelően az egyes tiltott, kirívóan 
közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell helyezni. 
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: az Ügyrendi Bizottság tárgyalta e napirendi 
pontot. Támogatják a rendelet hatályon kívül helyezését. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte  a képviselő-testületet, hogy az egyes tiltott, kirívóan 
közösségellenes magatartásokról szóló 18/2012.(V.25.) önkormányzati rendeletet helyezze 
hatályon kívül, illetve döntsenek az erről szóló rendelet elfogadásáról. 
 
A testület 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 30/2012.(X.30.) önkormányzati 
rendeletét, mely az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 
18/2012.(V.25.)  önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szól.  
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezni. 
 
8./ Az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 
 
Zsiros Sándorné polgármester: magasabb szintű jogszabályok rendelkeznek úgy, hogy a 
mezőgazdasági haszonállat és kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályozása 
önkormányzati rendeletben nem korlátozható.  
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Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolták az állattartásra vonatkozó önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezését, hiszen magasabb szintű jogszabályt az önkormányzati rendelet nem 
írhat felül. 
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: 1990-ben megalakult testület úgy döntött, hogy csak 
annak jár szociális juttatás, akinek a lakásában van WC, vagy kinti illemhely. Ezt akkor 
hatályon kívül helyezték, mert nem írhattak elő ilyen megszorítást. Jelenleg törvény írja elő, 
hogy csak annak jár bizonyos szociális segély, aki rendelkezik WC-vel. Az állattartásról szóló 
rendelkezések hatályon kívül helyezésével helyi viszonyok korlátozását szüntették meg, helyi 
szabályozásokra bizonyos esetekben szükség lenne. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a képviselő-testületet, hogy az állattartásról szóló 
önkormányzati rendeletet helyezze hatályon kívül, illetve döntsenek az erről szóló rendelet 
elfogadásáról. 
 
A testület 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 31/2012.(X.30.) önkormányzati 
rendeletét, mely az állatok tartásáról szóló 4/1991. (IV.24.) önkormányzati rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szól.  
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezni. 
 
9./ Önszerveződő közösségek pénzügyi támogatás 
 
Zsiros Sándorné polgármester: a helyi önszerveződő közösségek és az Alsózsolcáért 
tevékenykedő magánszemélyek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 4/2005. (II.15.) 
önkormányzati rendeletünk 4. § (5) bekezdése értelmében – amennyiben fedezet van rá – 
lehetőség van a támogatások odaítélésére. A képviselői tiszteletdíjak 2012. évi tervezett 
előirányzatánál megtakarítás mutatkozik, Magos József  a Pénzügyi Bizottság tagja nem vette 
fel tiszteletdíját. Kéri ezt az összeget – 313 ezer Ft-ot átcsoportosítani az önszerveződő 
közösségek támogatására. Az előterjesztésben a kérelmeknek megfelelően javaslatot tett az 
odaítélésre. 
 
Brünner István képviselő-testületi tag: egész évben nem vette fel tiszteletdíját? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: igen. Javasolta, hogy a Bűnmegelőzési Polgárőr 
Egyesületnek ítéljenek oda 200.000,- Ft-ot azzal a kiegészítéssel, hogy 2012. december 
hónaptól havi 20.000,- Ft-ot fizessenek ki. 
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 181/2012.(XI.29.) Kt. határozata Bűnmegelőzési Polgár- 
 őr Egyesület  támogatásáról 
  

                                           Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 a helyi önszerveződő közösségek és az Alsózsolcáért tevé- 
 kenykedő magánszemélyek pénzügyi támogatásának
 rendjéről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 
 200.000,- Ft összeggel támogatja a Bűnmegelőzési Polgárőr 
 Egyesületet. 
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 Az egyesület 2012. december hónaptól 10 hónapig havi 
 20.000,- Ft támogatásban részesül. 
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a 
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg. 
 Felelős: polgármester, Skarupa  János 
 Határid ő: 2013. szeptember 30. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy az alsózsolcai  Református Egyház részére   
támogatásként ítéljenek oda 40.000,- Ft-ot. 
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 182/2012.(XI.29.) Kt. határozata Református Egyház 
 Alsózsolca  támogatásáról 
  

                                           Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 a helyi önszerveződő közösségek és az Alsózsolcáért tevé- 
 kenykedő magánszemélyek pénzügyi támogatásának 
 rendjéről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 
 40.000,- Ft összeggel támogatja a Református Egyház Alsó- 
 zsolca szervezetet. 
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a 
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg. 
 Felelős: polgármester,  Tar Sándor 
         Határid ő: 2012. december 31. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy az alsózsolcai Ritmus Táncegyüttes  részére   
támogatásként ítéljenek oda 73.000,- Ft-ot. 
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 183/2012.(XI.29.) Kt. határozata Ritmus Táncegyüttes 
 Alsózsolca  támogatásáról 
  

