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13/2013. sz. jegyzőkönyv 
 
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott közmeghallgatással 
egybekötött képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 20-án 17 órakor kezdődött. 
 
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Dr. Majoros Géza, Fodor Ákos, Ráki István, 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 5 fő) Urbánné Lengyel 
Zsuzsanna jegyző 
 
Az ülésre meghívó kapott: Észak Magyarország Szerkesztősége, Bukszár Zsolt r. őrnagy 
Felsőzsolcai Rendőrőrs Őrsparancsnoka,  Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető, Antal 
Lászlóné Herman O. Ált.Iskola 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, Vig Györgyné, Kosárkó Istvánné, Erdei-Nagy 
László a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság tagja, Orbán Istvánné, Magos József a Pénzügyi 
Bizottság tagja, Dr. Hercegh Enikő gyermekorvos, Kelemenné Kerekes Adrienn, Vargáné 
Benei Erika, Gadnainé Bárdos Zsuzsanna védőnők, Zámbó Attiláné, Dési Petra 
 
 
Meghívottként jelen vannak: Bukszár Zsolt r. őrnagy Felsőzsolcai Rendőrőrs Őrsparancsnoka,  
Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető, Hriczóné Nagy Gabriella Fekete István Óvoda 
vezető-helyettes, Baráthné Csáti Csilla, 2. sz. Óvoda, Oroszné Verba Julianna Gondozási 
Központ vezető, Dr. Hercegh Enikő gyermekorvos, Kelemenné Kerekes Adrienn, Vargáné 
Benei Erika, Gadnainé Bárdos Zsuzsanna védőnők, Zámbó Attiláné, Dési Petra 
 
A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 
 
Az ülésről felvételt készített Alsózsolca Város Önkormányzat megbízásából a Blende Info 
munkatársa.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat és a 
megjelenteket. Megállapította, hogy 5 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta.  
Javasolta, hogy a napirendről vegyék le a Közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót, mert az 
technikai okok miatt nem készült el. A beszámolót egy későbbi időpontban, rendkívüli 
közmeghallgatás keretében meg fogják tartani, a meghívásnak eleget téve a jelenlegi 
közmeghallgatáson jelen van Bukszár Zsolt r. őrnagy Felsőzsolcai Rendőrőrs 
Őrsparancsnoka, aki a napirendek megtárgyalása előtt a felvetődő kérdések 
megválaszolásában áll rendelkezésükre. Kérte szavazzon a testület a Közbiztonság helyzetéről 
szóló beszámoló napirendről történő levételéről. 
 
A beszámoló elmaradásának okáról szóló értesítést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete 
tartalmazza. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt. 
 
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének 
95/2013.(VI.20.) Kt. határozata a Közbiztonság 
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helyzetéről szóló beszámoló napirendről történő 
levételéről  
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy a Közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót 
a napirendről leveszi, a beszámolót egy későbbi időpontban, 
rendkívüli közmeghallgatás keretében meg fogja a 
rendőrség megtartani. 
    

 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület a Közösségi Ház és Könyvtár 
előleg kérelmének és a Svájci- Magyar Együttműködési Program keretében az Azbesztcement 
anyagú ivóvízfővezeték cseréje B.-A.-Z. megye kistérségi településein a GW-Borsodvíz Kft. 
szolgáltatási területén című projekt önerőpályázatának benyújtásáról. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt. 
 
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének 
96/2013.(VI.20.) Kt. határozata a napirendi pontok 
kiegészítéséről  
 
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy napirendre tűzi: 
- a Közösségi Ház és Könyvtár előleg kérelmét és 
- a  Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében az 

Azbesztcement anyagú ivóvízfővezeték cseréje B.-A.-Z. 
megye kistérségi településein a GW-Borsodvíz Kft. 
szolgáltatási területén című projekt önerőpályázatának 
benyújtásáról. szóló döntés megtárgyalását. 

    
  Felelős: polgármester 
  Határid ő: azonnal 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok 
kerüljön megtárgyalásra a kiegészítésekkel együtt az alábbiak szerint: 
 
1./  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2./  Helyi esélyegyenlőségi program  
3./  Óvodák működéséről tájékoztató  
4./  Tájékoztató az iskolaorvosi vizsgálatokról és a gyermekek egészségügyi ellátásának 
      helyzetéről, illetve a védőnői szolgálat tevékenységéről  
5./  Temető üzemeletetésével kapcsolatos döntés  
6./  Óvodai csoportokról szóló döntés  
7./  Kéményseprő ipari közszolgáltatásról szóló rendelet  
8./  Hulladékgazdálkodásról szóló tájékoztatás  
9./  Svájci- Magyar Együttműködési Program keretében az Azbesztcement anyagú 
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      ivóvízfővezeték cseréje B.-A.-Z. megye kistérségi településein a GW-Borsodvíz Kft.   
      szolgáltatási területén című projekt önerőpályázatának benyújtásáról szóló döntés  
10./Közösségi Ház és Könyvtár előleg kérelme 
11./Közérdekű információk  
12./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 5 tagja vett részt. 
 
A testület 5 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./ Helyi esélyegyenlőségi program  
     Előadó: Zámbó Attiláné, Dési Petra 
     Előzetesen megtárgyalja a Humánpolitikai és Jóléti bizottság 2013. június 17-én 16 óra 30  
 
3./ Óvodák működéséről tájékoztató  
     Előadó: óvodavezetők 
     Előzetesen megtárgyalja a Humánpolitikai és Jóléti bizottság 2013. június 17-én 16 óra 30  
     perckor.  
 
4./ Tájékoztató az iskolaorvosi vizsgálatokról és a gyermekek egészségügyi ellátásának 
     helyzetéről, illetve a védőnői szolgálat tevékenységéről  
     Előadó: gyermekorvos, védőnő 
     Előzetesen megtárgyalja a Humánpolitikai és Jóléti bizottság 2013. június 17-én 16 óra 30  
     perckor.  
 
5./ Temető üzemeletetésével kapcsolatos döntés  
     Előadó: jegyző 
     Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi bizottság 2013. június 19-én 14 órától. 
 
6./ Óvodai csoportokról szóló döntés  
     Előadó: jegyző 
     Előzetesen megtárgyalja a Humánpolitikai és Jóléti bizottság 2013. június 17-én 16 óra 30  
 
7./ Kéményseprő ipari közszolgáltatásról szóló rendelet  
     Előadó: jegyző 
     Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi bizottság 2013. június 19-én 14 órától. 
 
