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10/2013. sz. jegyzőkönyv 
 
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, 
mely 2013. május 23-án 8 órakor kezdődött. 
 
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Brünner István, Dr. Majoros Géza, Fáklya 
Tiborné, Fodor Ákos, Ráki István Szilágyi László, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tagok (a 
jelenlévő képviselők száma  8 fő) Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző  
 
Az ülésre meghívó kapott: Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető, Antal Lászlóné 
igazgató, Fazekasné Baksi Piroska Fekete István Óvoda vezető, Takácsné Szabó Zsuzsanna 2. 
sz. Óvoda vezető, Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető, Horváth Henrik 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ 
vezető.  
 
Meghívottként jelen vannak: Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető, Antal Lászlóné 
igazgató, Fazekasné Baksi Piroska Fekete István Óvoda vezető, Takácsné Szabó Zsuzsanna 2. 
sz. Óvoda vezető, Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető.  
 
A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 
 
Az ülésről felvételt készített Alsózsolca Város Önkormányzat megbízásából a Blende Info 
munkatársa és Szilágyi László képviselő-testületi tag.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat és a 
megjelenteket. Megállapította, hogy 8 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta.  
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg, meg az alábbiak 
szerint. 
 
1./  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2./ Szociális és gyermekjóléti ellátások alakulása településünkön, egyben beszámoló a  
     2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
3./  Javaslat temetői díjtétel bevezetésére 
4./  A közterületeken történő dohányzás tilalmáról szóló rendelet 
5./  Beadvány cigányság megsegítése 
6./  Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről 
 
A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt. 
 
A testület 8 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 
 
N a p i r e n d : 
 
1./  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
     Előadó: polgármester 
 
2./ Szociális és gyermekjóléti ellátások alakulása településünkön, egyben beszámoló a  
     2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
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     Előadó: Jegyző, Gondozási Központ vezetője 
 
3./  Javaslat temetői díjtétel bevezetésére 
      Előadó: jegyző 
 
4./  A közterületeken történő dohányzás tilalmáról szóló rendelet 
      Előadó: jegyző 
 
5./  Beadvány cigányság megsegítése 
      Előadó: polgármester 
 
6./  Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről 
      Előadó: polgármester 
 
1./  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte vegyék tudomásul a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést az előterjesztés szerint.  
 
 
2./ Szociális és gyermekjóléti ellátások alakulása településünkön, egyben beszámoló a  
     2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 
 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A beszámoló annyiban módosul, hogy kikerül belőle a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, mert az humánpolitikai bizottsági hatáskör. 2013. 
évtől sok gyámügyi feladat kikerült a jegyző hatásköréből, Felsőzsolca Gyámhivatala az 
illetékes náluk van a döntés. 
 
Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető: A beszámolóban mindent részletesen 
leírt, kiegészíteni valója nincs, de ha kérdés van, várja azokat. 
 