                                           Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 a helyi önszerveződő közösségek és az Alsózsolcáért tevé- 
 kenykedő magánszemélyek pénzügyi támogatásának 
 rendjéről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint 
 73.000,- Ft összeggel támogatja a Ritmus Táncegyüttes 
 Alsózsolca szervezetet. 
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a 
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg. 
 Felelős: polgármester, Szaláncziné Somos Zsuzsanna 
 Határid ő: 2012. december 31. 
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Zsiros Sándorné polgármester: korábbi Esélyegyenlőségi Programot a Kistérségi Társulás 
elvégezte a 2012. évi felülvizsgálatát, kiegészítését, az eredetivel történt összedolgozott 
módosítását.  Érvényes program szükséges UNIÓS pályázatok benyújtásához. 
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: 2007-ben fogadta el a testület az Esélyegyenlőségi 
Programot. Szerencsés helyzetben vannak, mert a Kistérségi Társulás az önkormányzat által 
adatok alapján felülvizsgálta és elkészítette a tervet. A Program megléte szükséges pályázatok 
benyújtásához, ezért elfogadásra javasolják. A Programot szakértővel kellett volna 
elbíráltatni, de a szakértői hálózat még nem jött létre, ezért így is el lehet fogadni, majd a 
későbbiekben ennek is eleget fognak tenni. Jogszabály határozta meg a tartalmát és  hogy 
milyen adatokat kell tartalmaznia. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy a testületi tagok 
közül amennyiben ki szeretné egészíteni a Programot, vagy véleményt szeretne mondani – 
megteheti. 
 
Brünner István képviselő-testületi tag: kiemelt néhány gondolatot a roma népesség 
helyzetével kapcsolatosan. Az egyik, hogy a városban élő roma népesség töredéke az 
általános normák szerint él  családi házakban, saját tulajdonú ingatlanban, a másik, hogy a  
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködést erősítve közösen kell fellépni a 
cigány lakosság életvitelének, felfogásának javításához, változtatásához annak érdekében, 
hogy fel tudjanak zárkózni a többségi társadalomhoz. A felzárkóztatás feladata a higienia 
megteremtése. A roma lakosság nemcsak mélyszegénységben, de mély igénytelenségben is él. 
Ezen lehetne segíteni a „meszes-zsák” programmal.  Az elvándorlásról az fogalmazódott meg, 
hogy a romák lakta részekről költöznek el a lakosok a város már területeire. El kell 
gondolkodni, hogy miért. 
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: a nemzetiségi önkormányzat védelmére kelt. Minden 
szintű problémát megoldani a nemzetiségi önkormányzat nem tud.  A roma családok segítése 
és a probléma továbbterjedése érdekében tetűírtószert vásároltak a gyermekek részére, mely 
nem felelt meg a kisebbségi törvényben megjelölt megvalósítható feladatok között, ezért a 
Kormányhivatal észrevételezte. A roma lakosok egy részének ténylegesen változtatni kellene 
a szemléletükön. A tanyában sok probléma van a szabadon kóborló ebekkel is és amíg nincs 
zárható kerítés, addig  ez probléma nem fog megoldódni, például  ebben tudna segítséget 
nyújtani a nemzetiségi önkormányzat. Az emberi fejekben kellene rendet tenni, ehhez kell a 
roma önkormányzat támogatása. 
 
Horváth Henrik Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: a roma 
lakosokat több esetben is megszólítják azért, mert nincs kerítés, WC és nem tartják rendbe a 
portájukat. Ők csak annyit tudnak tenni, hogy felhívják a figyelmüket a tisztaságra. A 
metodista egyház összejövetelein is szóltak már e problémáról.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: a kemény szavak nem a romák ellen, hanem értük 
szól. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: a romák egy részénél a semmittevés, az összecsoportosulás 
jellemző, ahelyett hogy otthon a lakások és udvarok rendbetételével foglalkoznának. 
Szemléletváltás szükségességéről beszélt. 
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: 1994. óta hadakozik azokkal az emberekkel, 
akiknek nincs kerítésük, nincs rendbe a házuk tája. A hátrányos helyzetű és halmozottan 



16 
 

hátrányos helyzetű családoknál a Móricz utcában ellenőrzik a higieniát és megdöbbenve 
tapasztalta, hogy a tavaly még jó küllemű házak most milyen rossz állapotban vannak, 
hiányos vagy egyáltalán nincs kerítés. Az ellenőrzések alkalmával a férfiak csoportosulva, 
semmittevéssel töltötték az idejűket. Felszólításukra, hogy miért nem tesznek az udvarukon 
elhatalmasodó gaz ellen, mindig volt kifogás. Megérti Horváth Henriket, mert hiába szól a 
rendcsinálás mellett, ha önszántukból nem csinálnak semmit, a nemzetiségi elnök szavára 
nem fognak dolgozni. Sajnálatos, hogy ezeknek az embereknek a többségénél nincs belső 
igény. A helyzetet tovább nehezíti, hogy kevés a munkahely, nincs lehetőség az 
elhelyezkedésre és addig amíg a lakosság 1/3-a dolgozik és ellátja a településen élők  2/3-át, 
nehéz lesz a megélhetés. Az igénytelen, nemtörődöm embereknek bármit mondhatnak, ez egy 
véget nem érő harc. Más értékrend szerint élnek. A nemzetiségi önkormányzat tagjainak össze 
kellene fogni például egy kertásási akció ügyében.  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: az ellenőrzések és a családlátogatások alkalmával 
sajnálatosan észrevételezik, hogy vannak olyan családok, ahol elfogadhatatlan módon élnek, 
tisztátlanok, koszosak, ápolatlanok. Ezt a szemléletet viszik tovább a gyermekek. Az 
igényszintűkön kellene ezeknek az embereknek változtatni. 
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag:  az előző generációtól  látottakat veszik át a fiatalok, 
igaz, hogy másképp kellene élni, de sokan nem látják a jobb életet. A Programnak meg 
vannak a kritériumai és nemcsak a romákról, hanem az idősökről is szól, akik felépítették 
városainkat, ledolgozták az életüket és időközben megfáradtak. A Gondozási Központ 
rendszere nagyon jó, segít a rászorult időseken. Fokozott figyelmet javasolt az idősekre és 
azokra akik segítségre szorulnak a településen. 
 