8./ Hulladékgazdálkodásról szóló tájékoztatás  
     Előadó: polgármester 
 
9./  Svájci- Magyar Együttműködési Program keretében az Azbesztcement anyagú 
      ivóvízfővezeték cseréje B.-A.-Z. megye kistérségi településein a GW-Borsodvíz Kft.   
      szolgáltatási területén című projekt önerőpályázatának benyújtásáról szóló döntés  
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      Előadó: polgármester 
 
10./Közösségi Ház és Könyvtár előleg kérelme 
      Előadó: polgármester 
 
11./ Közérdekű információk  
 
12./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről 
       Előadó: polgármester 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Megkérte Bukszár Zsolt rendőr őrnagyot a Felsőzsolcai 
Rendőrőrs Őrsparancsnokát, hogy tartson rövid szóbeli tájékoztatást Alsózsolca Város 
bűnügyi helyzetéről. 
 
Bukszár Zsolt Őrsparancsnok: Technikai okok miatt az írásos beszámoló nem készült el, a 
későbbiekben majd beszámolnak a közbiztonság helyzetéről. Elmondta, hogy Alsózsolcán 
nem rosszabb a helyzet, mint más Felsőzsolcához tarozó településen. A Gyermekvédelmi 
intézet lakói okoznak sok problémát. Sok a 14 év alatti elkövető, akik mentességet kapnak a 
büntetés alól. Fontos, hogy erre a problémára találjanak megoldást. Próbálják elérni, hogy a 
KMB iroda újra működjön helyben. A rend fenntartásához több helyről kapnak segítséget. 
 
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Észrevételezte, hogy a rendőri jelenlétnek pozitív 
hatása van, több rendőrautót lát a településen. Jónak találja azt az utat, amin a rendőrség 
elindult. Közreműködést kért abban, hogy a hétvégén a fiatalokra jobban figyeljenek oda. Este 
10 óra után a kiskorúak ne tartózkodjanak felügyelet nélkül az utcán és nem tartózkodjanak a 
kocsmákban. 
Kérte, hogy a kerékpárosoktól a felszereltséget és a láthatóságot kérjék számon, gyakran 
nincsenek kivilágítva, nehéz észrevenni őket, és figyeljenek oda a vetések lopására kérjék 
számon, hogy mit visznek és honnan. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a 13 kamera üzemel, 
már próbáltak a rendőrség segítségére lenni a kamerák felvételeivel. Bízik benne, hogy a 
kamera rendszer javít majd a közbiztonságon. 
 
Bukszár Zsolt Őrsparancsnok: A nyári időszakra külön intézkedési terve van a 
rendőrségnek. A fürdőző helyekre fokozott figyelmet fordítanak és a kerékpárosokat is 
fokozott figyelemmel kísérik. Az intézkedések célja a figyelmeztetés, de vannak helyzetek, 
amikor büntetni kell. Örülnek a térfigyelő kamerák jelenlétének, vélhetően ezek fogják 
javítani a közbiztonság helyzetét. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Megköszönte a közrend, közbiztonságról szóló szóbeli 
tájékoztatást. 
 
1./  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte vegyék tudomásul a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést az előterjesztés szerint, a határozatok mindegyike az 
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önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásáról szól. A támogatói szerződések megkötésre 
kerületek a kifizetések megtörténtek.  
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt.  
 
A jelentést a testület 5 igen szavazattal jóváhagyólag tudomásul vette.  
 
2./  Helyi esélyegyenlőségi program 
 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A Helyi esélyegyenlőségi programot megtárgyalta a 
Humánpolitikai és Jóléti Bizottság és elfogadásra javasolja.  
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Kiegészített azzal a leírtakat, hogy az átmeneti 
nevelésbe vettek gyerekek száma hiányzik az előterjesztésből, 2010-ben 12 fő, 2011-ben 4 fő, 
2012-ben 7 fő, ami azonos az ideiglenes elhelyezés eseteivel. 
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Elolvasta a programot, sok adatot tartalmaz 
Alsózsolcáról, összességében tetszik neki. Szerepel benne a diszkrimináció és a szegregáció 
mentesség. Nehezményezte, hogy a hátrányos helyzetben lévők között megemlítik a 
fogyatékkal élőket, a nőket, de a férfiakat nem. 
  
Zsiros Sándorné polgármester: A program új formátumban készült el, egységesítette a 
jogszabály. A programot készítő 2 kolléganő képzésen vett részt a program elkészítésének 
tárgyában. A Helyi esélyegyenlőségi programot megtekinthetik az érdeklődők a honlapon. 
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A szegregáció a Benedek iskolában is kialakult a 
születési arányszám eltolódása miatt. Jó az anyag összeállítása. Kimutatja a képzetlenség a 
munkanélküliség összefüggését is. Jó az anyag köszöni a közreműködőknek. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Tükrözi a szociális az egészségügyi és az igazgatási 
munkával foglalkozók mindennapi munkáját. 
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Azt lehet tapasztalni, hogy a szegényebb sorsú 
emberek környezete sokkal szemetesebb és elhanyagoltabb, mint máshol a városban. 
Javasolta, hogy tartsanak felvilágosítást ezeknek az embereknek, vagy hatásosabb büntetéssel 
ösztönözzék őket a rendbetételre. A szemetet nem elhajítani kell, hanem összegyűjteni. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A Hivatali dolgozók mennek ellenőrizni az ingatlanok 
rendbetételét, de nem kapnak segítséget sem a képviselő- testület tagjaitól, sem a kisebbségi 
képviselőktől. Az utóbbi két felhívásra nem volt jelentkező a képviselők részéről. 
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Ebben az évben szűnt meg az ellenőrzés. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Nem szűnt meg, de kevesebben lettek és nehéz 
megoldani, de folytatják. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte a testületet, fogadják el a Helyi esélyegyenlőségi 
programot. 
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A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt. 
 
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
  Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 97/2013.(VI.20.) Kt. határozata a Helyi Esélyegyenlőségi  
                                                      Programról 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete elfo- 
 gadta a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programot a jegyzőkönyv 5. 
számú melléklete tartalmazza. 

    
 Felelős: polgármester, jegyző 
 Határid ő: 2015. június 20. 
 
