16/2013. sz. jegyzőkönyv

Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről,
mely 2013. szeptember 5-én 8 órakor kezdődött.
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Brünner István, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos,
Szilágyi László, Ráki István, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők
száma 7 fő), Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző
Az ülésről távolmaradását bejelentette Csöbör Katalin alpolgármester és dr. Majoros Géza
képviselő-testületi tag.
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, Urszin László temetkezési vállakozó, temető
üzemeltető, Somodi Lászlóné, gazdasági vezető
Meghívottként jelen vannak: Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető, Szaláncziné Somos
Zsuzsanna Közösségi Ház vezető, Fazekasné Baksi Piroska Fekete István Óvoda vezető,
Baráthné Csáti Erika 2. sz. Óvoda vezető-helyettes, Oroszné Verba Julianna Gondozási
Központ vezető, Urszin László temetkezési vállalkozó, temető üzemeltető, Horváth Henrik
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Somodi Lászlóné, gazdasági vezető
A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Az ülésről felvételt készített a Blende-Info Kft. munkatársa.
Zsiros Sándorné polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat és a
megjelenteket. Megállapította, hogy 7 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Javasolta, hogy vegyék napirendre Fodor Ákos képviselő indítványát az Alsózsolcai KSC
részére mezmosás engedélyezését azzal, hogy az a Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
126/2013.(IX.05.)
Kt.
határozata
a
napirend
kiegészítéséről
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy
döntött, hogy Fodor Ákos képviselő indítványát a KSC
mezmosásról felveszi a napirendi pontok közé, azzal, hogy a
Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta előzetesen.
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A képviselői indítványt a jegyzőkönyv 16. számú melléklete tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok
kerüljenek megtárgyalásra a kiegészítve Fodor Ákos képviselői indítványával együtt az
alábbiak szerint:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Beszámoló a 2013. I. félévi költségvetés végrehajtásáról
3./ Tájékoztatás a temető üzemeltetéséről és a temetői díjak felülvizsgálata
4./ Beszámoló a Városüzemeltetés 2012. évi és 2013. első félévi működéséről
5./ Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2012. évi működéséről
6./ Rendeletalkotás közterület filmforgatási célú hasznosításáról
7./ Herman Ottó Általános Iskola egyházi átvétele
8./ Tigáz információs pult kialakítása
9./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos feladatok
10./ Képviselői indítvány
11./ Képviselői indítvány
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 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
Napirend:

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
2./ Beszámoló a 2013. I. félévi költségvetés végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3./ Tájékoztatás a temető üzemeltetéséről és a temetői díjak felülvizsgálata
Előadó: temető üzemeltető, polgármester
4./ Beszámoló a Városüzemeltetés 2012. évi és 2013. első félévi működéséről
Előadó: Városüzemeltetés vezető
5./ Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2012. évi működéséről
Előadó: Közösségi Ház vezető
6./ Rendeletalkotás közterület filmforgatási célú hasznosításáról
Előadó: polgármester
7./ Herman Ottó Általános Iskola egyházi átvétele
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Előadó: polgármester
8./ Tigáz információs pult kialakítása
Előadó: polgármester
9./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos feladatok
Előadó: polgármester
10./ Képviselői indítvány
Előadó: Brünner István képviselő
11./ Képviselői indítvány
Előadó: Fodor Ákos képviselő
12./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Előadó: polgármester
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester:
Alsózsolca Város Képviselő-testületének 7/2013.(II.07.) Kt. Határozata az Alsózsolca Város
Önkormányzat adósságkonszolidációjáról elmondta, hogy lezárult, a szerződések megkötésre
kerültek, a megtakarítás várhatóan 18.000.000 Ft.
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2013.(III.21.) Kt. Határozata a
házasságkötő teremben lévő asztalon található faragott népköztársasági címer kifaragással
történő eltávolításáról elmondta, hogy az eltávolítás megtörtént, megtekinthető a házasságkötő
teremben.
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2013.(IV.18.) Kt. Határozata a
Miskolci Térségi Konzorcium új hulladékgazdálkodási közszolgáltató gazdasági társaság
megalapításával kapcsolatban előadta, hogy a tárgyalások még jelenleg is folynak.
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2013.(IV.25.) Kt határozata a
Gondozási Központ alapító okirat módosításáról elmondta, hogy az Alapító okirat módosítása
a lejelentésre került a Magyar Államkincstár felé.
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2013.(IV.25.) Kt. Határozata a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjáról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2013.(VI.20.) Kt. Határozata a
Helyi Esélyegyenlőségi Programról
Zsiros Sándorné polgármester javasolta a Képviselő-testületnek, hogy szavazzanak a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
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A jelentést a testület 7 igen szavazattal jóváhagyólag tudomásul vette.
2./ Beszámoló a 2013. I. félévi költségvetés végrehajtásáról
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester:Elkészült a költségvetési beszámoló, a legnagyobb probléma
az adóbevételek elmaradása, a felszámolás alatt lévő cégek fizetésképtelensége. A pályázati
előfinanszírozásból likviditási probléma még nem jelentkezett, de nagyon megfontoltan
kellett gazdálkodni, nem látszik, hogyan fognak alakulni a 2. féléves adóbefizetések. Mindent
elkövetnek, hogy adótartozásokat behajtsák, de a vállalkozások helyzete nagyon nehéz.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és elfogadásra javasolja, a jelenlegi helyzetben valóban olyan megfontolt gazdálkodás
szükséges, amilyen eddig is volt. A fizikó terápia és a labor szolgáltatás további ingyenességét
javasolja a bizottság az alsózsolcai polgárok részére.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A kötvény kötelezettségből eredő állami
kamattámogatás következtében a megtakarításunk várhatóan 18.000.000 Ft lesz a 2013-as
évben. Ebből 500.000 Ft-ot már be kellett fizetni az OTP-nek 30.000 Ft-ot pedig a KELERnek eljárási költségre.
Brünner István képviselő-testületi tag: Miért esik szó a fizikó terápia és a labor
költségeiről.
Zsiros Sándorné polgármester: Azért mert ezt korábban úgy fogadta el a testület, hogy a
féléves beszámolónál erre a kérdésre visszatér. Véleménye szerint meg kell hagyni a
szolgáltatást ingyenesen, a megnövekedett igénybevétel miatt.
Brünner István képviselő-testületi tag: Komoly beruházásra az idén már nem lehet
számítani?
Zsiros Sándorné polgármester: A féléves adóktól függ, meg kell várni, az adóbefizetések
határideje szeptember 15. Vannak előkészített tervek, a pályázatoknál pedig utólag jön be a
pénz. A Gondozási Központ beruházását be kell fejezni, a számlát be kell nyújtani.
Brünner István képviselő-testületi tag: Ekkor dőlhet el a gyalogosátkelő helyek sorsa?
Zsiros Sándorné polgármester: Geodéziai felmérést kellett végezni, most van folyamatban a
tervezés, várhatónak napokon belül elkészül. Ez nem olyan nagyságrendű dolog, hogy ne
lehetne teljesíteni. A szociális városrehab pályázat eredménye napokon belül kiderül, akkor
ismertté válik, a finanszírozása.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Meg kell nézni, hogy mennyi pénzt kell beletenni.
Zsiros Sándorné
finanszírozhatja.

polgármester:

300.000.000

Ft,

azt

közvetlenül

a

Szilágyi László képviselő-testületi tag: A lámpatestek ügyében van-e előrelépés?
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kivitelező