Fodor Ákos  képviselő-testületi tag: a sporttal kapcsolatosan megjegyezte, hogy a 
településen  nincs kézilabda, nincs utánpótlás. A kézilabda jó szinten volt, de mindenki 
eligazolt a településről. Javasolta, hogy ne szerepeljen az a szöveg, hogy a labdarúgásnak és a 
kézilabda sportnak van utánpótlása. 
 
Szaláncziné Somos Zsuzsanna a Közösségi Ház és Könyvtár vezetője: jelenleg is van női 
kézilabda csapat. Iskolák között vannak bajnokságok, tehát van diáksport élet a településen. 
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: ez a tervezet arról  szól, hogy milyen lehetőségek 
voltak, vannak és a jövőre nézve tartalmaz célokat. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: a Programban  az egészséges életmódnál jelezzék azt, hogy 
a labdarúgás sport szinten működik,  felnőtt labdarúgó  egyesület nem működik, a kézilabda 
egyesület nehézségekkel küszködik. 
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag:  a meglévő sport  múltra  tudnak építkezni a 
településen. 
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Alsózsolcán több évtizedes hagyománya van a 
tömegsportnak. Nem egyesületi szinten, de működik a labdarúgás a városban. Nincs 
sportellenesség Alsózsolcán, csak anyagilag nem tudják szponzorálni az egyesületeket. Az 
állami támogatás kevés, az önkormányzat pedig nem tudja felvállalni az Egyesületek 
támogatását. Meg kell érteni, hogy szinte csak az alapfeladatok ellátásra van az 
önkormányzatnak pénze, az önként vállalt feladatokból egyre kevesebbet tudnak támogatni. 
Mindenki szeretné, ha lenne a településen egy jól működő kézilabda csapat, de nincs rá pénz.  
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Zsiros Sándorné polgármester: véleménye szerint Alsózsolcán nehezen lehet találni 15-20 
olyan lelkes fiatalt, aki kézilabdásként egyesületben sportolna.  Elszólítja a fiatalokat tanulás, 
a munka, az egyéni megélhetés biztosítása. Nem mindenki tudja megtenni, hogy  hetenként 2 
edzésen és hét végén versenyen vegyen részt.  Országos szinten természetesen össze lehet  
állítani egy focicsapatot, illetve  kézilabda csapatot, vagy esetleg külföldről is tudnak 
szerződtetni 1-2 sportolót. 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: régen volt az önkormányzatnak Sportegyesülete, akkor 
kellett volna támogatni, hogy tovább működhessen. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: nem az önkormányzaté volt a Sportegyesület, de más okok 
is közrejátszottak ahhoz, hogy megszűnt a labdarúgás, nem csak az anyagiak hiánya. 
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: ez a program 5 éves időtartamra szól. A program a 
településen élők sportéletét taglalja.   Van egy Sportcsarnok, melyet az önkormányzat  
működtet és  van sportélet is, természetesen van olyan sportág, melyet a sportolók maguk 
finanszíroznak: aerobic, futball, stb. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: meg kell érteni, hogy az önkormányzat feladatai közül csak 
egy a sportélet támogatása. Addig amíg az államtól 24 M forintot kapnak összesen az 
igazgatási, kulturális és  sportfeladatokra; a Közösségi Ház és Könyvtár, a Sportcsarnok 
működtetésére  és  közben a két intézmény  fenntartása közel  28 M forintba kerül, akkor 
meggondolandó, hogy  megfontoltan kell gazdálkodni. Amikor az önkormányzat anyagi 
helyzete megengedte támogatták az Egyesületeket, de nem csak az anyagi támogatás hiánya 
miatt szűnt meg a Labdarugó Sportegyesület. Vannak olyan önkormányzatok, akik 
megengedhetik maguknak, hogy támogassák a sportot, de azok nem ilyen költségvetéssel 
rendelkeznek, mint Alsózsolca.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: továbbra is nehezményezte, hogy nem támogatják a 
labdarúgást, Onga példáját említette, ahol 6 M Ft-tal szponzorálják a labdarúgást. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Alsózsolca labdarúgó múltjáról és szétbomlásának okairól 
beszélt. Probléma volt a játékosok összetételével és magatartásával, csapaton belüli 
gondokkal küszködtek.  A mai világban az elfoglaltságok miatt más a sportélet. Lehet, hogy 
nem is tudnának összeszedni 15-20 leigazolt játékost, akik rendszeresen futballoznának.  A 
szomszédos települések sportegyesületei sem a saját  sportolóikból tevődnek  össze. Az 
önkormányzatnak nincs olyan pénzügyi kondícíója, hogy egy Egyesületet támogatni tudna. 
 