3./  Óvodák működéséről tájékoztató  
 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. és 7. számú melléklete tartalmazza. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Az óvodák működéséről szóló tájékoztatót a Humánpolitikai 
és Jóléti Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Magas színvonalú munka folyik az 
óvodákban ez a tájékoztatóból is kiderült. Kérdés vélemény nem volt. Javasolta a testületnek, 
hogy fogadják el a Fekete István Óvoda működéséről szóló tájékoztatót. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt. 
 
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
  Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 98/2013.(VI.20.) Kt. határozata a Fekete István Óvoda  
                                                      működéséről szóló tájékoztatóról 
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete elfo- 
 gadta a Fekete István Óvoda működéséről szóló  
                                                      tájékoztatót. 
 A Fekete István Óvoda működéséről szóló tájékoztatót 

a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza. 
    
 Felelős: polgármester, óvodavezető 
 Határid ő: 2013. június 30. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A 2. számú Napköziotthonos Óvoda működéséről szóló 
tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, vélemény nem volt. 
Javasolta a testületnek, hogy fogadják el a 2. számú Napköziotthonos Óvoda működéséről 
szóló tájékoztatót. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt. 
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A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
  Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

99/2013.(VI.20.) Kt. határozata a 2. számú 
Napköziotthonos Óvoda működéséről szóló 
tájékoztatóról 

 
 Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete elfo- 

gadta a 2. számú Napköziotthonos Óvoda működéséről 
szóló tájékoztatót. 

 A 2. számú Napköziotthonos Óvoda működéséről szóló 
                                                      tájékoztatót a jegyzőkönyv 7. számú melléklete 
                                                      tartalmazza. 
    
 Felelős: polgármester, óvodavezető 
 Határid ő: 2013. június 30. 
 
4./  Tájékoztató az iskolaorvosi vizsgálatokról és a gyermekek egészségügyi ellátásának 
      helyzetéről, illetve a védőnői szolgálat tevékenységéről  
 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Felkérte Dr. Herczegh Enikő gyermekorvost, hogy a 
napirendi ponthoz kapcsolódó esteleges kiegészítéseit mondja el. 
 
Dr. Herczegh Enikő gyermekorvos:Megköszönte a testületnek, hogy a leánygyermekek 
körében a humánpapilloma vírus elleni védőoltás beadását támogatták. Azt tapasztalja, hogy a 
képzetlenség újra termelődik. Sokszor találkozik azzal, hogy orvosi igazolást kérnek úgy, 
hogy nem is betegek. Ebben a korosztályban kellene megoldani azt, hogy a gyerekek 
tanuljanak. Azzal a kéréssel fordult a testülethez, hogy a babakocsi feljáró elkészítését 
támogassák. Sok helyen megvalósult már a mozgáskorlátozott feljárók elkészítése, de 
sajnálja, hogy itt még nem sikerült a feljáratot elkészíteni, annak ellenére, hogy nagyon sokan 
vennék igénybe. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Bízik benne, hogy az év elején az egészségügyi ellátás 
fejlesztése tárgyában beadott pályázat keretében megvalósulhat a feljáró elkészítése és ebből a 
pályázatból valósulhat meg a védőnői szolgálat rendbe tétele is. Ez a pályázat tartalék pályára 
került, várnak még hátha nyertes lesz a pályázat. Komoly beruházást jelentene a pályázat, 
szolár rendszer kerülne kialakításra és a felújítás is megvalósulna belőle. 
 
Ráki István képviselő-testületi tag: Sajnálatos módon az iskolákban találkoznak a 
hiányzások igazolásával kapcsolatos problémával, amit helyi szinten nehéz megoldani. 
Javasolta, hogy a problémát továbbítsák a képviselőasszony felé írásban, hogy törvényes úton 
próbálják azt megoldani. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A védőnői szolgálat beszámolóját is megkapták, a védőnők 
is nagyon sokat dolgoznak és nem könnyű a feladatuk. Nagy nehézségeket okoz a kiskorúak 
szülése. 
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Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A szülő kötelezettsége lenne, hogy a gyerekek 
számára megteremtse a megfelelő körülményeket, elhanyagolják a gyerekeket nem viszik 
időben orvoshoz, nem segítenek, hogy nem legyenek terhesek. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Megköszönte az orvosoknak és a védőnőknek a munkáját. 
Kérte szavazzon a testület az iskolaorvosi vizsgálatokról és a gyermekek egészségügyi 
ellátásának helyzetéről, illetve a védőnői szolgálat tevékenységéről szóló tájékoztató 
elfogadásáról. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt. 
 
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
  Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

      100/2013.(VI.20.) Kt. határozata az iskolaorvosi  
      vizsgálatokról és a gyermekek egészségügyi ellátásának  
      helyzetéről, illetve a védőnői szolgálat tevékenységéről  
      szóló tájékoztatóról 

 
 Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete elfo- 

gadta az iskolaorvosi vizsgálatokról és a gyermekek 
egészségügyi ellátásának helyzetéről, illetve a védőnői 
szolgálat tevékenységéről szóló tájékoztatót.  
Az iskolaorvosi vizsgálatokról és a gyermekek egészségügyi 
ellátásának helyzetéről, illetve a védőnői szolgálat 
tevékenységéről szóló tájékoztatót a jegyzőkönyv 8. számú 
melléklete tartalmazza. 

    
 Felelős: polgármester, gyermekorvos, védőnők 
 Határidő: 2013. június 30. 
 