Tóth J. Sándor képviselő testületi tag: Úgy gondolja, hogy magas színvonalú az anyag. Az 
óvodáztatási támogatás kapcsán megfogalmazódott benne, hogy lesz e ezzel kapcsolatban 
változás, ha kötelező lesz az óvodába járás 3 éves kortól. Véleménye szerint a kötelezettséget 
eddig sem kellett volna díjazni. A gyermekétkeztetés kapcsán már korábban is felvetette, 
hogy nem tartja jogosnak, hogy az ingyenes étkezésben részesülők étkezése után is ÁFÁ-t 
kell fizetnie az önkormányzatnak, ezt a gondolatot tolmácsolni fogja a képviselő asszony felé 
is.  
Sajnálatos módon magas fokú az iskolázatlanság a lakosság körében, ez ok-okozati 
összefüggésben van azzal, hogy magas a munkanélküliség is. Sokan még olvasni sem tudnak. 
Nagy problémát jelent a kiskorúak várandósága is és hiába továbbítják a jelzéseket, nem 
történik semmi. Ezek a kiskorúak a továbbiakban sem tesznek szert tudásra. A Gondozási 
Központ dolgozói nem csak ellátják a náluk lévő időseket, hanem figyelemmel is kísérik az 
egyedül élő idős embereket, ennek köszönhetően nem is volt az idén a településen fagyhalál. 
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8 óra 12 perckor megérkezett Csöbör Katalin alpolgármester. 
A jelenlévő képviselők száma 9 fő. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A törvény megfogalmazása szerint az óvodáztatási 
támogatás célja, hogy ösztönözze a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek mielőbbi 
óvodába járását. Az óvodáztatási támogatási kérelmek elbírálása lezajlott. Nehezményezi, 
hogy csak a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetében jár a támogatás és a hátrányos 
helyzetűek esetében nem. Véleménye szerint nem kell külön díjazni a tanulatlanságot, ne csak 
a 8 vagy kevesebb osztályt végzett szülőt illesse meg a támogatás. Változtatás volt a 
jogszabályban, az aki csak 5 éves korban viszi a gyermeket óvodába nem kaphat támogatást. 
Sok gondot jelent a gyermekvédelmi támogatásban részesülők étkeztetése kapcsán az, hogy 
az ingyenes étkezésben részesülők nem jelzik az iskola felé, hogy a gyermek nem megy 
iskolába. Az ebéd megfőzésre kerül, az étkezés támogatását azokra a napokra azonban nem 
kapja meg az önkormányzat, amikor a gyermek nincs az iskolában, óvodában. 
 
Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető: Köszöni szépen a fagyhalállal 
kapcsolatos észrevételezést, azon vannak, hogy ezt a feladatot megoldják. Működik a 
jelzőrendszer is, de sok jelzést kapnak a házi orvosoktól, az ebéd kiszállítójától, akik jelzik, ha 
problémát észlelnek. Közel 70 emberre tudnak így figyelni. 
 
Tóth J. Sándor képviselő testületi tag: Az óvodák létszáma bírná, ha 3 évesen minden 
gyermeket beóvodáznának? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: 224 fő 3-5 éves korú gyermek van a településen, az 
óvodák férőhelye összesen 240. A visszamaradt gyerekek módosítanak még ezen a számon. 
 
8 óra 15 perckor kiment a teremből Csöbör Katalin alpolgármester. 
A jelenlévő képviselők száma 8 fő. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatásán 
felvetődött az óvodáztatási támogatás kérdése. Véleménye szerint, ha kötelező lesz az 
óvodába járás, akkor meg kell szüntetni a támogatást. A kötelezettség elvégzését nem 
jutalmazni kell, ha nem az elmulasztását büntetni. Az önkormányzatnak 100 ezreket jelent, 
hogy az ingyenesen étkezők nem jelzik az oktatási intézmény felé a hiányzást és plusz költség 
az is, hogy az ÁFÁ-t az ingyenes étkezés után is meg kell fizetni.  
 
Takácsné Szabó Zsuzsanna 2. sz. Óvoda vezető: Az óvodáztatási támogatással 
kapcsolatban kéréssel fordultak Hoffman Rózsa államtitkárhoz, amelyben megkérdezték, 
hogy miért kap támogatást az, aki a kötelezettségét teljesíti, azzal, hogy a gyermekét óvodába 
járatja. A jogszabályból kivették azt, hogy az orvosi igazolásossal történt hiányzás is 
hiányzás. A hiányzás után a normatívát vissza kell fizetni. Nem ért azzal egyet, hogy a 
támogatást csak a 8 osztályt, vagy kevesebbet végzett szülők gyermekei kapják és nem 
mindenki, ezzel arra ösztönzik a szülőket, hogy ne tanuljanak. Van olyan szülő, akinek 19 
évesen 3 gyermeke van és 2 már óvodás korú, ezek a szülők milyen példát mutatnak a 
gyerekeknek?  
 