Szaláncziné  Somos Zsuzsanna Közösségi Ház és Könyvtár vezetője: reagált arra a 
megjegyzésre, hogy vegetál a kézilabda csapat. Abban az időben, amikor a Kézilabda 
Egyesület megkapta az Alsózsolca Közösségért kitűntetést, jó ha 2 alsózsolcai lakos játszott a 
csapatban. A kitűntetések átadása között pedig ez volt a legkínosabb, mert volt aki el sem jött 
és volt, aki nem tisztelte meg az ünnepélyes átadást, hogy alkalomhoz illő ruházatban jelenjen 
meg. Az aktív sportegyesülethez a pénzen kívül Alsózsolcán egy olyan megszállott ember, 
sportoló kellene aki szívvel-lélekkel  összefogná a csapatot. A Tánccsoport működését hozta 
fel példának, akik kevés támogatás mellett is évek óta szervezetten működik. Vannak fiatalok, 
akik hobbi szinten eljárnak focizni a Sportcsarnokba, ezeket kellene összefogni és irányítani 
és akkor komolyabb labdarúgó élet lehetne Alsózsolcán. Jelenleg boksz-oktatást szeretnének  
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beindítani, az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat elkezdték. Minden sportolási lehetőségre 
nyitottak, de legtöbb esetben a kitartás hiányzik.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: a következő észrevételeket tette: Nem helyes az a 
megfogalmazás, hogy a lakóterület régebben nagyon rendezetlen, igénytelen volt, mára javult 
a helyzet, rendezettebb a terület. E helyett a következő megfogalmazást javasolta: A 
lakóterület régebben nagyon rendezetlen, igénytelen volt, mára sajnos nem javult a helyzet, 
sőt egyes területen romlott. Ez lenne a korrekt megfogalmazás.  Érdeklődött továbbá, hogy 
miért a 2001-es népszámlálási adatokat használták fel.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: azért mert hivatalos adatok a KSH részéről csak ebből az 
évből állnak a rendelkezésükre. 
 
Brünner István képviselő-testületi tag: újabb észrevétele a csökkent munkaképességűek és 
fogyatékkal élők megállapításával volt kapcsolatos. Helytelen az a megállapítás, hogy a 
településünkön a fogyatékkal élők többsége mozgásszervi fogyatékos és kisebb számban 
vannak az értelmileg fogyatékosok. A táblázatban ennek az ellenkezője szerepel, mert van 18 
értelmi és 10 mozgásszervi fogyatékos.  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: a javítást elvégzik, csak a felsorolás marad, a 
mennyiségre vonatkozóan nem történik utalás, hiszen a táblázat tartalmazza az adatokat. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: visszatért a gondolatokban a roma lakosság 
életviteléhez. Véleménye szerint a  roma lakosok 10 %-a él az elfogadott társadalmi élet 
szerint, a többi 90 %-a sajnos nem. Ezekkel az emberekkel a roma nemzetiségi önkormányzat 
elnöke nem tud hadakozni. Ő is szívesebben olvasna Alsózsolcára vonatkozóan olyan 
adatokat, amely valós adatokat tartalmaznának mind az idősekkel, mind a romákkal 
kapcsolatosan. Javítást kért arra vonatkozóan, hogy Alsózsolcára az első írásos okirat 1396-tól 
található meg, mely szerint  Zsigmond király a Bárius családnak adományozta településünket, 
mint birtokot. Kérte, hogy az 1500-as évek helyett 1300-as év szerepeljen. Kérte a pontosítást 
azzal kapcsolatosan is, hogy a településen kb. 260 vállalkozó található. Nem tartja 
valószínűnek, hogy a 2007. óta nem csökkent ez a szám.  
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: áttekintik a vállalkozók számára vonatkozó az adatot.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: az adatokat a Kistérségi Társulás készítette el a különböző 
jelentések alapján, a pontosításokat még elvégzik. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: ellentmondásokat tapasztalt a cigányság 
számadataival kapcsolatosan. A programban a lakosság 40 %-ára becsülik a roma lakosságot, 
a  Gondozási Központ adatai szerint ez 30 %, a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke 
szerint 1300 fő körül van a roma lakosság. Roma népesség helyzetével kapcsolatosan 
megjegyezte, hogy helytelen az, hogy nőtt a roma lakosok száma, közben  köztudott, hogy a 
születések száma  csökkent.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: javítsák úgy ezt a részt, hogy nem áll rendelkezésükre adat.  
 
Dr . Majoros Géza:képviselő-testületi tag: a roma születések száma arányosan szerepel, 
mert a településen születettekhez képest növekedett a roma születések száma. Nem tudja, 
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hogy honnan vesznek a roma lakosokra vonatkozóan adatokat, mert az egészségügyben tilos 
megkülönböztetni a nemzetiségi származást. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag:  időskorúak helyzetével kapcsolatosan elmondta, 
hogy a Gondozási Központ jelentése szerint 9 házi  jelzőrendszer van  és ez a szám nem 
növekedett, a Programban pedig az szerepel, hogy a rendszer  bővítése folyamatban van. Elég 
lassú ez a folyamat, ha nincs számbeli változás. 
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: az időskorúk helyzetének elemzésekor nemcsak a  mai 
helyzetről készült a jelentés, hanem az elmúlt 5 évről  és a következő 5 évre szóló tervekről is.  
Az idősek ellátásában történtek pozitív dolgok, a Gondozási Központ munkájával 
kiszélesedtek az idősek gondozása. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy  az idősek házi jelzőrendszeres ellátásánál 
azt a mondatot, mely szerint a rendszer bővítése folyamatban van külön sorban szerepeltessék 
és ekkor már vonatkozik a Gondozási Központ összes munkájára és  rendszerére. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: az Esélyegyenlőségi program elkészítését úgy 
gondolta, hogy értékelik 2007-es évtől a helyzetet és irányt mutatnak, jövőbeni képet alkotnak  
az elkövetkező 5 évre. Ez a program azonban másról szól. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy az elhangzottak beépítésével fogadják el  
Esélyegyenlőségi programot. 
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 184/2012.(XI.29.) Kt. határozata Esélyegyenlőségi  
 Programról 
  