Zsiros Sándorné polgármester: Nehéz az ÉMÁSZ-szal egyeztetni, folyamatban vannak a
tárgyalások, de nagyon nehézkesen megy.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Hová lettek rendelve?
Brünner István képviselő-testületi tag: Van-e szó a világítás visszaállításáról?
Zsiros Sándorné polgármester: A közvilágítás korszerűsítése pályázatban is tartalék listán
van a település, az az információ róla, hogy van esély a megvalósulásra.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Vége van a tervezési időszaknak, ebben az
időszakban nagyon oda kell figyelni a pályázatokra.
Zsiros Sándorné polgármester: Nagyon nehézkesen megy, sokszor úgy alakul, hogy mire
lezárul a pályázat, az adminisztráció még folyamatban van.
Dési Petra ügyintéző: 2 db oszlop van tervezve, az egyik a Kossuth út elejére, a másik a
Kisvasútra, de nem egyszerű, mivel közműveket is érint. 9 db lámpát kapcsoltattak vissza a
térfigyelő kamerák működése miatt, ennek az ára 2425 Ft+ÁFA/ db, de vállalták, várják a
mielőbbi bekapcsolást.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Vannak olyan helyek, ahol ha kiég egy izzó nagyon
nagy a távolság és sötét van.
Dési Petra ügyintéző: Ezt jelezni kell, a Hivatal közvetlenül a területi felelősnek jelenti, 2-3
hét a javítási idő. Amint bejelentik, azonnal küldik az e-mailt, de onnantól nem lehet nyomon
követni, hogy hol tart az ügy.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Javasolja, hogy a honlapra kerüljön ki, hogy melyek
lettek bejelentve és ha 2-3 hét múlva sem javítják, akkor újra be kell jelenteni.
Dési Petra ügyintéző: Több személlyel egyeztetett, akik a lakókörnyezetükben figyelik a
lámpát.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Ha szólnak, akár este is jelez az ÉMÁSZ-nak. Már a
polgárőröktől is kérte, hogy jelezzenek este, ha észreveszik, hogy valahol nem ég a lámpatest.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Ha kiteszik a honlapra, akkor láthatja mindenki,
hogy már bejelentették. A Deák út sarkán a kettős lámpaoszlop hónapokig nem világít.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Feltüntetjük a honlapon, oda be lehet jelenteni.
Zsiros Sándorné polgármester: A telefonos és a személyes bejelentés működik, akár víz,
akár gáz szolgáltatásról van szó, de hosszú az átfutási idő, lehet újabb feladatokat testálni, de
az apparátus véges, és az ÉMÁSZ nem jelez vissza.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A vasútállomás felé éjjel kettőkor cserélték az égőt.
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Zsiros Sándorné polgármester: Olyan is előfordult már, hogy elkezdték javítani és utána
napokig égett a közvilágítás.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Arra is meg lehet kérni a bejelentőt, hogy jelezzen
vissza, ha megjavították a világítást.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Vannak kollégánk, akik jeleznek, és akár este is, nem
kell megvárni a reggelt, ha egy településrészen szűnik meg a közvilágítás, akkor biztos, hogy
jönnek.
Zsiros Sándorné polgármester javasolta, hogy szavazzanak a fizikó terápia és a labor továbbra
is ingyenesen történő működtetéséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
127/2013.(IX.05.) Kt. határozata a fizikó terápia és a
labor szolgáltatás működtetéséről
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött
arról, hogy a fizikó terápiát és labor-szolgáltatást továbbra is
ingyenesen biztosítja a lakosság számára.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester indítványozta a képviselő testületek, hogy fogadják el a 2013. I
félévi költségvetési beszámolót.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
128/2013.(IX.05.) Kt. határozata a 2013. I félévi
költségvetési beszámolóra vonatkozó előterjesztésről
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta a 2013. I félévi költségvetési beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester javasolta, hogy fogadják el az előirányzat átcsoportosításáról és
módosításáról szóló előterjesztést.
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4/a és 4/b számú mellékletet tartalmazza.
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A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
129/2013.(IX.05.) Kt. határozata az előirányzat
átcsoportosításról.
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta az előirányzat átcsoportosításra tett javaslatot.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
130/2013.(IX.05.) Kt. határozata az előirányzat
módosításról.
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta az előirányzat módosításra tett javaslatot.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester indítványozta a képviselő testületek, hogy fogadják el a 2013.
évi költségvetési rendelet módosításáról szóló
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza. Az elfogadott rendeletet a
jegyzőkönyv 5/a számú melléklete tartalmazza.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a 12/2013.
(IX.06.) önkormányzati rendeletet az Önkormányzat 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.
(II.08.) rendelet módosításáról.
3./ Tájékoztatás a temető üzemeltetéséről és a temetői díjak felülvizsgálata
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza.
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Ez az előterjesztés három részből áll, tartalmazza az
Önkormányzat bevételeit és kiadásait, az üzemeltető beszámolóját, valamint tartalmaz egy
rendelmódosítási tervezetet a védett sírokkal kapcsolatban. A tervezett 1.000.000 Ft helyett
sokkal kevesebből lehetett kivitelezni az útépítést a temetőn. A Gondozási Központ bontási
munkálatai után a zúzott követ, újrahasznosították. A Városüzemeltetés munkatársai rakták le.
A kifizetett számlák alapján időarányos a felhasználás. Elkészült az új urnafal is, ezt is jóval
olcsóbban készült el, saját beruházásban.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A Pénzügyi Bizottság hosszasan tárgyalta a temető
fenntartásának ügyét, elfogadásra javasolja a beszámolót. A Pénzügyi Bizottság javaslata,
hogy a védetté nyilvánított sírhelyeket kis táblákkal kellene megjelölni és egy rövid ismertetőt
kellene kitenni. Ez hozzátartozik Alsózsolca kultúrájához. Szükséges, hogy ne csak mi
ismerjük, hanem a gyermekeink is.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Mi az állásfoglalás? A temető fenntartása 1.000.000
FT ráfizetést jelent évente, ezt a képviselő-testület nem fogadta el, hogy az üzemeltető csak
veszteségesen tudja működtetni. Csinálja így addig, amíg vállalja, vagy mi lesz?
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: A képviselő-testület üljön le az üzemeltetővel, hogy
lássa a helyzetét. A beszámoló teljesen korrekt, de le kell ülni még egyszer beszélni az
üzemeltetővel, mondja el, hogy mi a problémája.
Zsiros Sándorné polgármester: A temető üzemeltetésre van egy szerződés, az üzemeltető
nem, kívánja felmondani, de ahhoz, hogy tárgyalni tudjanak róla, ahhoz meg kell ismerni a
temető üzemeltetés belső ügyeit. Az Önkormányzat nem kívánja felbontani a szerződést.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Mikor lehet felbontani a szerződést?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A szerződés határozott idejű, a határozott idő
lejártával vagy közös megegyezés alapján.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: A temető fenntartó három éves beszámolója alapján
4.000.000 Ft a vesztesége, azt elég nehéz elképzelni, hogy a veszteség mellett megéri
csinálnia.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A vállalkozások többnyire vagy nullásak, vagy éppen
meg tudnak élni.
Zsiros Sándorné polgármester: Nem támogatja, hogy nyilvánosan tárgyaljanak a temető
üzemeltetőjével, csak akkor érdemes nyilvánosság előtt tárgyalni róla, ha a határozati javaslat
elkészül. A világon mindennek ára van, fizetni kell mindenért, azt senki nem vállalja be, hogy