8 óra 22 perckor visszaérkezett a terembe Csöbör Katalin alpolgármester. 
A jelenlévő képviselők száma 9 fő. 
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Antal Lászlóné igazgató: A közmeghallgatáson is elhangzott, hogy sok kis korú szül 
gyermeket, amire az volt a válasz, hogy ez nagyon ritka. Az elmúlt 5 éveben 54 fő tanköteles 
tanuló szült gyermeket. Hibáztatták az iskolát, hogy a gyerekek analfabétaként kerülnek ki az 
iskolából és az is elhangzott, hogy nem a szülőknek kell megtanítani a gyerekkel a 
szorzótáblát. A szülő nélkül nem lehet gyermeket nevelni, az iskola nem pótolja a szülőt. Sok 
gyerek évfolyamokat ismétel, így nem lehet eredményes. A 3-as iskolában van olyan tanuló, 
akinek 16 évesen 2 gyermeke van. A legfiatalabban szült gyermek pedig 13 éves volt. 
 
Ráki István képviselő testületi tag: Súlyos problémát jelent a képzetlenség, egy nemzetközi 
konferencián is elhangzott, hogy a képzetlenség miatt nem tudnak sokan elhelyezkedni. Nem 
lesz, aki a szociális juttatásokra kitermelje a pénzt. A stílus az ember, amit gondolnak, és amit 
mondanak Ők azok. Az egyik képviselő úr kislánya minden reggel sipákolva ment be az 
iskolába, 10 évesen a gyereke félt az iskolától. Nem csodálkozik rajta az eddig eltelt időben a 
vezetőjüket nem sokszor látta a testületi ülésen. Sajnálja, hogy a kisebbségi önkormányzat 
képviselői nincsenek jelen az ülésen, azok, akik úgy gondolják, hogy olyan sokan vannak 
már, hogy a testületbe be akarnak kerülni és irányítani akarnak és a törvényt betartatni, annak 
parancsoljanak majd aki velük együtt őrzött kis libát. Aki 8 általánossal rendelkezik vagy 6-al 
az nem fog neki irányítani és parancsolni. A törvényeket nem tartották be most sem és 
korábban sem. Az Erei urat azért is említi meg, mert egy ajtót adott neki és a megbeszélt 5 
ezer forintból a mai napig csak 2 ezer forintot fizetett ki, ha az első számú vezetők ilyen 
szintűek, akkor mit várnak a többitől nem tesznek semmit csak akadályozzák a fejlődést. 
51.126 fő enyhe értelmi fogyatékos tanuló van az országban. A 3-as iskolát nem Ő hozta létre, 
hanem törvény írta elő a létrehozást, nem érti miért került a neve szóba. Aki megítéli az iskola 
munkáját az szakértő kell, hogy legyen. Nem tud róla,, hogy azoknak az embereknek, akik 
kritizálnak egyáltalán az érettségijük meg van e. Becsületsértés miatt be fogja perelni a 
kisebbségi önkormányzatot a közmeghallgatáson elhangzottak miatt, 1 millió forintot fog 
kérni, amit a Metodista Egyháznak fog átadni. Azt várta, hogy a kisebbségi önkormányzat 
kérésekkel, tervekkel áll elő, fejleszti az önellátás megvalósítását kertek művelésével, de nem 
erről szól a működésük, hanem csak pénz kéréséről és mulatásról. Nem tesznek semmit. Az 
intézményekbe ritkán mennek be, meg kellene vizsgálni, hogy egyáltalán szükség van e a 
működésükre. A rágalmazáson kívül nem tesznek semmit. A törvény szigorával kell lesújtani 
a magatartás problémás gyerekekre és el kell tanácsolni az iskolából és keressen neki a szülő 
30 km-es körzetben iskolát. Dohányoznak a diákok és ha rászól a nevelő nem oltják el a 
cigarettát. Úgy gondolják azok az emberekre, akiket eltartanak, hogy rájuk nem vonatkozik a 
törvény csak a többiekre. A közmunkás foglalkoztatás is felháborítja az embereket, amikor azt 
mondják, hogy nem dolgoznak ennyi pénzért. Aki dolgozik, az sem kap sokkal többet és bejár 
dolgozni. Az ipari parkban lenne helyük, de nincs végzettségük. Az iskola át adja, amit tud, és 
ehhez kellene az önképzés és a szülők tanítása, így lehetne előbbre jutni. Odahaza kellett 
volna megtanítani a helyes viselkedésére a gyerekeket. 10-20 liter számra vették a tetőíró 
szert és az ótvar elleni szereket. Előbb ezeknek az embereknek rendbe kellene tenni magukat 
és utána kellene jártatni a szájukat. Sok rendes cigány ember is van, aki tud haladni. Kesztyűs 
kézzel bántak a gyerekekkel, mikor nem tanácsolták el őket. Sokan nem tesznek semmit a 
gyerekeikért.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: Összefügg a felvetés a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 
beszámolóval.  
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Úgy érzi, hogy a mérgüket mindig kiadják, de nem 
történik semmi. A 2-es óvodában a 118 főből 114 fő gyermek mentálisan elhanyagolt, az 
1500 gyermekből 934 részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.  
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Jó kezdeményezésnek tartja, hogy a 2. sz. óvoda megküldte a problémát az illetékesek felé. 
Javasolja, hogy készítsenek kivonatot ezekről a problémákról és küldjék el az illetékesének, 
hogy eljusson hozzájuk a probléma, vagy csatlakozzanak a 2. sz. óvoda felhívásához. 
Sajnálja, hogy a rendőrség nem jelez vissza, ha valamilyen probléma továbbításra kerül 
feléjük, kérjék ezért a parancsnokot, hogy adjon arra választ, hogy miért nem történnek 
intézkedések. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Minden évben továbbításra kerül a beszámoló a 
megyei gyámhivatal felé. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Konkrét kéréssel fordult a képviselő asszonyhoz és kérte 
tolmácsolja a felvetéseket magasabb szintre. Javasolta, hogy mivel a jogszabályok változása 
miatt az óvodába járás kötelező 3 éves kortól szüntessék meg az óvodáztatási támogatást. Az 
ingyenes étkezés után a fizetendő ÁFÁ-t szüntessék meg, ez a gondolat már a TÖOSZ 
értekezletén is felvetődött, ahol egy hölgy elmondta, hogyha nem jelentik be a hiányázásokat, 
akkor vezessenek be szankciókat. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: Egyetért abban, hogy az oktatás az egyetlen kitörési pont a 
nehéz helyzetből. Kérte adják írásba a felvetéseket és Ő tolmácsolja azokat. 
 