                                           Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 elfogadta az elhangzott módosításokkal az Esélyegyenlőségi 
 Programot és tervet. 
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a 
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg. 
 Felelős: polgármester  
                                 Határid ő: azonnal 
 
11./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről 
 
 
Zsiros Sándorné polgármester: beszámolt a Hoffmann Imre közfoglalkoztatásért felelős 
helyettes államtitkár által tartott értekezletről , mely szerint a 2013-as  év közfoglalkoztatás 
terveiről és az ez évi tapasztalatokról szólt. Alsózsolca a Start munka-programban benne van, 
70-80 embert foglalkoztattak, mely nagy segítséget jelentett a településen élőknek. A KEOP 
pályázat előkészítéséről is szólt, még nincs konkrét pályázat…. A Közösségi Ház és 
Könyvtárnál energetikai pályázatát a reális igényekre alapozva nyújtják be.  A közvilágítás 
korszerűsítésére is nyújtanak be pályázatot, amennyiben a kiírás megjelenik. Szólt a 
geotermikus energia hasznosításának lehetőségeiről is. Óvatosságra intő az az adat, mely 
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szerint 85 %-os a támogatottság, a l5 %-ot önkormányzati finanszírozásból kell megoldani. A 
Kistérségi Társulásnál folynak a tárgyalások azzal kapcsolatosan, hogy mely települések, 
közöttük Alsózsolcai is ki szeretne lépni. Az elszámolásoknak 2013. június 30-ig  meg kell 
történni. 
A Járási Hivatalok kialakításával különösebb információ nem áll rendelkezésükre, 
munkahely-megbeszélésen voltak, várják a dolgozók áthelyezését és a munkakör átadásokat. 
Az általános iskolák átvételével kapcsolatosan a tankerületi igazgatónál tárgyalásokat 
folytattak, az előkészületek folyamatban vannak.  
A temetőben vannak olyan sírok, sírkövek, melyeket védették kellene tenni. Fel kellene 
térképezni, melyek azok a sírok, melyeket helyi védettség alá kellene venni, ilyen pl. a Baksa 
Lajos, a Dúzs László, a Román Ernő és néhány katonai sír. Ezek a sírok és némely 
felépítmények olyan régiek, hogy műemlékké kellene nyilváníttatni.  
A templom környéki Erzsébet fák sorsáról is beszélt, melyek közül van nagyon rossz állapotú 
is. Fel fogják mérni, hogy melyek azok a fák, amelyek már veszélyt is okozhatnak. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a védetté nyilvánításnál Bodnár Tamás ismereteit is 
felhasználhatják. 
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: javasolta, hogy tavasszal térképezzék fel a 
temetőben azokat a sírokat, melyeket védetté lehetne nyilvánítani. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: az előkészítő munkálatok során feltérképezik a helyzetet és 
ennek ismeretében majd később döntenek. 
 
12./ Képviselői kérelem 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Szilágyi László képviselő úr kérelemmel fordult a 
testülethez, kérte a napirenddel kapcsolatosan tegyék meg észrevételüket. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: októberben megalakult az Összefogással 
Alsózsolcáért  Közhasznú Egyesület, melynek a célja a helyi közösségi élet, ezen belül 
kiemelten a helyi hagyományőrzés és sportélet támogatása. Az első rendezvényüket 2012. 
december 2-ára tervezik „Focizzunk együtt Alsózsolcáért” teremlabdarúgó mérkőzés 
formájában. A rendezvény díszvendégének  Kiprich József válogatott labdarúgót hívták meg. 
Kérte a testületet, hogy a helyi sportélet támogatásaként a Sportcsarnokot térítésmentesen 
biztosítsák az Egyesület részére a rendezvény megtartásához.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a Sportcsarnok üzemeltetéséért és rendezvényeinek 
szervezéséért Szaláncziné Somos Zsuzsanna intézményvezető a felelős. Amennyiben ezt a 
labdarugó tornát az ő segítségével és irányításával szerveztétek volna meg, akkor mint 
önkormányzati rendezvény ingyenes lehetett volna. A helyi sportélet támogatásával az 
önkormányzat oly módon járul hozzá, hogy fenntartja és üzemeltetési költségeket 
finanszírozza a testület által jóváhagyott keretek között. A Sportcsarnoknak van testület által 
megállapított bérleti díja és amennyiben a sportolni kívánok igénybe szeretnék venni, 
vállalják a bérleti díj megfizetését. Az egyesületek éppen azzal a céllal jönnek létre, hogy 
valami pluszt hozzanak a település életébe, ezért az általuk szervezett programokat nekik kell   
finanszírozni. Amennyiben erre a rendezvényre térítésmentesen bocsájtanák az Egyesület 
részére a Sportcsarnokot, mások is igényt tarthatnának ilyen vagy hasonló célra. Nem 
javasolja, hogy a Sportcsarnokot térítésmentesen adják oda az Egyesület számára, hiszen saját 
egyéni dicsőségüknek érdeme lenne a sportnap lebonyolítása - ez látszik abból, hogy nem a 
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sportcsarnok vezetőjével közösen szervezték - ezáltal helyet adnának egy olyan 
rendezvénynek, ami csak róluk szól. Kérte, hogy döntsenek az előterjesztésben foglalt 
kérelemről.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal,   2 ellenvéleménnyel  és 2 tartózkodással  nem 
támogatta azt a képviselői kérelmet, mely szerint a képviselő-testület  térítésmentesen 
rendelkezésre bocsájtja a Sportcsarnokot az Összefogással Alsózsolcáért Közhasznú 
Egyesület 2012. december 2-án megrendezésre kerülő „Focizzunk együtt Alsózsolcáért” l. 
Mikulás kupa labdarugó torna lebonyolításához. 
 