5./  Temető üzemeletetésével kapcsolatos döntés  
 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Az előző testületi ülésen felvetődött, hogy a temető 
üzemeltetését az önkormányzat oldja meg. A temető üzemeletetési szerződés értelmében a 
szerződés a lejáratkor, rendkívüli felmondással, vagy a felek megegyezésével szüntethető 
meg. Most nincs olyan indok, amivel fel kellene bontani a szerződést. A rendelkezésükre álló 
adatok alapján készítették el az üzemeletetésre vonatkozó költségek és bevételek 
figyelembevételével az előterjesztést. Szilágyi képviselő úrtól, aki felvetette a saját 
üzemeltetés lehetőségét, kért javaslatot, de nem kapott senkitől sem és nem érkezett észrevétel 
sem. Javasolta, hogy várják meg az év végét, amikor az üzemeltetési szerződés lejár és jövő 
év elején döntsenek a temető továbbüzemeltetéséről. 
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
javasolja, hogy a jelenlegi üzemeltető végezze az üzemeltetési szerződés végéig az 
üzemeltetést, aki korrekt módon teljesíti s feladatát, rend és tisztaság van a temetőn. A 
szerződésbe nem lehet bele kötni. A bizottság javasolja továbbá a testületnek, hogy 
negyedévente 250 ezer forinttal támogassa az üzemeltetőt július 1-étől. Jövő évben újra ki kell 
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írni a pályázatot az üzemeltetésre, akkor döntsenek a további üzemeltetésről. Javasolja 
továbbá a testület, hogy a műkő fedlap levételéért szavazzák meg a 4000 forintos díjtételt. A 
márvány fedlap levételét annak elkészítője, vagy a hozzátartozók által megbízott személy 
veheti le az értéke miatt. 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: A 250 ezer forint támogatás összegével nem ért egyet. 
Veszteségesnek mondják az üzemeltetést és 1 millió forintot számolnak el fűnyírásra, számára 
ez irdatlan összeg. Miért kellene éves szinten bele tenni 1 millió forintot. Mi kerül ennyibe? 
Ha most odaítélik a 250 ezer forintot, akkor jövőre mit fognak még kérni? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Nem a temetkezési szolgáltatásról van szó és annak 
nyereségességéről, hanem az üzemeltetésről. A temetkezést bárki végezheti a meglévő 
engedélyek birtokában. A fenntartás költségekkel jár és más jellegű kiadások is vannak és 
ezek csak az üzemeltetőt terhelik. 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Akkor sem érti, miért kell fizetni érte neki 250 ezer 
forintot. Mire adják oda? Ezzel az erővel bármelyik vállalkozó jöhetne, hogy nem megy jól a 
vállalkozás és támogassák. 
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: A 31 éve kérik, a gyermekorvosi rendelőhöz a 
rámpa megépítését arra nincs pénz és most az üzemeltetőnek odaadnak éves szinten 1 millió 
forintot. Nem tudja, miért kell adni. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Ingyen nem csinál senki semmit. Ő üzemeltet az 
önkormányzat helyett és az üzemeltetés ráfizetéses. 
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Akkor ne csinálja, mondja fel a szerződést és 
hirdessék meg, majd keresnek akkor mást.  
 
Zsiros Sándorné polgármester:, Temetkezési szolgáltatást más is végezhet, nem kizárólag 
csak az üzemeletető. Az üzemeltetés végzése önmagában veszteséges, ez a valóság.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Mire kell a 250 ezer forint? Szemétszállításra? Ennek 
emelkedett meg a díja ennyire? Vagy mire kéri a támogatást? Ingyen kapja az épületeket, nem 
fizet érte. Mindig azt hallja, hogy nem éri meg csinálni. A fűnyírásra elszámolt összegre 
soknak tartja a 940 ezer forintot. Mi kerül benne ennyibe? Csak azért adjanak az 
üzemeltetőnek 1 millió forintot, mert neki kell. Nem támogatja. Ha más vállalkozó bevisz egy 
vázát, már azért is fizetni kell. 
 
Ráki István képviselő-testületi tag: Ha idegen jön temetni már azért is fizet, ha bejön, meg 
kell térülnie a kiadás összegének. Azért nincs javaslatuk, mert nem tudnak minden lépést a 
folyamatban. A költségek kiszámolhatóak a rendelkezésre álló adatokból. A temetőről szóló 
törvény is változni fog és csökken a temetés költsége, valamint a szemétszállítás díja is 
csökken. Sok a köztemetés és a szociális temetés. Minimálisra csökken majd a díja. A 
képzetlenség itt is probléma, ki fog a jövőben dolgozni és miből lesz a szociális temetkezésre 
keret. Ha nagyon nem érné meg az üzemeltetés, akkor nem csinálná. A számlák alapján meg 
kell nézni milyenek a költségek. Nem támogatja a támogatás odaítélését. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Horribilis összeg egy temetés, mint azt Ráki István 
képviselő úr is mondta. Vasas Imre temetkezési vállalkozó úr mondta, hogy 60 ezer forintot 
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kell fizetni a temető szolgáltatásért és a többi költség másból tevődik össze. Ennek a nagy 
részét a temetkezési vállalkozó részére a temettető fizeti ki. Megkéri a képviselőket, hogyha 
úgy gondolják, könnyű az üzemeltetés költségeit kiszámolni segítsenek a dolgozóknak. Nincs 
joguk a vállalkozó belső dolgában turkálni és a számláikat ellenőrizni. Az a javaslata, hogy ne 
mondják fel a szerződést, és ne döntsenek most az üzemeltetésről. 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Mit csinál a 250 ezer forinttal? Nem ért egyet az 
odaítélésével. 
 
Ráki István képviselő-testületi tag: A temetkezés alól nem tud senki sem kibújni, a temetés 
olyan kell, hogy legyen, hogy ne sértse a kegyeletet. Hallotta, hogy olyan költséget jelent a 
temetés országos szinten, ami tarthatatlan. A temetés során felmerülő kiadásokról a 
számlákból tájékozódhatnak csak, nem ismeri csak az önkormányzatnál jelentkező kiadásokat 
és bevételeket, a többi kiadást és bevételt nem. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Azt mondták, hogy könnyű kiszámítani a költségeket a 
kiadások és a bevételek figyelembe vételével, akkor az látszik, hogy veszteséges az 
üzemeltetés. Javasolta, hogy a 2013-ban a temető üzemeltetésre kapott összegből ítéljék oda 
az üzemeltetőnek a támogatást, hiszen ezt az összeget az üzemeltetésre kapták és még marad 
is a kapott összegből 
 