Ráki István képviselő testületi tag: Eddig sokat tettek a kisebbségért, de a Nemzetiségi 
Önkormányzat nem tud együttműködni, csak a foci és a mulatozás fontos nekik. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület a Szociális és gyermekjóléti 
ellátások alakulása településünkön, egyben beszámoló a 2012. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 
 
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

86/2013.(V.23.) Kt. határozata a Szociális és 
gyermekjóléti ellátások alakulása településünkön, 
egyben beszámoló a 2012. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolóról 
 
Alsózsolca Város Képviselő- testülete elfogadta, a  Szociális 
és gyermekjóléti ellátások alakulása településünkön, egyben 
beszámoló a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról szóló beszámolót.  
A beszámolót a jegyzőkönyv 4. számú melléklete 
tartalmazza. 

  
 Felelős: polgármester, gondozási központ vezető 
 Határid ő: azonnal 

 
3./  Javaslat temetői díjtétel bevezetésére 
       
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza. 
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A lakosság tovább nem terhelhető, ezért nem 
javasolja, hogy ne fogadják el a díjtételekre vonatkozó előterjesztést. Az üzemeltetési 
költségek az üzemeltetőt terhelik, ezek a költségek nem jelentkeznek a temetőben temetést 
végző más temetkezési vállalkozásoknál. Át kell gondolni, hogy hogyan lehetne az 
üzemeltetési költségekhez hozzájárulni.  
 