a temetőbe bárki bármikor bejárhat, be kell tartani a kegyeleti szokásokat, márpedig ez csak
felügyelet mellett lehet, aminek ára van, amit meg kell fizetni.
Javasolja, hogy fogadják el a beszámolót és az üzemeltetővel való egyeztetést végezzék el.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Azt javasolja, hogy üljenek le és beszéljék meg,
hogy a lakosság számára információt tudjanak adni a temetővel kapcsolatban.
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Zsiros Sándorné polgármester: Azt javasolja, hogy fogadják el a beszámolót, az ivóvíz
szolgáltatás is kötelező közszolgáltatás, mégsem kapja a lakosság ingyen.
Ráki István képviselő-testületi tag: A törvény elég részletesen szabályozza a temetők ügyét.
Nem az a kérdés, hogy ki üzemelteti a temetőt és hogyan, hanem az, hogy ha ezzel probléma
van, akkor országos szinten kell változtatni rajta. Ebből a szemszögből kell megközelíteni a
kérdést. A törvény nem kizárólag Alsózsolcára vonatkozik, az minden magyarországi
temetőre vonatkozik. A személyek változnak, de a szabályok maradnak, először azt kell
betartani.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Igen, éppen azt tartja be a képviselő testület, meg kell
határozni, hogy milyen temetői díjak legyenek. Alsózsolcán 23.000 Ft a sírásás,
összehasonlítva más temetők költségeivel, kevesebb a díja, mint amit a környező települések
állapítottak meg. Ezt Fogyasztóvédelmi Hatóság is elismeri. Alsózsolca ma sokkal kevesebb
díjat kér, mint a környező települések ugyanazért a szolgáltatásért. Egyetért azzal, hogy a
temetőről szóló törvényben változtatás szükséges, ezt a jogalkotók jelenleg végzik.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte a testületet, hogy fogadják el a beszámolót.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Javasolja, hogy halasszák el a döntést, át kell nézni
ezeket a költségeket, ne fogadják el a beszámolót anélkül, hogy ne beszélték volna át.
Urszin László temető üzemeltető: Más a díjszabása az egyházi fenntartású temetőknek, van
olyan hely, ahol a költségek háromszorosát szabják meg, nem nehéz utána nézni, ezeket a
temetőket is kiadták vállalkozónak üzemeltetésre. Az önkormányzati temető esetében a
képviselő-testületnek van beleszólása a díjszabásba, az egyházi temető esetében erre nincs
mód. A temető üzemeltetés nem nyereséges vállalkozás, nem is a nyereségre irányul, hanem
közszolgálati feladatot lát el. Ő maga több városi temetőt üzemeltet, maga az üzemletetés
veszteséges, de a vállalkozásból vissza tudja forgatni a pénzt. 7-8 állandó bejelentett embere
van, nem kizárólag az üzemeltetésre kell figyelemmel lenni, hanem a vállalkozás egészére. A
temető üzemeltetési költsége mögött mindig valamilyen szolgáltatást kell biztosítani, ezzel
tudja a lakosság érdekeit kiszolgálni, hogy az árak ne szabaduljanak el. A temetési
szolgáltatás ¼-e az üzemeltetési költség, az önkormányzat ebben tudja segíteni a lakosságot.
Nem mindegy a temető területe sem, az alsózsolcai temető egy 4 hektáros terület, a sajóládi
jóval kisebb, de mégis ugyanannyi az üzemeltetés költsége télen, nyáron. A szemétdíjak
folyamatosan emelkednek, most közel 18.000 Ft, de minden évben emelkedik. Az itt képződő
szemetet le kell rakni valahova, ez költség. Ha egy vállalkozás hasznot termel, amikor bejön a
temetőre dolgozni, nyeresége lesz, abból járuljon hozzá a temető fenntartásához is.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A temetői szolgáltatás szűk helyen kap reklám
lehetőséget. Az üzemeltető a temetőben kihelyezheti az elérhetőségét. A halott szállításra
használt gépkocsit nem engedi a törvény bármire használni, nem lehet vele akárhol parkolni,
például most is a hivatal előtt parkol.
Urszin László temető üzemeltető: Javasolja, hogy az egyeztetésre hívják meg Vasas Imre
temetkezési vállalkozót, és hozza el a Sajóládra vonatkozó temetői díjtételeket összehasonlítás
végett.
Vasas Imre, temetkezési vállalkozó: Ő szabályosan parkol, mert nincs halott a szállító
járműben.
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Zsiros Sándorné polgármester: Javasolja, hogy napolják el a döntést. A temető
beszámolóval kapcsolatos egyeztetéseket tovább folytatják.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
131/2013.(IX.05.) Kt. határozata a temető üzemeltetésről
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy elnapolja a temető beszámolóval
kapcsolatos döntést.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A Pénzügyi Bizottság kezdeményezte, hogy a védetté
nyilvánított sírhelyekre kis plakett kerüljön, „Védetté nyilvánította Alsózsolca Város
Önkormányzata ………… évben”. Sokat nem lehet tudni a védetté nyilvánítandó sírokban
fekvő emberekről. Javasolja, hogy az újságban, Könyvtárban, iskolákban helyezzék el az
ismertetést.
Zsiros Sándorné polgármester: Bánrévi Józsefné sz. Szikszai Eszter egyszerű alsózsolcai
ember volt, de a sírhely egy gyönyörű fekete márvány obelix. A Vay-egyesület
kezdeményezése alapján 12-13 síremléket gyűjtöttek össze egy sírkertben, ez része
Alsózsolca Város épített örökségének. Minden sírhoz kellene egy egyszerű táblát állítani.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Annyit rá lehetne írni, hogy a 2. világháborúban
hunyt el.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Utoljára arról volt szó, hogy megkérik Bodnárt
Tamást, nézzen utána a síremlékeknek.
Ráki István képviselő-testületi tag 9 óra 30 perckor elhagyta az üléstermet, a jelenlévő
képviselő-testületi tagok száma 6 fő.
Zsiros Sándorné polgármester: Megbeszélték, hogy jó lenne tudni, melyik sírhely kinek a
síremléke, de nem az a lényeg, hogy kinek a síremléke, hanem az, hogy az épített környezet
része. Javasolják Bodnár Tamásnak, hogy nevet ne kapjon az a parcella, nem lesz külön tábla,
hanem egy tábla lesz.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Eldöntött már, hogy hol lesz a helyük?
Zsiros Sándorné polgármester: Ezt ma fogják egyeztetni Bodnár Tamással.
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Akkor eggyel bővül, azaz 10 a védetté nyilvánított
sírhelyek száma.
Ráki István képviselő-testületi tag 9 óra 32 perckor visszatért az ülésterembe, a jelenlévő
képviselő-testületi tagok száma 7 fő.
Zsiros Sándorné polgármester indítványozta, hogy a képviselő-testület fogadja el a védett
sírhelyek kialakításáról szóló előterjesztést.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
132/2013.(IX.05.) Kt. határozata a védett sírhelyek
kialakításáról szóló előterjesztésről
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta a védett sírhelyek kialakításról szóló előterjesztést.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester indítványozta, hogy fogadják el a javaslatokat arra
vonatkozóan, hogy a védett sírhelyek kis táblákkal legyenek megjelölve és, hogy tizedikként
vegyék fel a védetté nyilvánítandó sírhelyek közé az újonnan kialakítandó sírkertet.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
133/2013.(IX.05.) Kt. határozata a védett sírhelyek
kialakításáról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a védetté nyilvánított sírhelyeket jelöljék meg
a következő szöveggel: „Védetté nyilvánította Alsózsolca
Város Önkormányzata – védetté nyilvánítás éve – évben”,
valamint tizedikként felveszik a védetté nyilvánítandó
sírhelyek közé a ravatalozó mellett kialakítandó új sírkertet.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester indítványozta, hogy szavazzanak a rendelet módosításáról az
előbbi kiegészítésekkel.
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Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza. Az elfogadott rendeletet a
jegyzőkönyv 7/a számú melléklete tartalmazza.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a 10/2013.
(IX.06.) önkormányzati rendeltet a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló
27/2005.(XII.22.) sz. KT rendelet módosítását.