Ráki István képviselő-testületi tag: Azok a vállalkozások, akik idegenből temetnek, 
letesznek egy meghatározott összeget azért, hogy a temetőbe bemehessenek. Meg kell nézni, 
hogy a kapott támogatásból mi az, amit az önkormányzat és mi az, amit az üzemeltető lát el és 
az üzemeltetői részből kaphat támogatást. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A temető üzemeltetési feladatok ellátására a temető 
törvény szerint parkgondozó, vagy kertész szakképesítésű munkavállalót kell alkalmazni - 
ilyen a Városüzemeltetésnél nincs - akinek a havi bruttó bére 114 ezer forint, ennek az éves 
költsége 1.888 ezer forint. A mostani üzemeltető saját járművel szállítja el a hulladékot tonna 
áron, ez az önkormányzat esetében csak az AVE-től rendelt 8 m3-es konténeres szállítással 
oldható meg, ennek költsége 1,745 ezer forint, kb. 300 m3 szemét keletkezik. A bevétel a 
feladatalapú támogatásból 1.524 ezer forint, ami 2013-ben jelentkezi először, az egyéb 
bevétel 911 ezer forint, ami az üzemeltetőnél jelentkezik.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Eszközbeszerzés kell foganatosítani, aminek a díja 
kb: 1 millió forint. 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Miért van szükség fűnyíró traktor vásárlására, van a 
Városüzemeltetésnek? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Kevés a kapacitása. A terület 1,5 ha szükség van rá, ez egy 
egyszeri kiadás. El kell különíteni a temetkezést és az üzemeltetést. A temetkezést végzőt a 
hozzátartozó választja ki, akik eltérő díjakkal dolgoznak. Rendelet szabályozza a temetői 
díjtételeket, amit a képviselő testület fogad el. Más településeken is ugyan ezek a költségek 
jelentkeznek a temetkezés kapcsán. Az üzemeltetés költségeit áttekintve megállapítható, 
hogyha az önkormányzat végzi az üzemeltetést, akkor többe kerül. Javasolta, hogy napolják el 
az üzemeltetésről szóló döntést. 
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Ráki István képviselő-testületi tag: Ha csökkentik a temetkezési díjakat 10-15%-akkor mi 
lesz? A kapott feladat alapú támogatásból nem adtak át semmit? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Nem. 
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Csak a fenntartásra lehet költeni, nem lehet 
köztemetésre fordítani? Azt is az önkormányzat fizeti. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Igen, de a szolgáltatási oldalon.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: 1.524 ezer forint a fenntartási támogatás és 719 
ezer forint a bevétel, akkor marad belőle. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Az üzemeltetőnél összességében kb: 1.300 ezer forint 
bevétel jön be. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Nem. Az üzemeltető nem kapott belőle. 
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Megkötötték a szerződést, ilyen feltételek mellett 
vállalta az üzemeltetést. 2014-ben nézzék majd meg, hogy alakulnak a költségek és akkor 
adjanak majd támogatást.  
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Minden félévben előállnak valamivel, hogy mire adjon 
támogatást a testület. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Minden évben beszámol az üzemeltető, a 
beszámoláskor a korábban a testület megállapította, hogy kevés a bevétel. 
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Díjtétel módosítást nyújtottak be, de nem nagyon 
támogatta a testület. 
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Van szerződés aszerint kell üzemeltetni. 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Nem azt javasolta, hogy a szerződést mondják fel, 
hanem azt, hogy a pénz odaadását nem támogatja. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Nem plusz pénzt kell odaadni, hanem csak azt, amit a 
temető fenntartásra feladatalapú támogatásként kaptak. Elvállalja mindenki az üzemeltetést, 
mert a temetésekből bevételt remélnek. Arra törekednek, minél többet temessenek, verseny 
van. Az üzemeltetésnek olykor még a kiadási költsége sem térül meg. Kevés az, akit az 
üzemeltető temet, az üzemeltetés pedig ráfizetéses. El kell különíteni az üzemeltetést, nem jön 
ki annyiból, amennyit erre kap. Az önkormányzatnak nem érdeke megszüntetni a szerződést. 
A temető üzemeltetésre kapott feladat alapú támogatásból adjanak az üzemeltetőnek oda, így 
szakszerűen járnak el a fenntartásra kapták. Tarthatatlan az üzemeltetés a jelenlegi helyzetben. 
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Várják meg amíg az Országgyűlés dönt a 
temetkezésekről és csak utána döntsenek. 
 
Vasas Imre József temetkezési vállalkozó: A 60 ezer forint temetőüzemeltetői díjat külön 
kell kezelni, a jelenlegi üzemeltetőnek is oda kell tennie, és az egyéb temetői díjakat is. Nem 



 
 

 12 

igazak a számok, amiket leírtak. Ki kell számolni mennyi halott van és akkor látszik nem 
ennyi a bevétel. Amikor korábban Ő kért emelést, nem adtak.  Panasz az Ő idejében is volt az 
üzemeltetésre és most is van. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Nem tud panaszról. 
 
Vasas Imre József temetkezési vállalkozó: Nem veszteséges az üzemeltetés, dupla díjakat 
szednek, a sírfelbontást kifizettetik, hogy majd az meghosszabbítja a sírmegváltás idejét, de 
nem hosszabbítja meg.  A halott átvételért fizetni kell, holott nem is veszi át senki a halottat. 
 
Simon Sándorné : Ez nem az üzemeltető bevétele, az önkormányzaté. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A ravatalozóhoz van kulcsa? 
 
Vasas Imre József temetkezési vállalkozó: Nincs. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Akkor ki veszi át a halottat? 
 
Vasas Imre József temetkezési vállalkozó: Senki, mert a temetésre szállítják csak ki. 
Befizetik a költségeket az önkormányzathoz és Urszin úrnak is. Vannak átfedő díjak. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A temetkezési díjakat csak a fogyasztóvédelemmel történt 
egyeztetés után lehet megállapítani, nem engedné, hogy átfedés legyen. Ha ilyet észlel jelezze 
a fogyasztóvédelem felé. 
 
Vasas Imre József temetkezési vállalkozó: A sírlap csiszoláskor 5.600 forintot kell fizetni 
az üzemeltető részére. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Máshol is így zajlik, addig nem állnak szóba a 
hozzátartozóval, míg egy bizonyos összeget be nem fizet az üzemeltető felé. Ha panasza van, 
mondja el. A probléma az, hogy legalább 1 embert kell felvenni a fűnyírásra, és 1 másik 
emberre is szükség van, a szemétszállítási díjat is ki kell fizetni bárki is üzemeltet. Adni kell 
támogatást a feladatalapú támogatásból. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Javasolta vállalják át a szemétszállítást. 
 
Vasas Imre József temetkezési vállalkozó: Ő is utánfutóval szállítja el így csak 6 ezer 
forintba kerül, a konténer pedig 30 ezer forint. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Javasolta februárban tárgyalják újra, addigra elkészül a 
temetkezésről szóló beszámoló és akkor tudnak konkrét adatokat adni 2013. szeptemberi 
adatokat, most az előző adatokból dolgoztak. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy ne döntsenek most, hanem csak a 
költségvetés elfogadása után. A szerződést ne szüntessék meg. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt. 
 