Tóth J. Sándor képviselő testületi tag: A pénzügyi bizottság nem támogatta a kérést, mert 
az áthárulna a temetkezést megrendelő magánszemélyekre, akik a költségeket már így is 
nehezen viselik. Jelenleg az üzemeltető színvonalasan tartja rendbe a temetőt. Javasolja a 
pénzügyi bizottság, hogy az önkormányzat saját bevételeiből negyedévente 250 ezer forintot 
adjon át az üzemeltetőnek.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A támogatást július 1-étől adnák át és visszamenőleg 
nem lenne a támogatás odaadva. A díjtételek között szerepel a fedlap levétel díja is, amit a 
műköves fedlap levételéért kérnének, a márvány fedlap levételét az végzi, akit a hozzátartozó 
megbízott a kiveltelezésre, az értéke miatt. Ennek a díjnak a bevezetéséhez a temető 
rendeletet módosítani kell, ha azt a testület elfogadja. 
 
Ráki István képviselő testületi tag: A többi díj bevezetését nem javasolja. Az utóbbi időben 
a szociális temetések száma is megnőtt a lakosság nem bírja megfizetni a temetések 
költségeit. 
 
Szilágyi László képviselő testületi tag: Urszin Úr kérte ezeknek a díjaknak a bevezetését, 
mert alacsony a bevétele a fenntartásból, a költségek egy része a temetkezési vállalkozót 
terhelné, amit áthárítana majd a lakosságra. 1.030 ezer forint + ÁFA összeget szedne be a 
tavaly őszi beszámolóban Urszin Úrnak a kiadása meghaladta 3 millió forintot. A bevétel 
ebben a beszámolóban 1.316 ezer forint. A különbözet 1.700 ezer forint. Az új díjtételek 
bevezetésével 1.030 ezer forint többlet bevétele keletkezne a vállalkozónak. Mennyit segítene 
akkor a 250 ezer forintos támogatás? 
 
Fáklya Tiborné képviselő testületi tag: Negyedévente 250 ezer forint, évente 1 millió forint. 
 
Szilágyi László képviselő testületi tag: A lényeg, hogy 3 millió forint a kiadása. Az 
önkormányzatnál tervezett bevétel 714 ezer forint a sírhely eladásból. A kapott normatíva 
összege 1.524.000 forint. Nem érti a problémát már ez a két összeg meghaladja a 2 millió 
forintot. A díjak amit fizetnek a vállalkozónak a ravatalhasználat díja 588 ezer forint+ ÁFA, a 
hűtési díj 34.500 forint+ Áfa, a koszorú elszállítási díj 171.500 forint +ÁFA és ha még a 
differenciált sírkő állítási díjat el is törlik, amit csak a külső vállalkozóknak kell megfizetni, 
ezeket és a normatívát meg a sírhely eladás bevételét összeadják akkor kiderül, hogy a 3.019 
ezer forint kiadással szemben van 3.032 ezer forintos bevétel. 
A fűtés költségek miből adódnak, kinek fűtenek? Javasolta, hogy a temető üzemeltetését 
vegye át a Városüzemeltetés. Gondnokot tudnak alkalmazni. A fűnyírást és a hó eltakarítást a 
közmunkások bevonásával lehet elvégezni. A szemét elszállítás díját lehet azzal csökkenteni, 
hogy a hulladékot szelektíven szétválogatják a közmunkások. A sírkő állítás költségét töröljék 
el. Az üzemeltető fizet valamit az önkormányzat felé? Építményadót, bérleti díjat? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Nem fizetnek bérleti díjat. 
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Szilágyi László képviselő testületi tag: Semmit nem fizetnek és igénybe veszi az 
önkormányzat tulajdonát. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A temető üzemeltetés kötelezően ellátandó feladat, az 
üzemeltetővel megállapodást köt az önkormányzat. 
 
Szilágyi László képviselő testületi tag: Elsőként az üzemeltetőt találják meg a 
hozzátartozók, vele találkoznak először, így Ő temet. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Ez nem így van, sokan nem őt keresik meg elsőként. 
 
Szilágyi László képviselő testületi tag: Fizessen bérleti díjat a használatért a hely 
igénybevételéért. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Megfontolandó a javaslat, csak a szükséges számításokat el 
kell végezni és meg kell nézni a költségeket. Javasolta, hogy ne döntsön a testület most a 
díjtételekről. A 2,8 millió forintos bevétellel szemben áll 3,5 millió forintos kiadás. A 
szemétszállítást az önkormányzat nem tudja megoldani, nincs rá megfelelő eszköze. Amíg 
van közfoglalkoztatás addig meg lehet velük oldani a fűnyírás és a hó eltakarítást, de a 
koszorúkat nem könnyű szétszedni. Javasolja, vizsgálják meg a Városüzemeltetésen keresztül 
történő üzemeltetés lehetőséget. 
 
Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: Jelenleg a zsidó temetőt is ők tartják karban. Ha 
a Városüzemeltetés tartja fenn az egészet, a nagy terület miatt szükség van egy fűnyíró traktor 
beszerzésére. Meg kell oldani a temető nyitását és zárását és a ravatalozó rendben tartását, 
ehhez plusz embert kell felvenni és az adminisztrációs feladatok elvégzéséhez is szükség van 
emberre. 
 
Szilágyi László képviselő testületi tag: Egy ilyen traktor beszerzése 300-500 ezer forint. Az 
plusz egy ember foglalkoztatásának a díja szerepel az Urszin féle beszámolóban a gondnok 
bérénél, aki a fűnyírást is el tudja végezni. 
 
Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: Nem biztos. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Csak 2013-tól van erre a feladatra normatíva, 
korábban nem volt, hogy jövőre lesz e nem tudni.  Közmunkásokkal nem minden feladatot 
lehet elvégeztetni a, mert nincs mindig közfoglalkoztatott. A gondnok bére 1,3 millió forint, 
ami havi 90 ezer forintot jelent. Nem szerepel a költségeknél a vezető bére. Ez az összeg nem 
teljes, sok minden adódik még hozzá, ami növeli a költségeket akár az adminisztráció díja is. 
A szemétszállítás költsége úgy volt 500 ezer forint, hogy saját járművel oldották meg. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy ne döntsön most a testület a temetői 
díjtételek bevezetéséről, hanem vizsgálják meg a saját üzemeltetés lehetőségét és költségeit és 
csak utána döntsenek. 
 
Tóth J. Sándor képviselő testületi tag 9 óra 10 perckor távozott. 
A jelenlévő képviselők száma 8 fő. 
 
Ráki István képviselő testületi tag: Sok intézményben gondot jelent az az időszak, amikor 
nincs közfoglalkoztatás, akkor nagy terhet ró a feladatok elvégzése az ott dolgozókra. Át kell 
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gondolni a javaslatot. Nem lehet semmi olyan tényező, ami a temetési szertartást tönkre 
tehetné. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: 3 javaslat érkezett a temetői díjtételekkel kapcsolatban. 
Javasolta, hogy döntsenek először arról, hogy a temető üzemeltetésével kapcsolatban 
megvizsgálják e a saját üzemeltetés lehetőségét és költségeit és csak utána döntsenek a 
temetői díjtételek bevezetéséről. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt. 
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

87/2013.(V.23.) Kt. határozata temetői díjtétel 
bevezetéséről 
 
Alsózsolca Város Képviselő- testülete úgy döntött, hogy a 
temetői díjtételek bevezetéséről később hoz csak döntést, 
akkor, ha már megvizsgálta annak a lehetőségét, hogy az 
önkormányzat számra milyen és költségeket, jelet, ha 
visszaveszi a temető üzemeltetését.  

  
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
4./  A közterületeken történő dohányzás tilalmáról szóló rendelet 
 
 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza. 
 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Észrevétel nem érkezett a honlapon közzé tett rendelet 
tervezettel kapcsolatban. 
 
Brünner István képviselő testületi tag: Támogatja a rendeletet. 
 
Fáklya Tiborné képviselő testületi tag: El kellene gondolkodni azon, hogy a tiltást más 
helyen is be kellene vezetni. Javasolja a Közösségi Ház környékét. Nem lehet tűrni azokat az 
állapotokat amik ott uralkodnak. Már nem csak rendes cigarettát, hanem füves cigarettát is 
szívnak. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: Korábban is beszéltek erről. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: 5 méteres körzeten belül nem lehet dohányozni. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A gyűjtő edény az 5 méteres körzeten kívül van és ott 
gyűjtik a csikkeket a gyerekek. A fákat letördelik és ezt nem a roma gyerekek teszik. Isszák a 
bort a lányok és a fiúk is a lépcsőn. Ha szólnak nekik, hogy nem itt kellene lenniük azt 
kérdezik, hogy hová menjenek. Felajánlotta, hogy a Faluházba menjenek be, de az nem jó 
nekik, mert ott van felügyelet. 
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Ráki István képviselő testületi tag: Egy olcsóbb kamerát kellene venni és felszerelni és az 
rögzítené, kik vannak ott és lehetne értesíteni a szülőt. Egy ilyen kamera 30 ezer forint körül 
van. 
 