4./ Beszámoló a Városüzemeltetés 2012. évi és 2013. első félévi működéséről
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza.
Brünner István képviselő-testületi tag: Nincs problémája a beszámolóval, a véleménye az,
hogy nem látja értelmét a vízelvezető árkoknak, hogyha nincs biztosítva a vízelvezetés. Az
Arany János utca lejt, csak nem az árok irányába. Tavasszal jelezte, hogy veszélyesnek találja
az óvodánál a vízelvezetőt, még mindig balesetveszélyes. Érdeklődik az április 16-ai
Közmeghallgatás végén elhangzott a Városüzemeltetés vezetőjével kapcsolatban elhangzott
komoly problémákról.
Zsiros Sándorné polgármester: Megtörtént az egyeztetés a Városüzemeltetés vezetőjével ő
ennek a részvevője, akinek gondja van a munkáltatóval, az jöjjön, mondja el, eddig
személyesen senki nem panaszkodott a Városüzemeltetés vezető modorára.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a beszámolót. A kibővült tevékenységi körrel nem növekedett meg a
számítástechnikai működés. Javasolják, hogy forintosított javaslatot tegyen le a vezető, hogy
mi az a feltételrendszer, ami mellett a Városüzemeltetés megfelelően tudna működni. A
vízelvezető nem biztos, hogy vezeti a vizet, de szikkaszt, ezt a funkciót sem szabad
elfelejteni. A Városüzemeltetés vezetőjének egy határozott ember kell, nem a modorával van
a baj, az hogy határozott, azzal a testület elvárásnak tesz eleget.
Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: Sokan nincsenek tisztában a vízelvezetési
fogalmakkal. Alsózsolcán nincs vízelvezetés, csak szikkasztás. Nem népszerűek a szikkasztó
árkok, gyakran betömik, beültetik virágokkal, aztán meg folyik be a víz a lakásba. Próbáltak
szikkasztó árkot telepíteni, az aszfalt utat megvédeni, ha még ezt a kevés vizet sem vezetik el,
még rosszabb lesz az utak helyzete. A régi felszerelés, helyett kellene egy program amit
használhatnak , a raktári ki és bevételezés nagyon elavult módon működik bevételi és kiadási
tömbökkel, jó lenne valamilyen informatikai módszerrel helyettesíteni.
Zsiros Sándorné polgármester: A felvetés megvan, az informatikussal le kell ülni, a
szoftvert megkeresni, ezzel nincs gond, a programot megveszik.
Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: A fórummal kapcsolatban elmondta, hogy nem
volt ott. Annak idején a felvételi eljárás során alapvető kérdés volt, hogy fog-e tudni
boldogulni a közmunkásokkal. Nem kivételez senkivel, nem tolerálja, ha valaki nem megy be
dolgozni, ittas, vagy ha kiküldi dolgozni és a bokorban pihen, ez egy munkahely, ahol vannak
szabályok, amiket be kell tartani.
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Zsiros Sándorné polgármester: Az emberek nem akarják tudomásul venni, hogy a
közmunka egy munkahely, ahol dolgozni kell, és nem lehet ittasan megjelenni.
Fazekasné Baksi Piroska Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezetője: A közfoglalkoztatást
egyre nehezebb, szociálisan hátrányos helyzetből jövő emberekkel kell együtt dolgozni, 3060-90 napos váltakozással. Nehéz feladat, főleg akkor, ha ez a tömeg valahol csúcsosodik.
Egyet ért Brünner István képviselő meglátásával, az óvodával szemben lévő terület magán
kézben van, most, hogy beindult az óvoda és a bölcsőde, valóban baleset veszélyes. Ilyen
intézményekben a hiba nagyon gyakran előfordul, a hibát rövid időn belül ki kell javítani és a
másik óvoda vezetővel együtt köszönettel tartoznak a Városüzemeltetésnek.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Megkereste a köz foglalkoztatott, akit elküldött, mert
előző este megivott egy üveg sört. Az alkohol szintje 1,5 % volt, korábban pedig engedély
nélkül távozott a munkából, jogszerű volt az elbocsátása.
Zsiros Sándorné polgármester: A leggyakoribb esetben a köz foglalkoztatott hozzáállása a
baj, kiabálva kommunikálnak.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Sokszor elmondták már, hogy a közmunkások
munkaintenzitása kívánni valót hagy maga után. Azt is figyelembe kell venni, hogy, hogy az
adófizetők jogosan tették szóvá, hogy miért tehetik meg vagy tehették meg, hogy nem
dolgoznak rendesen.
Zsiros Sándorné polgármester: Az javasolja, hogy akinek problémája van, az forduljon a
vezetőhöz.
Zsiros Sándorné polgármester
beszámolójának elfogadásáról.