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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  Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
101/2013.(VI.20.) Kt. határozata a temető üzemeltetői 
szerződésről 
 
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy az Urszin László temetkezési vállalkozóval 
érvényben lévő temető üzemeletetési szerződését nem 
szünteti meg. A temető üzemeltetési szerződés lejárta utáni 
üzemeltetésről a 2014. évi költségvetés elfogadása után 
dönt.    

    
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: 2014. évi költségvetés elfogadását követően 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy a temető üzemeltetőjének negyedévente 250 
ezer forint támogatást ítéljenek oda 2013. július 1-étől. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt. 
 
A testület 3 nem és 2 igen szavazattal a javaslatot nem támogatta. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy a műkő fedlap levételéért 4000 forint 
díjtételt állapítsanak meg, amely az üzemeletetőt illeti meg. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt. 
 
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
  Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

102/2013.(VI.20.) Kt. határozata temetői díjtétel 
bevezetéséről 
 
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a 
temetőben a műkő síremlék fedlapjának a  levételéért 4000 
forintos díjtételt állapít meg, a bevétel az üzemeltetőt illeti 
meg. A műkő síremlék fedlapjának a levételével megbízza a 
köztemető üzemeltetőjét aki Urszin László temetkezési 
vállalkozó. 

    
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: folyamatos 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A díjtétel bevezetésével módosítani kell a temetőről 
szóló rendeletet a következő testületi ülésen, akkortól és s határozat. 
 
   
 6./  Óvodai csoportokról szóló döntés  
 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza. 
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Zsiros Sándorné polgármester: Az óvodai csoportok létszámemelésre vonatkozó 
előterjesztést a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
Kérte a testület, hogy engedélyezze a testület a maximális csoport létszámtól eltérő létszám 
engedélyezését a Fekete István Óvodánál 5 csoport 134 főre. A bölcsődénél csoportlétszám 1 
csoport 12 fő és a 2. számú óvodánál 5 csoport 124 fő, nem változik. A képviselő-testület a 
maximális csoport létszámtól eltérhet 20%-al, ami 150 főt jelent.  
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt. 
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
  Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

103/2013.(VI.20.) Kt. határozata az óvodai létszám 
emeléséről 
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete 
engedélyezi a Fekete István óvoda esetében a maximális 
létszámtól eltérő 20 %-os emelést. 

                                                           Maximális csoport létszám: 25fő/csoport  
                                                           Maximális létszám: 5 csoport estesében 125 fő 
                                                           Engedélyezett létszám: 5 csoport esetében 150 fő 
                                                           A jelenlegi létszámok az alábbiak:  

 
                                                           - Fekete István Óvoda                               5 csoport 134 fő 
                                                           - Fekete István Bölcsőde                           1 csoport   12 fő 
                                                           - 2. számú Napközi Otthonos Óvoda        5 csoport 124 fő 
 
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
7./  Kéményseprő ipari közszolgáltatásról szóló rendelet  
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A rendelet módosítására jogszabályváltozás miatt van 
szükség. Július 1-étől 4000 forintról 2000 forintra csökken az egységnyi munkaráfordítás 
összege, jogszabály meghatározza, a rendeletben szabályozható eseteket, ezért vált 
szükségesség a rendelet hatályon kívül helyezése.  
 
Tóth J. Sándor képviselő testületi tag: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A rendeletet többször módosították, most már csak a 
szolgáltató nevét tartalmazhatja a rendelet, tartalmaznia kell az ügyfelek kiértesítésének 
módját.  8 nappal előbb értesíteni kell a lakosságot az ellenőrzésről hirdetőtáblán és a 
honlapon. A díjat az áfa megjelölésével kell feltüntetni. 
 
Tóth J. Sándor képviselő testületi tag: Javasolta, hogy az orvosi rendelő hirdető tábláján is  
tegyék közzé a hirdetést. 
 
 Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Egyetért a javaslattal. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület arról, hogy az orvosi rendelőben 
lévő hirdetőtáblán is közzé tegyék-e a kéményellenőrzés időpontjáról szóló tájékoztatást. 
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A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt. 
 
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
  Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

104/2013.(VI.20.) Kt. határozata a kéményellenőrzés 
időpontjáról szóló tájékoztatás orvosi rendelőben történő 
közzétételéről 
 
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy a kéményellenőrzés időpontjáról szóló 
tájékoztatás orvosi rendelőben is közzé teszi.  
 

 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület arról, módosítja a kéményseprő 
ipari közszolgáltatásokról szóló rendeletet, azzal, hogy a kéményellenőrzés időpontjáról szóló 
felhívást az orvosi rendelőben lévő hirdetőtáblán is közzé kell tenni. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt. 
 
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
  Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

105/2013.(VI.20.) Kt. határozata kéményseprő ipari 
közszolgáltatásokról szóló rendelete módosításról 
 
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy kéményseprő ipari közszolgáltatásokról szóló 
rendeletet módosítja, azzal, hogy a kéményellenőrzés 
időpontjáról szóló felhívást az orvosi rendelőben lévő 
hirdetőtáblán is közzé teszik. 

 
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte, támogassák a kéményseprő ipari közszolgáltatásokról 
szóló rendelet tervezet elfogadását a módosítással.  
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt. 
 
A testület 5 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 9/2013.(VI.21.) önkormányzati 
rendeletét, mely a kéményseprő ipari közszolgáltatásokról szól. 
A rendelet a jegyzőkönyv 11/E. mellékletét képezi.  
 