Fáklya Tiborné képviselő testületi tag: Máshol is van probléma. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A Hivatal környékén is csellengnek gyerekek, 
értesíteni kell a rendőrséget. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A dohányzás tilalmával csak az a gond, hogy nem tudják 
szankcionál a szabály szegőket. 
 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Bízik benne, hogy sok a jogkövető ember és a 
temetőben is betartja a tiltást. Sokan vannak olyanok, akiket nem érdekel a tiltás és a 
buszmegállókban is dohányoznak. A szülőknek kellene arra figyelnie, hogy mikor hol van a 
gyerek. 
 
 
Fáklya Tiborné képviselő testületi tag: A szülőknek hiba mondják, sokakat nem érdekel. 
 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt. 
 
 
A testület 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 8/2013.(V.24.) önkormányzati 
rendeletét, mely a közterületeken történő dohányzás tilalmáról szóló. 
A rendelet a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.  
 
 
5./  Beadvány cigányság megsegítése 
 
 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Vitát nem érdemes a beadványról nyitni. Egy megoldás van, 
a cigányságnak saját magát kellene megsegíteni és elindulni ezen az úton.  
 
 
6./  Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről 
 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Az elmúlt ülés végén Szilágyi László képviselő úr bírálta a 
szociális város rehabilitációs pályázat kapcsán. Akkor megígérte, hogy írásban válaszol a 
felvetésre, ez meg is történt. Felolvasta a választ. A válaszlevelet a jegyzőkönyv 8. számú 
melléklete tartalmazza. 
Közben megkapták a pályázattal kapcsolatban, hogy forráshiány miatt a pályázat tartalék 
listára került. Amennyiben lesz forrás, akkor még nyerhet a pályázat. 
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A KEOP pályázat, a biogáz üzemre vonatkozó pályázat kapcsán problémák merültek fel. A 
pályázat még 2009-ben benyújtásra került az irányító hatóság felé. Benyújtásakor 27 tag volt 
benne a pályázatban, aztán felvetődött, hogy nem lehet külön pályázni az üzemre, csak 
konzorciumban június 30-ig kell benyújtani a pályázatot. A tervezést decemberig kell 
benyújtani. A beruházás 1,7 milliárd forint az első körben 86 millió forintba a tervezési 
szakasza, ez körülbelül 500 ezer forintot jelentett az önkormányzatuknak, ezt vállalták. A 
Leader tájékoztatta a pályázókat, hogy a második fordulóban 3 pályázat nyert, összeg több 
mint 6 milliárd forint, és még 4 milliárd forint sem áll rendelkezésre, valószínű valaki nem 
kapja meg a támogatást, mert nincs rá elég pénz. Kockázatos a pályázat, bizonytalan a 
megvalósítása. Ellentétes híreket kapnak a Minisztériumtól és a Fejlesztési Ügynökségtől, az 
egyik azt mondja van pénz a másik azt, hogy nincs. A pályázatra szánt pénz vagy áll, vagy 
pedig nincs meg. 
Az Idősügyi Tanács megújulva megkezdte a működését. 2005-ben alapították 7 tag 
részvételével jött létre. A tanácstagok napi kapcsolatban állnak egymással, de a tanács nem 
ülésezett az utóbbi időben. Most újra működik új tagok delegálása történt. A Gondozási 
Központ vezetője jó ötletekkel állt elő a 60 év feletti lakosság megszólítására. Segítséget 
kívánnak nyújtani az idős embereknek és programokat kívánnak nekik szervezni. 
Miskolc Kistérségi Többcélú Társulásának zárszámadása megtörtént. Június 30-án kilép az 
önkormányzat a társulásból. A pályázatok útján beszerzett eszközökön nem vitatkoztak, azok 