javasolta,

hogy

szavazzanak

a

Városüzemeltetés

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
134/2013.(IX.05.) Kt. határozata a Városüzemeltetés
2012. évi és 2013. első félévi működéséről szóló
beszámolóról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta a Városüzemeltetés 2012. évi és 2013. első félévi
működéséről szóló beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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5./ Beszámoló a Közösségi Ház és Könyvtár 2012. évi működéséről
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: A beszámolót a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság a
beszámolót előzetesen megtárgyalta, kéri a véleményüket.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: A Bizottság hosszasan tárgyalta Közösségi Ház
beszámolóját. A 2013/2013-as évben maximálisan maximálisan korrektül és a részletekig
menően foglalta össze a vezető az együttes tevékenységet, aki megközelíti a Közházat akár
nappal, akár éjszaka, ott mindig meghallgatásra talál. A Bizottság maximálisan támogatja a
vezetőt, köszönik a munkáját mindannyian, de nem mehetnek el amellett, amit problémaként
leírt. Nagyon nagy szükség lenne egy technikusra, nem elég, ha odakerül egy közmunkás,
mert mire betanulna lejár az ideje. Van hang, fénytechnika, mindenféleképpen szükség van
egy technikusi munkaerő beállítására. Javasolja, hogy a következő évi költségvetés
tervezésénél vegyék figyelembe, hogyan tudnák megoldani ezt a személyzetet. A
Sportcsarnokban van egy gondnok és egy takarítónő. A vezető koordinálja a bejelentkezőket
és rendezvényeket. Szükséges lenne egy négy órás munkaerő beállítása, aki menedzseli ezt a
tevékenységet, kell egy ember, aki ezt áttekinti, aki bevételes rendezvényeket szervezi. A
Sportcsarnokban van egy fő üres státusz, amihez nincs bér rendelve, azt javasolják, hogy
tegyék hozzá és oldják meg a problémát. A jelenleg futó két pályázat során többszázezer
forintos eszközöket sikerült vásárolni, ha ezeket mindig más kezeli, tönkre fognak menni. A
Közház dolgozói kevesen vannak, és rengeteget dolgoznak. Az javasolják a vezető
asszonynak, hogy készüljön egy munkarend a Közösségi Háznak azért, hogy az ügyfelek ne
este 10-kor vagy reggel 7-kor menjenek az ügyeket intézni. Akkor, amikor rendezvények
vannak, ne a Közösségi Ház vezetője és személyzete takarítson a résztvevők után, igenis
abban az állapotban kell visszaadni a termet, ahogyan átvették.
A Humánpolitikai és Jóléti Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja.
Zsiros Sándorné polgármester: A vezető jogköre eldönteni a munka megszervezését. Meg
kell nézni a Könyvtár kihasználtságát.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Egy ember lenne a Sportcsarnokban és egy a Közösségi
Házban?
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Ők abban gondolkodtak, hogy ha ott van egy
státusz, ami nincs betöltve, akkor 4 órában lehetne technikus 4órában pedig sportszervező.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Javasolja, hogy a Sportcsarnokba kerüljön egy ember,
aki csak azzal foglalkozik.
Zsiros Sándorné polgármester: Nézzék meg a Sportcsarnok kihasználtságát. Gyakorlatilag
teljesen le van terhelve. Bejön az ősz, nem lehet tudni, hogy lesz a szabad kapacitás, amire
rendezvényt lehet szervezni. A kihasználtság egyre nő, de az a bevételeinket jelentősen
megcsonkítja. Egyeztetni kell az időbeosztásról a vezetővel.
Ráki István képviselő-testületi tag: A vezető hatásköre, hogy hogyan csoportosítja az
embereket.
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Zsiros Sándorné polgármester: Az intézményvezető jogkörét nem szabad csorbítani, rá kell
bízni, hogy hogyan szervezi a munkát, a bérbe adást. Fodor Ákos képviselő Úr javaslatával
kapcsolatban a mezek mosására vonatkozóan vannak kétségei. Az a véleménye, hogy az
egyesület kapott 2.000.000 Ft-ot, az önkormányzat ingyen biztosítja számukra terem
használatát, és a vizet a pálya locsolásához, ennek költségei vannak. Az nem lehetséges, hogy
van egy szervezet és mindent ennek rendelünk alá. Brünner István képviselő Úr által felvette,
hogy bocsássák a KSC rendelkezésére a KMB iroda melletti helységet, és várja a probléma
megoldását, azt látja, hogy képviselőtársa nem a probléma megoldására törekszik.
Brünner István képviselő-testületi tag: Kifogásolta, hogy nem a napirendi pontok szerint
tárgyalják az indítványát.
Zsiros Sándorné polgármester: Véleménye szerint itt kellene tárgyalni Brünner István és
Fodor Ákos képviselő-testületi tagok indítványát.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Kifogásolta, hogy nem történt szavazás az
indítványok együtt történő tárgyalásáról.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Igen, a napirendi pontok tárgyalásának menetéről a
képviselő-testület dönt.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy tárgyalják együtt a három napirendi pontot,
a Közösségi Ház beszámolóját, Brünner István és Fodor Ákos képviselő-testületi tagok
indítványát.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
135/2013.(IX.05.) Kt. határozata az 5. a 10. és a 11.
napirendi pont együtt történő tárgyalásáról.
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy együtt tárgyalja a Közösségi Ház
beszámolóját, Brünner István és Fodor Ákos képviselői
indítványával.
Az előterjesztéseket a jegyzőkönyv 15. és 16. számú
melléklete tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: Az a véleménye, hogy ezt a problémát is meg lehetett volna
oldani, ha érdeklődnek akár nála, akár a Városüzemeltetés vezető asszonynál.
Tóth J. Sándor 10 óra 15 perckor elhagyta az üléstermet.
A jelenlévő képviselő-testületi tagok száma 6 fő.
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Zsiros Sándorné polgármester: El lehet mondani, hogy a polgármester asszony nem tesz
semmit, ezt a problémát valóban nem sikerült megoldani, valóban a mai napig nem sikerült
kiüríteni a helységet, de bízik benne, hogy meg fogják oldani, azt javasolja, hogy a többi
részét bízzák a Közösségi Ház vezetőjére, aki sportcsarnok felett is diszponál, ő döntheti el,
hogy mikor, milyen helységet ad át. A Sportcsarnok emeletén a KSC-nek nincs irodája, az az
Alsózsolcai Sportcsarnok irodája, azt a KSC használhatja, mert megállapodtak a vezetővel,
hogy ott tevékenységet végezhetnek.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Felvetette a kérdést, hogy a táncosok ruháját ki mossa?
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Ő csak annyit kért, hogy esetleg lenne-e rá lehetőség.
Zsiros Sándorné polgármester: Ennek költsége van, az összes gyerek ruháját mindenki
otthon mossa, próbálják meg megoldani, az is kérdéses, hogy hova lehetne ezeket a ruhákat
kiteríteni.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Az edző mossa a mezeket, ők biztosítanák a mosóport,
ha valaki kiszámolná, hogy mennyi lenne a költsége, ő vállalná a tiszteletdíjából. A ruhákat a
kazánházba lehetne kiteríteni.
Zsiros Sándorné polgármester: Tűzvédelmi szempontból szabálytalan emiatt nem kellene
többszázezer forintos bírságot fizetni.
Tóth J. Sándor 10 óra 18 perckor visszajött az ülésterembe.
A jelenlévő képviselő-testületi tagok száma 7 fő.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Nevetséges kérdésből csinálnak problémát, úgy mint a
halottszállító ügyében.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A halottszállító esete is valós probléma.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Elismerte, hogy ők hibáztak, mikor leöntötték a földet a
Sportpályára és a fű kikopott. Akkor megfogadták, hogy mindent megbeszélnek. Annyit kér a
testülettől, hogyha bármi baj van az ő személyével, ne a csapatot büntessék.
Ráki István képviselő-testületi tag: Volt idő, amikor Alsózsolcán nem volt Sportcsarnok,
akkor sem volt gond a mezek kimosása. Az önkormányzat feladatai közé tartozik a sportra, az
egészségre nevelés. Minden város, minden település magáénak érzi azokat az egyesületeket,
amelyek a területükön működnek. Ezt mentesíteni kellene az érzelemkörtől, és az kellene
nézni, hogy mennyi fiatal vesz részt benne. Meg kellene nézni, hogy hova lehet pakolni,
szerinte egy selejtezést kellene csinálni. Induljanak ki ebből a helyzetből és próbálják
megoldani. Véleménye szerint azt a pénzt hozzá kell adni és meg kell oldani.
Zsiros Sándorné polgármester: A sportegyesületnek nem volt egy olyan vezetője, aki
konkrétan letette volna az asztalra, hogy pontosan mire lenne szükség. Az önkormányzat
intézményeiben szigorú tűzvédelmi előírásoknak kell megfelelni. A kazánház tűzvédelmileg
erre nem való, akárhová nem lehet kiteregetni. Változatlanul azt mondja, hogy ennek költsége
van és az egyesület kapott 2.000.000 Ft-ot. Egyeztettek a Városüzemeltetés vezetőjével a