13./ Képviselői indítvány 
 
Zsiros Sándorné polgármester: képviselői indítványt nyújtott be három képviselő-testületi 
tag, melyben kérik, hogy az Alsózsolcai Hírek szerkesztését Vig Györgyné főszerkesztő 
asszony munkája megtartása mellett a Humánpolitikai és Jóléti bizottság, mint 
szerkesztőbizottság felügyelje. A szerkesztő munkában mások is részt vesznek, de több 
esetben előfordult, hogy az utolsó pillanatban kellett még megjelentetni olyan cikket, melynek 
tartalma fontos volt minden alsózsolcai lakos számára. Az újság szerkesztésének más 
alapokra helyezésének oka az, hogy a Polgárőrség tavalyi éves beszámoló jelentése nem jelent 
meg az Alsózsolcai Hírekbe. A polgárőrség beszámolója 5 oldalas, a pár oldalas újságba e 
nagy terjedelem miatt ennek nem itt volt a helye. Egyébként 3 alkalommal volt konkrét 
tájékoztatás a polgárőrök munkájáról. A város honlapján az előterjesztések között mindenki 
számára elérhető a Polgárőrség munkájáról szóló beszámoló. Véleménye szerint ez a 
beszámoló tartalmazott olyan dolgokat is, melyek nem a valóságot tükrözték, például a 
polgárőrök gépkocsijával történt balesetről. Az újság igyekszik a település életével 
kapcsolatos beszámolókat, adatokat tudtára adni a lakosok számára. A Bizottság által 
felügyelt újságszerkesztés a sajtószabadság megcsúfolása lenne. 
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: az újság szerkesztése a 7 fős Humánpolitikai és 
Jóléti Bizottság felügyeletével szinte elképzelhetetlen. Hogyan történne az egész, egy-egy 
cikket véleményeznének, vagy ha készen van az újság akkor ülne össze a bizottság és 
cenzurázná a megjelenésre váró cikkeket. Elvileg Magyarországon nem működik a cenzúra, 
véleménye szerint ebben a felállásban a bizottság cezúrázná a cikkeket. Az újság szerkesztése 
korrekt és a település érdekében jött létre. Javasolta, hogy maradjon ebben a felállásban a 
szerkesztés, ahogyan van. Nehezményezte, hogy a héten a Humánpolitikai Bizottsági ülés 
határozatképtelenség miatt elmaradt, 16 óra 30 percig vártak, hogy elkezdhessék az ülést. A 
távolmaradó bizottsági tagok arra sem méltatták őt, mint a bizottság elnökét, hogy telefonon 
vagy emailen jelezzék távolmaradásukat. Vállaltak egy feladatot, hogy bizottsági tagként 
tevékenykednek – ezt teljesíteni is kell. Ezért ezzel a felállással nem tartja jónak az újság 
szerkesztését. 
 
Brünner István képviselő-testületi tag: elnézést kért, mert nem jelezte a bizottsági ülésről 
történő távolmaradását. Eddig mindig jelezte és ezután is oda fog figyelni erre. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: úgy érzi ez az indítvány ellene szól. Az újságban  azok a 
cikkek, melyeket az intézményvezetők tájékoztató céllal írnak és munkájukról, valamint 
terveikről szólnak  megjelentésre kerülnek. Amennyiben valamelyik cikknek a terjedelmével 
gond van, akkor ezt jelzik és igyekeznek a legtöbb információt megadni a lakosok számára. A 
testületi ülésen készülő videófelvétellel kapcsolatosan megjegyezte, hogy nem tiltották meg a 
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felvétel készítését és ez ügyben ennek ellenére állásfoglalást kértek. Erre nem volt semmi 
szükség. 
 