8./  Hulladékgazdálkodásról szóló tájékoztatás  
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Az előterjesztést a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Korábban döntött a képviselő-testület, hogy nem csatlakozik 
egyenlőre a Miskolc város által létrehozni kívánt hulladékgazdálkodási társasághoz, hanem a 
későbbiekben hoz a csatlakozásról döntést. Annyi változás történt csak, hogy megküldte a 
Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a szerződést és kérte, hogy a 
képviselő-testületek hozzanak döntést június 20-áig és június 28-án írják alá a szerződést. 
AVE Miskolc Kft.-től kaptak egy levelet a mai napon, mely levél a jegyzőkönyv 13. számú 
melléklet tartalmazza, azt felolvasta. 
Miskolc újra egyéni érdekeit kívánja érvényesíteni, új kft. létrehozását szorgalmazza és nem a 
konzorcium által létrehozottat. 45 millió forint költséget jelöltek meg 2013. év végéig, úgy 
hogy még nincs is szállítás. Nincs rá fedezete, a KEOP pályázatra kapott bankgaranciát 
kívánja lehívni. Ez törvénytelen, hiszen más célra nem lehet a pályázati összeget felhasználni, 
csak a rekultivációra. Sok buktatója van ennek az új közszolgáltatást végző szervezetnek. 
Javasolta ne csatlakozzanak a Miskolc város által létrehozott Miskolci Regionális 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-hez, és ne támogassák a konzorciumi ülésen a 
bankgarancia lehívását. A testületnek határozatot kell hozni a belépésről. Szeptember 30-ig 
még csatlakozhatnak, de most ne hozzanak döntést. Van másik alternatíva is a feladatellátásra, 
ha a kis önkormányzatok összefognak. Miskolc magának akarja a többségi tulajdont és Ő 
akarja megszabni a működési feltételeket. Az AVE Kft-nek félév felmondási ideje van ő 
addig folyamatosan szolgáltat. Kérte még ne csatlakozzanak, várjanak még most és később 
döntsenek a csatlakozásról. 
 
Tóth J. Sándor képviselő testületi tag: 75 %-nál több tulajdonrészből adódó jog, ez 
tisztességtelen szerződés. Egyedül dönthet mindenben, anyagi bizonytalanság van a társaság 
körül. Csak úgy hozhat a társaság döntést, ha jelen van Miskolc. 
 
Dr. Majoros Géza képviselő testületi tag: Mi baj van az AVE-val? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Jogszabályváltozás történt, az önkormányzatoknak 
legalább 51%-os tulajdonában kell, hogy legyen a hulladékgazdálkodási cég. Miskolc az 500 
szavazatból 381-et birtokolna, ezzel mindent eldönthet egyedül. 
 
Tóth J. Sándor képviselő testületi tag: Miskolc egyedült tud mindenben dönteni. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: 6000 ember igénye azonos a miskolci lakosokéval. Az üzleti 
terv a jelen adatokkal készült nem számol a csökkenő díjjal nem reális. A konzorciumnak 3 
gépe van, jelenleg a 32 gép látja el a hulladékszállítást, 16 Miskolcon és 16 a többi 
településen, 13 autót kellene Miskolcnak vásárolnia. Az AVE-ban 49%-a van Miskolcnak. 
 
Dr. Majoros Géza képviselő testületi tag: Nincs alternatíva? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A lerakás elkülönülve működik a szállítástól. A lerakásért 
ugyanolyan díjat kell fizetnie a konzorciumi tagoknak. Vagy a Miskolc által létre hozott 
társasághoz csatlakoznak, vagy összefognak a települések és létre hoznak egy másik 
társaságot és alvállalkozásban a szállítást kiadja például az AVE-nak. Kistérségi társulási 
szinten is meg lehet oldani. Szeptember 30-ig kell döntést hozni róla. 
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Ma jogszabály szabályozza, hogy egységes díj 
kerüljön bevezetésre, így mindegy ki szolgáltat, mert a díj egységes.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület arról, a Miskolci Regionális 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-hez történő csatlakozásról szóló döntést későbbre 
halasztja. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt. 
 
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
  Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

106/2013.(VI.20.) Kt. határozata a Miskolci Regionális 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-hez történő 
csatlakozásról 
 
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft.-hez történő csatlakozásról jelen ülésen nem 
hoz döntést, azt későbbre halasztja. 

 
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: 2013. szeptember 30. 
 
 
9./  Svájci- Magyar Együttműködési Program keretében az Azbesztcement anyagú 
      ivóvízfővezeték cseréje B.-A.-Z. megye kistérségi településein a GW-Borsodvíz Kft.   
      szolgáltatási területén című projekt önerőpályázatának benyújtásáról szóló döntés 
 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 14. számú melléklete tartalmazza. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Svájci- Magyar Együttműködési Program keretében az 
Azbesztcement anyagú ivóvízfővezeték cseréjére 115 millió forint támogatást nyert 
hozzávetőlegesen a település. Ennek az önrészéről szól a pályázat, mely svájci frankban van 
meghatározva.  Az Önerő támogatás kiváltaná a Borsodviz költségeit, így és nem neki kellene 
megfizetni. A pályázat benyújtásához testületi határozat kell. A Kassai, a MÁV terület, 
Lévay, Széchenyi és Bem utak vezeték cseréje valósulna meg többek közkötta pályázatból. 
3600 fm vezeték cseréjét jelentené a településen. Jövő éven indulhatna a beruházás és nem 
kerülne az önkormányzatnak pénzbe. A pályázat 3 éve indult, már a korábbi testületi üléseken 
is volt róla szó. Kérte szavazzanak a pályázat benyújtásáról, úgy hogy azt a pénzügyi 
bizottság előzetesen nem tárgyalta meg. 
      
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt. 
 
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
107/2013. (VI.20.) Kt. határozata a Svájci-Magyar 
Együttműködési Program keretében az Azbesztcement 
anyagú ivóvízfővezeték cseréje B.-A.-Z. megye kistérségi 
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településein a GW-Borsodvíz Kft. szolgáltatási területén 
című projektr ől 

 
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Svájci-Magyar Együttműködési Program 
keretében az „Azbesztcement anyagú ivóvízfővezeték 
cseréje B.-A.-Z. megye kistérségi településein a GW-
Borsodvíz Kft. szolgáltatási területén” című projekt és az 
ehhez szükséges önerő-támogatás benyújtásához, úgy hogy 
azt a pénzügyi bizottság nem tárgyalta meg előzetesen. 
 

Svájci projekt  ütemezése 

Önerő 

Település 
Teljes ber.ksg. 

(Ft) 

Teljes 
ber.ksg. 

(CHF) 

EU alapból 
igényelt 
forrás 

összege 
(Ft) 

Teljes 
(CHF) Teljes (Ft) 2013 2014 

Alsózsolca 114 524 027 559 773 97 345 423  83 968 17 178 604 17 092 048 86 556 

 
 
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
vállalja, hogy a szükséges önrészt a 2013. és 2014. évi 
költségvetés terhére biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére.  
 

 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal  
 
10./Közösségi Ház és Könyvtár előleg kérelme 
 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 15. számú melléklete tartalmazza. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy a Közösségi Ház kérelmére a kért 2 millió 
forint támogatást ítélje oda a képviselő testület a TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0105 „Kézzel, 
lábbal, dallal, tánccal”- Alsózsolca  fiatalsága ismeretszerzése a kreatív ipar különböző 
szegmenseiben című pályázat megvalósításához. 
Kérdés nem volt. 
 