16

selejtezésről, elindult a folyamat, kis problémát okoz a Gondozási Központ felújítása, ami
miatt az eszközeik még szét vannak pakolva.
Ráki István képviselő-testületi tag: Ezek a műszálas dolgok fél óra alatt megszáradnak. Le
kellene betonozni egy oszlopot a földbe, ki húzni egy kötelet, meg lehet ne oldani.
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: Köszöni a Humánpolitikai és Jóléti
Bizottság pozitív hozzáállását a munkájához. Ha a könyvtár kihasználtságát nézik, nem csak
azt kell figyelembe venni, hogy hány látogató van, mert nem mindenki a könyvtárba megy,
azt is meg kell nézni, hogy milyen feladatokat lát még el a könyvtár. Ott készülnek a
hirdetmények, ott állítják össze a rendezvények, vetélkedők anyagait, komoly
számítástechnikai munkavégzésre van szükség, azt nem lehet bárkire rábízni. Ők hárman
mindent csinálnak, külsős emberekre nem tudnak bármit rábízni.
Valamennyi sportegyesülettel jó a kapcsolatuk, de jelenleg a Sportcsarnokban szinte teljes a
kihasználtság délelőtt a Benedek iskolai órái miatt, összesen négy lyukasóra van, erre már
beadta az igényét a 2-es Óvoda. Fél 2-ig teltház van, hétfőtől csütörtökig fél 4-ig iskolai sport
foglalkozások vannak. Megállapodtak abban, hogy a SZEPA háromszor használhatná, de akár
négy alkalommal is kellene, így nem jut hely a bérlőknek. Csütörtökön este 6 és fél 9 között
pingpong van. A focisták arról tájékoztatták, hogy csak a fiatalabb korosztályt szeretnék
bevinni a télre. Azt a képviselő-testület határozza meg, hogy melyik egyesület veheti igénybe
ingyen a Sportcsarnokot és hány órában. Jelenleg két csoportnak van állandó helye, a bérlők
inkább estefelé jönnének. A SZEPA heti 2 órát vesz igénybe, a pingpong 2 és felet, az iskola
26-ot egy héten. Csöbör Katalin alpolgármester asszony felvetette, hogy hétvégén kellene
bevételes rendezvényeket szervezni, de szeptember 28-án indul a kézilabda bajnokság,
beindul a focibajnokság, a bíróknak ölözőt kell biztosítani, ezeket megoldják, de mindezt két
ember csinálja, akik egész héten és hétvégén is bent vannak. A gondnoknak ott kell lenni, ha
mérkőzés van, nagyon nehéz beosztani a dolgozók szabadságát különösen a túlórával. Örül,
hogy támogatta a testület, hogy a Közösségi Házban legyen egy technikus-sportszervező, a
munkaidő beosztás nagyon összetett. Fodor Ákos képviselő felvetése lenne a legjobb, hogyha
egy ember csak a Sportcsarnok ügyeit intézné, de ez nem kivitelezhető. Az is jó lenne, ha egy
emberünk lenne a két feladatra.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Sokat számoltak, de ilyen meghatározott
időbeosztással nincs lehetőség programokat szervezni, a hétvégét elviszik a mérkőzések.
Ráki István képviselő-testületi tag: A munkaidő kihasználtságát is figyelembe kell venni.
Brünner István képviselő 10 óra 47 perckor elhagyta az üléstermet.
A jelenlévő képviselő-testületi tagok száma 6 fő.
Zsiros Sándorné polgármester: Véleménye is az, hogy a hangtechnikával valamit kezdeni
kell. Javasolja, hogy olyan embert vegyenek fel, akinek, megvan hozzá a végzettsége,
képzettsége.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: A keverőpultot nem lehetne a színpad mögé betenni?
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: Megvan hozzá a technika, hogy
hátra, középre betegyék, de ő nem ért hozzá. Kisebb rendezvényeket meg tud oldani, de
ilyenek nem.
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Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Mennyibe kerülne egy ilyen státusz?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Minimum 2.000.000 Ft-ba évente.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A februári költségvetésnél ezzel számolni kell.
Zsiros Sándorné polgármester: Ezt forintosítani kell.
Brünner István képviselő 10 óra 50 perckor visszatért az ülésterembe.
A jelenlévő képviselő-testületi tagok száma 7 fő.
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: Tisztázni kell, hogy melyik
sportegyesület veheti igénybe ingyenesen a Sportcsarnokot, ha az idén is megkeresi az
Ámbédkár, nem fog tudni nekik helyet biztosítani, pedig ők fizetnek.
Zsiros Sándorné polgármester: Ahhoz, hogy erről dönteni tudjanak, ahhoz ismerni kell a
pontos beosztást, az a kérés, hogy a következő ülésre gyűjtse össze az intézményvezető, és
számolja ki a Sportcsarnok pontos beosztását.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Az óvódások nem mehetnek az iskola tornatermébe?
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: Mindennapos testnevelés van, a
tornatermek állandóan foglaltak, teljes a kihasználtság.
Zsiros Sándorné polgármester: 1 vagy 2 órában nem lehet bevételes rendezvényt szervezni.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Szükség van egy részmunkaidős emberre.
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: Ha a focinak elkezdenek mosni,
akkor a kézilabda csapatnak is mosni kell, ez 80-100 mezt jelent heti 2 alakalommal. A mezek
biztonságos őrzését is biztosítani kell a száradáshoz. Ezt azért említi, mert a nyáron előfordult,
hogy a gyerekek visszajöttek a sporttáborból, levették a cipőjüket és két cipő úgy tűnt el, hogy
ott voltak.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Meglett a két cipő, mert a kamera felvette az estet.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: 50 mezről lenne szó, heti egy alkalommal.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A Sportcsarnok jelenlegi kiadása 8.200.000 Ft, inkább
a bevételi oldalát kellene erősíteni, mert az ingyenes kiadással nem fog teljesülni.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Ezért lenne jó egy ember, aki felhajtja a
lehetőségeket a bérbeadásra.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Ahhoz, hogy ez működjön, olyan ember kell, aki csak
ezzel foglalkozik.
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Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Ha nem teljesen képzett, akkor elmegy egy
képzésre, és fel kell vállalnia, hogy menjen vegye fel a kapcsolatokat. Ehhez egy agilis
fiatalemberre van szükség.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Egy ember csak a Sportcsarnok ügyeivel foglalkozzon.
Zsiros Sándorné polgármester: 10 hónapon keresztül a teljes délelőtt és délután fél 4-ig le
van foglalva a Sportcsarnok. Van 2-3 csapat, akik visszajárók, év közben gyakorlatilag nem
tudnak bevételes rendezvényt szervezni. Marad a nyári szünet, amikor ott van két gondnok, és
marad a szombat, amikor nincs mérkőzés.
Februárban a költségvetés tárgyalásánál térjenek vissza rá. Nem lesz nagy mozgásterük a
bevételes rendezvénynek szervezésére.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Javasolja, hogy rendkívüli testületi ülésen
egyeztethetnek róla.
Brünner István képviselő-testületi tag: Tavaly ősszel szerettek volna kialakítani egy kis
konditermet a polgárőrségnek a KMB iroda melletti helységben, akkor nem is tárgyalták, mert
kiderült, hogy katasztrófavédelmi célra használják a helységet. Nem nyugodott bele,
megkereste a katasztrófavédelmi igazgatóságot, ahonnan azt a választ kapta, hogy mivel
önkormányzati tulajdonú helység, felhasználásukat illetően az önkormányzat rendelkezik
hatáskörrel, polgármester asszony tájékoztatása alapján ezeket a helységeket egy esetlegesen
kialakult katasztrófahelyzet elhárításához szükséges eszközök tárolására használják. Műanyag
palántázó ládákkal van tele a helység. Júliusban javasolta, hogy a KSC kapja meg ezt a
helységet, iroda kialakítására. Intézmény-vezető asszony felvetette, hogy Sportcsarnokban a
legalsó folyosót le lehetne zárni, amit a KSC megkaphatna.
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: Annyit mondott, hogy nem
megkapja, hanem, hogy használhatja, ha olyan alkalom van, hogy szüksége van rá. Nem
folyamatos igénybevételre.
Brünner István képviselő-testületi tag: Ez volt júniusban, 2 hónapot vártak, hogy
polgármester asszony saját hatáskörében intézkedjen arról, hogy kiürítsék ezt a helységet, de
sajnos nem történt semmi, ezért hozta a testület elé ezt az ügyet.
Zsiros Sándorné polgármester: Kulcsszó az, hogy „vártak”, nem úgy működik, hogy
felvetünk egy problémát és várjuk a megoldás. Lett volna rá lehetősége a képviselő Úrnak,
hogy elinduljanak a Városüzemeltetés vezetőjével és utánajárjanak, hogy mit lehetne tenni az
ügyben. Azt látja, hogy mindig kivárják a következő testületi ülést, ahol el tudják mondani,
hogy itt valaki nem végezte el a feladatát. A katasztrófavédelem levelével kapcsolatban pedig
az a két helység azért van fenntartva, hogy a katasztrófavédelemhez szükséges anyagokat ott
tárolják. Az egyik helység tele van pakolva zsákokkal és nem csak az ültető ládák vannak a
másik helységben, hanem ott vannak a rendőrség által otthagyott dolgok, amíg a rendőrség
nem viszi el az ott hagyott iratanyagait, számítógépeit, addig azt nem tudják kiüríteni. A
katasztrófavédelem helyi felelős vezetője fenntarthatja azt a jogot, hogy oda bármikor
betehessenek egy olyan eszközt, ami a katasztrófavédelemhez szükséges. Most is vannak ott
katasztrófavédelmi eszközök, csak nincs tele, ezért befértek oda az ültető ládák. Azt gondolja,
hogy ez a probléma meg fog oldódni. Szeretnék rend betenni az öltöző és a zuhanyzó
helységet. Még mindig nem lehet tudni, hogy a rendőrség mire fog igényt tartani, most úgy
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látszik, hogy a KMB iroda meg fogja kapni azt az informatikai hátteret, ami alkalmassá teszi
arra, hogy állandó rendőri jelenlét legyen a településen.
Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: Több helység van ott, az egyikben bojlerek
vannak, a másik zuhanyzóhelység. van egy helység, ami zárva van, a polgárőrök használják,
nekik van kulcsuk hozzá, és van az a helység, amit kialakítottak, hogy legyen hely tárolni a
katasztrófavédelmi eszközöket. A másik helységben valóban a pályázaton nyert ültető tálcák
vannak, de annak az elhelyezését ő megoldja, el fog onnan kerülni, ez nem lesz akadály.
Minden helységben van valami,a mit a rendőrség ott hagyott. Számítógépek, számítógép
alkatrészek, szék, szőnyeg, iratok, dokumentumok. Ehhez ők nem nyúlhatnak hozzá.
Zsiros Sándorné polgármester: Őrsparancsok Úr el fog jönni és egyeztetnek ezeknek az
eszközöknek a sorsáról. A Sportcsarnokban lévő helységet nyitni, zárni, az csak az
intézményvezető hatásköre.
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: Ha a Sportcsarnokban igénybevétel
van, ott folyamatos felügyeletnek kell lenni. Mi történik akkor, ha jön egy vihar, nyitva marad
egy ablak, van egy csőtörés, akkor majd megy az egymásra mutogatás. Ha szükségük van két
vagy három óra hosszára, akkor az biztosítható, de felügyelet mellett.
Brünner István képviselő-testületi tag: Kérte, hogy a javaslatának ezt a részét hanyagolják,
valóban nem járható út. Az iroda rész az egy teljesen különálló helység, ahogy a
polgárőröknek van, úgy lehetne a KSC-nek is. Több mint 100 sportoló adminisztrációját kell
elvégezni, ehhez szükség lenne egy helységre.
Zsiros Sándorné polgármester: Megoldást kell rá keresni, egy kis türelem kell hozzá, mert
azokat az eszközöket, amik ott vannak, nem lehet önkényesen eltenni sehová.
Zsiros Sándorné polgármester indítványozta, hogy fogadják el a Közösségi Ház beszámolóját.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
136/2013.(IX.05.) Kt. határozata a Közösségi Ház és
Könyvtár 2012. évi beszámolójáról.
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta a Közösségi Ház és Könyvtár 2012. évre
vonatkozó beszámolóját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