Vig Györgyné az Alsózsolcai Hírek főszerkesztője: személyesen érintett ebben a témában,  
8 éve végzi ezt a munkát, sok odaadással. Arra törekedett, hogy a törvényességet betartsa és 
mint közéleti lap szerkesztőjeként a valós és tárgyilagos témákat tegyék közzé. Úgy vállalta el 
a lap szerkesztését, hogy politikamentes legyen és etikus, széles érdeklődésnek tegyen eleget 
és ennek a vállalásnak igyekezett legjobb tudása szerint megfelelni. Az intézményvezetőkkel 
rendkívül szoros a kapcsolata, a rendezvényeiken jelen van, így hiteles képet kaphatnak az 
olvasók a rendezvényekről. Az önkormányzat vezetőinek, a képviselő-testületnek döntéseit is 
megjelentetik az újságban és arra is odafigyel, hogy ezek szinkronban legyenek a település 
honlapján megjelentekkel. Felejteni nem szokott, ha valami nem jelenik meg annak vagy 
anyagi, vagy terjedelmi oka van. A testületi tagok újságban történő bemutatására véleménye 
szerint két választás közötti időszakban nincs szükség. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a Polgárőrség beszámolóját rövidített formában 
közzé lehetett volna tenni. Nem egy síkban gondolkodnak, lehet hadakozni. 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: visszatért a testületi ülés videofelvétel készítésével 
kapcsolatos észrevételekre. Saját költségén készítette volna a testületi ülésekről a 
videofelvétel és ezáltal a lakosság értesülhetett volna az itt elhangzottakról. Ezt az indítványt 
sem a Pénzügyi bizottságon, sem a testületi ülésen nem tárgyalták. A lakosságnak igénye 
lenne a közvetítések megtekintésére, a város érdekeit kell figyelembe venni. 
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag 11 óra 15 perckor elhagyta az üléstermet. (A 
jelenlévő bizottsági tagok száma: 7 fő)   
 
Zsiros Sándorné polgármester: az indítvány arról szólt, hogy a felvételeket  a honlapon meg 
szerették volna jelentetni. A Pénzügyi Bizottsági ülésen azért tűzték napirendre, mert  a 
honlapon történő megjelentetésnek pénzügyi vonzata lett volna. A bizottság 
határozatképtelenség miatt nem tárgyalta ezt a kérelmet. Nem döntöttek arról, hogy nem 
járulnak hozzá ahhoz, hogy videofelvétel készüljön a  testületi ülésen.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a Pénzügyi Bizottság és a testület sem tárgyalta a 
Fodor Ákos indítványát. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: a Pénzügyi Bizottság amikor tárgyalta volna a videofelvétel 
készítésével kapcsolatos előterjesztést Szilágyi László bizottsági tag távozása miatt vált 
határozatképtelenné. Ott kellett volna maradni, hogy tárgyalhassák az előterjesztésben 
leírtakat. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a Pénzügyi Bizottság nem a videofelvétel 
készítéséről tárgyalt volna, hanem arról, hogy a település honlapján történő megjelentetésnek 
milyen anyagi vonzata lenne.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: a többség akaratát el kell fogadni. Nehezményezték,  hogy a 
Polgárőrség irodáját nem bocsájtotta a rendelkezésükre, mert a Felsőzsolcai Rendőrség 
visszahelyezése után a felszabadult helyiséget katasztrófavédelmi célokra jelölte ki. A 
polgármester feladatai közé tartozik A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény szerint, hogy az illetékességi 
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területen  irányítja és szervezi a felkészülés és védekezés feladatait. Úgy ítélte meg, hogy ez 
az iroda helyiség ilyen esetekre az önkormányzat rendelkezésére kell hogy álljon. Úgy kellene 
dolgozni, hogy a valóságos munkától ne vegyék el az energiát. Alsózsolca honlapját kevesen 
tekintik meg, csekély az érdeklődés. Amennyiben a testület munkája felől érdeklődnek, a 
teljes testületi anyag rendelkezésére áll a lakosoknak.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: amit Brünner és Szilágyi képviselő-társaival 
indítványoznak, általában meddő vita kerekedik belőle. A decemberi rendezvényüket, melyen 
a Sportcsarnokot térítésmentesen kérték, hiszen 7 alsózsolcai focicsapat szerepelne, nem 
támogatták.  Ennek ellenére nem marad el a labdarúgótorna – kifizetik a bérleti díjat. Az 
alsózsolcai sportélet fellendítésére törekednek, ők is szeretnének dolgozni, de amit ők 
csinálnak az rossz. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: együtt kellene dolgozni, hiányzik a közös tervezés.  A 
település érdekét kell a képviselő-testületi tagoknak előtérbe helyezni és nem az egyéni 
érdekeiket. Képviselőként elsősorban a testülettel és az önkormányzati intézményekkel 
kellene együtt dolgozni és nem egyéni akciókat szervezni, mert ez csak a széthúzást erősíti. 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: a focikupa szervezésével azokat támogatnák, akik 
szeretik a sportéletet, a labdarúgást. Azért nem kapják meg térítésmentesen a Sportcsarnokot a 
rendezvényre, mert ők szervezik. 
 
Brünner István képviselő-testületi tag: érdeklődött, hogy mit tárolnak abban a helyiségben, 
amit katasztrófavédelmi helyiségnek  tartanak fenn? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: fáklyákat, homokzsákokat és a szükséges védelmi 
eszközöket. 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: nehezményezte, hogy  az iskola, illetve önkormányzat  
tulajdonában lévő  sátort, amelyet rendezvényekre kölcsönkért és megkapott mindaddig, amíg 
nem volt képviselő-testületi tag.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: azért tartózkodott a szavazásnál a „Focizzunk együtt 
Alsózsolcáért” kupa megszervezésével kapcsolatos Sportcsarnok térítésmentes biztosításánál, 
mert úgy érezte, ha ez a település sportéletéért szervezett rendezvény lett volna, a Közösségi 
Ház és Könyvtár vezetőjével kellett volna megtárgyalni, megszervezni. Szaláncziné Somos 
Zsuzsával folytatott egyezkedés eredménye lehetett volna, hogy ez egy önkormányzati 
rendezvény legyen, melyet természetesen támogatott volna. Erről az Összefogással 
Alsózsolcáért Közhasznú Egyesületről még nem hallott.  
 