                                                      Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

       108/2013.(VI.20.) Kt. határozata a Közösségi Ház 
       előleg kérelméről 

 
        Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő- 
                                                      testülete a Közösségi Ház kérelmére 

biztosítja a TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0105 „Kézzel, 
lábbal, dallal, tánccal”- Alsózsolca  fiatalsága 
ismeretszerzése a kreatív ipar különböző szegmenseiben 
pályázat megvalósításához  

                                                      szükséges  2 M Ft előleget.  
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 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a 
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.  
 
 Felelős: polgármester, jegyző 
 Határid ő: azonnal 
 
 
11./Közérdekű információk  
 
Zsiros Sándorné polgármester: A Volán menetrenddel kapcsolatban megkeresték a Deák 
Ferenc út lakói, hogy ritka a járat és próbáljanak sűrítést elérni. A javaslatot továbbították az 
illetékesek felé.  
A Borsod Volántól kaptak egy levelet ami ezzel szemben a fővonalak járatritkításiról szól. 
Felolvasta a levelet. A levelet a jegyzőkönyv 16. számú melléklete tartalmazza.  
A település élelmiszer adományt kapott, amelyből 1500 csomag került kiosztásra a 60 év 
felettiek és a foglalkozás helyettesítő támogatásban részesülők között. 
Június 25-ére az ÉMÁSZ egész napos áramszünetet hirdetett, a 19.-ei áramszünet is csak a 
hőségriadó miatt lett rövidebb. Felhívta a figyelmet, hogy a nagy melegben figyeljenek 
egymásra, a meleg napokra való előírásokat tartsák be. 
Életbe lépett a nemdohányzók védelmében hozott rendelet, a köztemető nem dohányzó hely 
lett. 
Megkérte a lakosságot, hogy a nyári szünetben fokozottan figyeljenek oda a gyerekekre. 
A Közbiztonságról szóló beszámolót egy későbbi időpontban, rendkívüli közmeghallgatás 
keretében tartják majd meg. 
Falunapon vettek rész Alsózsolca testvér településén Pelsőcön 3 gyerek és 1 szülő 
részvételével.  
A Sajó vize összeköt elnevezésű program szervezése folyamatban van, zajlanak a 
megbeszélések. 
 
12./Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A Borsodvíz közgyűlésén döntöttek a törzstőke 
leszállításáról. 
Elkezdődött az ÖNO épületének felújítása, már ellenőrzés is volt, annak ellenére, hogy még 
csak most indultak a munkálatok. 
A hétfői napon döntés született a Leader pályázatok benyújtásáról, még aznap este lezárták a 
pályázatok feltöltését, 1 hónap múlva újra nyitják a rendszert. 
A konyha közbeszerzési pályázata meghirdetésre került, szabályszerűen zajlik, tárgyalásos 
eljárás keretében. 
Újabb nyertes pályázatról kaptak értesítést a Komplex telep program elnevezésű pályázatról, 
147 millió forintot nyertek rá. A megbeszélések zajlanak, készül a pénzügyi terv, havi 5-10 
millió forint összeget kellene a pályázatba tenni, mert utó finanszírozott. Javasolta, hogy csak 
akkor kössenek szerződést, ha a testület vállalni tudja ennek az összegeknek a 
megelőlegezését, arra az esetre, ha csúsznak a kifizetésekkel. A pályázatban programok 
szervezése, foglalkozások szervezése és a Johanna úti ingatlan épületének Szolgáltató Házzá 
történő átalakítása valósulna meg. A programok lebonyolításában részt venne a Herman 
Alapítvány oktatás és családi napok szervezésével, valamint az orvosok és a védőnők is. 
Javasolta, hogy csak akkor írják alá a szerződést, ha nem lesznek finanszírozási gondok. 
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Tóth J. Sándor képviselő testületi tag: 100 %-os finanszírozású a pályázat, közben meg kell 
előre fizetni. 
 
Ráki István képviselő testületi tag: Jelezte, hogy a Jókai és a Bem út felől este 9 óra körül 
gazt égetnek és ebben a nagy melegben nem tudják az ablakokat nyitva taratani, jó lenne, ha 
nem ebben az időpontban égetnének. 
 
Tóth J. Sándor képviselő testületi tag: Tűzgyújtási tilalom van érvényben. 
 
Fodor Ákos képviselő testületi tag: Ennek ellenére este megy az égetés. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Ezúton is felhívta a lakosság figyelmét, hogy tűzgyújtási 
tilalom van érvényben. Tájékoztatta a lakosságot, hogy vasárnap a szúnyogirtás megtörtént, 
de kaptak jelzéseket, hogy nem volt megfelelő. A jelzést továbbították a gyérítést végző cég 
felé.  
 
Tóth J. Sándor képviselő testületi tag: A Közút elfeledkezett a főút javításáról, gyalázatos 
állapotban van az út. Veszélyes, ha nem javítják meg jelentsék fel őket közveszély okozása 
miatt. A Városüzemeltetés az eddig javított utakon szakszerűen elvégezte a javítást, jó 
minőségben. 
 
Ráki István képviselő testületi tag 19 óra 20 perckor kiment a teremből. 
A jelen lévő képviselők száma 4 fő. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Megállapította, hogy a képviselő úr távozásával a testület 
határozatképtelen, az ülést addig, amíg visszatér felfüggeszti. 
 
Ráki István képviselő testületi tag 19 óra 22 perckor visszatért. 
A jelen lévő képviselők száma 5 fő. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Megállapította, hogy a képviselő úr visszatérésével a testület 
ismét határozatképes. A Városüzemeltetés felmérte a kátyúkat, így segítette a Közút 
munkáját, reméli lesz előre lépés. A település többi útján is végzik a javításokat. Az 
útfelújításra kértek árajánlatokat, nagyon magas áron vállalják. A Tájház tetőfelújítására meg 
vannak az ajánlatok.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt, Zsiros Sándorné polgármester az ülést 19 óra 25 
perckor bezárta. 
 

Kmf 
 

 
               Zsiros Sándorné                                                        Urbánné Lengyel Zsuzsanna 
                  polgármester                                                                           jegyző 
 
 
 
Vaszily Zsoltné 
jegyzőkönyvvezető 
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