20

Zsiros Sándorné polgármester javasolta, hogy szavazzanak arról, hogy a képviselő-testület
vegye figyelembe a 2014. évi költségvetés tervezésénél a Közösségi Házban egy fő
alkalmazását.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
137/2013.(IX.05.) Kt. határozata a Közösségi Ház és
Könyvtár személyzetének bővítéséről
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
2014. évi költségvetés tervezésénél figyelembe veszi a
Közösségi Ház és Könyvtárban egy fő alkalmazásának
szükségességét.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester javasolta, hogy ha Közösségi Ház vezetője minden igényt
felmért, akkor döntsenek arról, hogy kinek biztosítják ingyenesen a Sportcsarnok használatát.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
138/2013.(IX.05.) Kt. határozata a Sportcsarnok
ingyenes használatáról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy akkor döntenek a Sportcsarnok ingyenes
igénybevételéről, ha meglesz a végleges igényfelmérés.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester javasolta, hogy az átmeneti időszakban, maradjon meg a
jelenlegi gyakorlat.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
139/2013.(IX.05.) Kt. határozata a Sportcsarnok
ingyenes használatáról
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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy amíg nincs döntés arról, hogy ki és mikor
használhatja ingyenesen a Sportcsarnokot, addig a jelenlegi
gyakorlat szerint történjen a Sportcsarnok igénybe vétele.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester kérte, hogy szavazzanak a régi sportöltözőben lévő helység
KSC részére történő rendelkezésre bocsájtásáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
140/2013.(IX.05.) Kt. határozata a régi sportöltözőben
lévő helység KSC részére történő rendelkezésre
bocsájtásáról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a régi sportöltözőben egy helységet a az
Alsózsolcai KSC rendelkezésére bocsájtja.
Felelős: polgármester
Határidő: szeptember 30.
Fodor Ákos képviselő nyilatkozott, hogy visszavonja az indítványát.
Zsiros Sándorné polgármester megköszönte az intézményvezető beszámolóját.

6./ Rendeletalkotás közterület filmforgatási célú hasznosításáról
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Az önkormányzatnak rendeletet kell alkotnia a
tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú felhasználásáról. Már tájékoztatást adtak a
Kormányhivatalnak, a településen lévő közterületekről.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek a rendelet tervezetet.
Zsiros Sándorné polgármester javasolta, hogy fogadják el a közterületek filmforgatási célú
felhasználásáról szóló előterjesztést.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
141/2013.(IX.05.) Kt. határozata a közterületek
filmforgatási célú felhasználásáról szóló előterjesztésről
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta a közterületek filmforgatási célú felhasználásáról
szóló előterjesztést.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.
Zsiros Sándorné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy fogadják el a
közterületek filmforgatási célú felhasználásáról szóló rendeletet a 11. számú melléklet szerint.
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 11/a számú melléklete tartalmazza.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a 11/2013.
(IX.06.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat tulajdonában álló közterületek
filmforgatási célú használatáról.
7./ Herman Ottó Általános Iskola egyházi átvétele
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: A sajóládi Fráter György Általános Iskolát szeptembertől
átvette a katolikus egyház, és Kormányhivatal a Herman Ottó Általános iskolát jelölte ki
befogadó intézménynek.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Tájékoztatták a Kormányhivatalt arról, hogy a testület
korábban elutasította Felsőzsolca megkeresését arra vonatkozóan, hogy az alsózsolcai
Herman Ottó Iskolát jelöljék ki befogadó intézményként. Az év elején senki nem jött át
Sajóládról az iskolából. Arra kéri a testületet, hogy erősítse meg a korábbi álláspontját, hogy a
2014/2015-ös tanévben egyházi fenntartás alá kerüljön az intézmény, vagy mondja el a
véleményét a kialakult helyzettel kapcsolatban.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: A Humánpolitikai és Jóléti Bizottság megtárgyalta
az előterjesztést, és támogatja a Herman Ottó Iskola egyházi átvételét. Korábban a testület
már tárgyalta és elfogadta, de a 2013/2014-es tanévben nem került sor az átvételre, az ügy
folytatása, hogy a módosítást jelezze a testületnek és újra dönteni kell róla. Arra kéri az
egyházat, hogy megfelelően készítse elő az átvételt, és adjon pontos, korrekt tájékoztatást a
szülőknek. Az összes dolgozó kikerül a közalkalmazotti jogviszonyból, jó lenne tudni, hogy
ennek a 40-45 embernek mi lesz a feladata, joga, kötelezettsége.
Brünner István képviselő-testületi tag: Ne tartsák a szülőket bizonytalanságban.
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Zsiros Sándorné polgármester: Ha a testületi döntés megszületik, elküldik a levelet róla az
egyháznak is, és a KLIK-nek is.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A Herman Ottó Iskola Kassai úti telephelyére
vonatkozik az átvétel.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Az épületet is átveszik?
Zsiros Sándorné polgármester: Az épületet nem, az önkormányzat tulajdona marad.
Zsiros Sándorné javasolta, hogy tudomásul veszik a tájékoztatást a sajóládi iskolával
kapcsolatban.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 6 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
142/2013.(IX.05.) Kt. határozata a Herman Ottó
Általános Iskola befogadó intézménnyé történő
kijelöléséről
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
tudomásul veszi a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Kormányhivatal tájékoztatását, hogy Sajólád település
részére a Herman Ottó Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola jelöli ki befogadó intézményként.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.
Zsiros Sándorné polgármester kérte a képviselő-testületet, hogy erősítse meg korábbi
határozatát a Herman Ottó Általános Iskola Kassai út 23. szám alatti telephelyének egyházi
átvételével kapcsolatban.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
143/2013.(IX.05.) Kt. határozata a Herman Ottó
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola egyházi
átvételéről
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
továbbra is támogatja a Herman Ottó Általános és Alapfokú
Művészeti
Iskola Kassai út 23. szám alatti
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székhelyintézményének református egyház által történő
átvételét a 2014/2015-ös tanévtől.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.