a településeknél maradnak. A gépjárművek tekintetében volt egy olyan javaslat, hogy adják át 
Miskolcnak használatra, de ezzel nem értettek egyet. Vásárolja meg Miskolc a 
gépjárműveket, ha szüksége van rá. 
Az ÖNO bővítése elkezdődött. Az átköltözés megtörtént, a Közösségi Házban rendelkezésére 
áll minden, ami az ÖNO- ban is az idősek rendelkezésére állt. 
Humánpolitikai ülésen a Közösségi Ház vezetője tájékoztatást adott a programokról. A Sajó 
menti települések találkozójának időpontját módosítani kellett, mert a Csemadok szervezetnek 
az egyik fontos programjával ütközött volna a rendezvény. Az új időpont 2013. július 20. A 
programokat szerény körülmények között kívánják megrendezni. A résztvevők népzenével, 
néptánccal lépnek fel. Ezzel kapcsolatban a jövő héten lesz megbeszélés. Képviselő asszony 
közben járását kérték, hogy segítsen a programra vendéget hívni. Kérte a testületet is, hogy 
segítsenek a program lebonyolításában. 
A Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatást tartott a Közösségi Házban. 
Az Önkormányzati szövetség megbeszélésen vett részt, ahol közfoglalkoztatással kapcsolatos 
megbeszélés is zajlott, ott elmondták a közfoglalkoztatással kapcsolatos kritikákat reméli, 
ezek a kritikák eljutnak a minisztériumba is. 
A Gyermekvédelmi Központ vezetőjével folytattak megbeszélést, amin elmondták, hogy sok 
a csellengő nevelőotthonos gyermek, probléma van a viselkedésükkel, elfogadhatatlan. A 
lopásokban részt vesznek, a kastély állapota elképesztő. Tűrhetetlennek tartja, hogy az épület 
tönkre megy. A kikerülő fiatalokkal megjelent a hajléktalanság a településen, az otthon 
alagsorában húzzák meg magukat. 
A KLIK vagyonátadási szerződésének az aláírása még csak most történt meg. Az Herman 
iskola egyházi átvételével kapcsolatban képviselő asszony már tájékoztatta a testületet. 
Elindult az iskolában az igények felmérése és az utolsó pillanatban jelezték, hogy az idő 
rövidsége miatt a következő tanévtől még nem áll módjukban az átvétel, csak a következő 
évtől. 
A Borsodvíz Zrt.-nek gazdálkodási problémái vannak. Közel 1 milliárd forint a kintlévősége, 
ennek 80 %-a lakossági kintlévőség. Kérte képviselő asszonyt, hogy tegyen valamit az 
ügyben, hogy a behajtások érdemi jogszabály módosításokkal hatékonyabbak legyenek. Az 
állami támogatás a csatornadíjra még nem érkezett meg a Zrt.-hez, még a rendelet sem 
született meg. Máskor már ilyenkor a támogatást is megkapták. A bankok sem adnak áthidaló 
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kölcsönt a szolgáltatónak. A közműadó, ami 320 millió forint szintén terheli a táraságot. Ezek 
a nehézségek problémát fognak jelenteni a vízközmű javításában, karbantartásában. 
Az ÉMÁSZ még mindig nem adta meg a kamerák telepítéséhez az engedélyt. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A szociális gyermekétkeztetéssel kapcsolatban 
felhívás jelent meg, A pályázat keretében csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyerekek  25%-a kapná ingyenesen az étkezést. Nem éltek ezzel a lehetőséggel. 
 
 
 
Zsiros Sándorné polgármester az ülést 9 óra 52 perckor bezárta. 
 

Kmf 
 

 
               Zsiros Sándorné                                                        Urbánné Lengyel Zsuzsanna 
                  polgármester                                                                           jegyző 
 
 
 
Vaszily Zsoltné 
jegyzőkönyvvezető 
 