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház és Könyvtár vezetője: nem szeretne 
ütközőpont lenni, de Szabó László magánemberként kereste meg a program egyeztetésénél. 
Amennyiben, a képviselők fordultak volna hozzá egy közös szervezésű program lebonyolítása 
érdekében nem ez lett volna a végeredmény.  
 
Szilágyi  László képviselő-testületi tag: a rendezvény szervezésénél azt kellene előtérbe 
helyezni, hogy alsózsolcai sportbarátok miatt szervezik a labdarúgó tornát. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: a Sportcsarnok vezetője saját hatáskörében szabadon dönt, 
hogy milyen rendezvényeket szervez. Amennyiben ezt olyan közösségi programnak 
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gondolták, közösen kellett volna megszervezni, nem kellett volna kisajátítani az Egyesületnek 
ezt a rendezvényt.  
 
Vig Györgyné az Alsózsolcai Hírek főszerkesztője: kérte, hogy az újságszerkesztéssel 
kapcsolatosan gondolják át azt, hogy a Humánpolitikai Bizottság tud-e vállalni még plusz 
feladatot. A bizottsági létszámra való tekintettel technikai akadályok is lehetnek a 
megjelentetéssel. Nem szeretné, ha ellehetetlenítenék az újság megjelenítését azzal, hogy a 
bizottságot  összehívni. Előfordulhat az is, hogy eldöntik, hogy milyen cikkek jelenjenek meg 
és közben egy sürgős téma megjelentetése miatt esetleg újra bizottsági ülés megtartása válik 
szükségessé.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: ő nem kételkedik sem a felelős főszerkesztő, sem a 
polgármester hitelességében. Nem hoztak fel olyan érveket, melyek szükségessé teszik azt, 
hogy a Humánpolitikai Bizottság lektorálja az újságcikkeket. Amennyiben valamelyik 
újságcikk nem jelent meg, annak oka lehetett, de mindig aktualizálják a szükséges tényeket. 
Ha képviselő-társai nem bíznak meg a polgármesterben, akkor ezt kell kimondani, nem egy 
olyan esetre hivatkozni, hogy nem jelent meg a Polgárőrség beszámolója. A Humánpolitikai 
Bizottságnak sok munkája van, ezt nem kellene továbbfokozni.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: az önkormányzat életével, kulturális életével és 
rendezvényeiről hiteles képet ad az újság. Amiről itt szó folyik, az a sajtószabadság 
megsértése és a saját személye elleni folyamatos támadás. A település életével kapcsolatos  
cikkeket jelentetik meg az újságban, példa erre az intézményvezetők írásai is. Ha valamelyik 
téma, terjedelem hiánya miatt kimaradna, arról egyeztetni szoktak.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: ne szavazzanak az újság szerkesztésének 
változtatásáról, mert akkor az  SZMSZ pontjait is módosítani kell. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: az SZMSZ újságszerkesztésre vonatkozó részeit 
ismertette. 
 
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: az Alsózsolcai Hírek cikkei olyan gondolatokat 
tartalmaz, mely a település lakóinak fontos, az újságcikkeknek nincsenek politikai indíttatásai, 
nem találkozott részrehajlással.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: javasolta, hogy most ne szavazzanak, kérjenek 
állásfoglalást az újság szerkesztésével kapcsolatosan. 
 
Brünner István képviselő-testületi tag: ismertette az előterjesztést, hogy mely okok miatt 
szeretnék, hogy a  Humánpolitika Bizottság  felügyelje az újságot, mint szerkesztőbizottság.  
 
Vig Györgyné az Alsózsolcai Hírek főszerkesztője: megfontolásra javasolta az 
előterjesztést, hiszen több esetben is előfordult, hogy a Lapkiadóval folyatott egyeztetések 
ellenére is nehéz volt tartani az újság előre beütemezett megjelentetését. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy az előterjesztésben foglaltakat ne 
támogassák. Amennyiben más formában kívánják az újság szerkesztését megoldani, tegyenek 
javaslatot. Az elmúlt 2 év alatt nem jelezték az előterjesztők, hogy az Alsózsolcai Hírekben 
újságcikket szeretnének megjelentetni. 
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Brünner István képviselő-testületi tag: kérte, hogy halasszák el a döntést és az újság 
szerkesztésével kapcsolatosan kérjenek állásfoglalást. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy az Alsózsolcai Hírek szerkesztésével 
kapcsolatos előterjesztésről ne döntsenek. 
 
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 185/2012.(XI.29.) Kt. határozata képviselői indítványról 
  

                                           Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 úgy határozott, hogy az Alsózsolcai Hírek szerkesztésével  
 kapcsolatos előterjesztésről nem döntenek és állásfoglalást  
 kérnek az  újság szerkesztésére vonatkozóan.  
 Felelős: polgármester  
                                 Határid ő: azonnal 
 
 
 
Más vélemény, hozzászólás nem volt, í gy Zsiros Sándorné polgármester az ülést 11 óra 58 perckor 
bezárta. 
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