8./ Tigáz információs pult kialakítása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 13. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: Megkereste az önkormányzatot a Tigáz, azzal, hogy
szeretnének a településen egy információs pultot kialakítani, hogy ezáltal közelebb hozza a
lakosságot a szolgáltatóhoz. A Közösségi Ház bejárata melletti helységre gondoltak. Erre
kellene meghatároznia a testületnek egy bérleti díjat.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és 30.000 Ft/hó összeget javasol bérleti díjként.
Brünner István képviselő-testületi tag: Ez egy fix állandó információs pult lenne?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Igen, heti két alkalommal.
Zsiros Sándorné polgármester elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a Pénzügyi
Bizottság által javasolt 30.000 Ft/hó összeget.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
144/2013.(IX.05.) Kt. határozata a Tigáz információs
pult bérleti díjának összegéről
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete havi
30.000 Ft+ÁFA/hó bérleti díjat állapít meg a Tigáz
információs pult kialakítására szolgáló helységre a
Közösségi Ház és Könyvtár jegypénztár helységében.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal.
9./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos feladatok
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 14. és 14/a. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: Ez tájékoztatásul került napirendre, nincs sok információjuk
a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Kft., amibe ők első körben nem
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léptek be, szeptember 30-ig megvan a lehetőség, hogy belépjenek, próbáltak tájékozódni,
megkapták Tiszabábolna levelét, hogy létrejött egy Hulladékgazdálkodási Kft., ami szintén
közszolgáltató. Azt írják, hogy rendelkeznek a szükséges jogosítványokkal, de információk
szerint még senki nem rendelkezik ezzel, konkrét szolgáltatást ebben az évben nem fog
végezni a Kft. Szerinte ma nem fognak tudni dönteni az ügyben, tovább kell tájékozódni,
hogy olyan döntést tudjanak hozni, ami a lakosságnak a legjobb.
Ráki István képviselő-testületi tag: Szerinte nem az idegen országbeli vállalkozónak kellene
elvinnie a hasznot, hanem inkább hazai kézben kellene maradnia a szemétszállításnak.
Zsiros Sándorné polgármester: Ha 40 település egy nonprofit vállalkozást hoz létre, akkor
nem a haszonszerzés a cél, hanem az, hogy megoldódjon a közszolgáltatás. 1000-ből 720
szavazata van Miskolcnak, Alsózsolcának 23 szavazata lenne, beleszólása ennyi szavazattal
nincs az ügyekbe.
Ráki István képviselő-testületi tag: Mennyi a határidő?
Zsiros Sándorné polgármester: Szeptember 30.
Zsiros Sándorné indítványozta, hogy most ne döntsenek az ügyben, hanem tájékozódjanak a
további lehetőségekről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
145/2013.(IX.05.) Kt. határozata a Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltatási szerződés megkötéséről
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy későbbi időpontra halasztja a döntést a
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról.
Felelős: polgármester
Határidő: szeptember 30.

12./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Zsiros Sándorné polgármester: Az elmúlt hónapban történt egy sajnálatos verekedés a
településen, amelynek kapcsán lakossági fogadóórát kezdeményezett. Ott egyértelműen
megfogalmazódott, hogy valamit tenni kell a jogszabályok maximális betartásával. A
Kezdeményezést elküldte a belügyminiszternek, a rendőrségnek, a parlamenti frakcióknak, a
32 független képviselőnek, a megye polgármesterinek, hogy mondják el véleményüket,
javaslataikat. Az 1 hónap alatt annyi történt, hogy Mile Lajos független országgyűlési
képviselő biztosította az egyetértéséről. Néhány nappal később egy volt szociális és
munkaügyi miniszter az ATv-ben elég negatív színben tüntette fel Alsózsolca képviselő-
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testületét. A településen a képviselő-testület mindent megtesz, hogy az iskolában az oktatás
színvonalát jobbá tegyék, hogy a megfelelő képzést kapják meg a gyerekek. A
közfoglalkoztatásban mindent megtesznek, amit a jogszabályok lehetővé tesznek. Nagyon
sajnálatosnak tartja, hogy a volt miniszter, aki miskolci lakos és ismeri a helyi viszonyokat,
így vélekedik a településről. A kezdeményezés kapcsán, remélhetőleg 2-3 héten belül megnyit
a KMB iroda. Szinte nem telik el hét úgy, hogy ne történne valami a településen. Alsózsolcán
a kamerák jól működnek.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Sokkal nagyobb szerepe van a családnak, hogy
hogyan szocializálódik a gyerek, milyen mintát fog másolni. Az alapot mindenképpen a szülői
háttér adja meg, a szülői felelősség, amit számion kell kérni. Lehetne önálló képviselői
indítványt tenni, hogy a szülői felelősséget számon lehessen kérni. Ezért nőtt fel úgy a 3.
generáció, akivel lassan már nem lehet mit kezdeni. Iskolába kellene járniuk, ahol
felzárkózhatnak.
Ráki István képviselő-testületi tag: Nagyon zavarja, hogy egy kalap alá vesznek mindenkit.
A cigányságnak van egy olyan rétege, aki tisztességesen dolgozik, járatja a gyerekeket
iskolába. 35 évet dolgozott iskolában és egyszer sem történt felelősségre vonás, ehhez a
témához nem akarnak hozzányúlni, nélkülük senki nem fogja megoldani a helyzetüket. A
cigányság nélkül nem lehet megoldani a cigányság problémáját. Érzik a tömeget maguk
mögött, hogy szabadon tudnak cselekedni, sokszor fel sem tudják fogni, hogy mit csinálnak,
mert alkohol vagy kábítószer hatása alatt állnak. A biztonságérzete mindenkinek a nullán van,
a lakosságnak rendkívül sok plusz kiadást jelent, hogy megvédje a tulajdonát. Itt valamit
cselekedni kell, akár az egyházzal együtt, ők is szeretnék nyugodtan élni az életüket. Amikor
itt volt a KMB iroda akkor sem szűnt meg a lopás. Vissza kellene állítani a cigány
polgárőrséget. Ha kocsival járnak a polgárőrök az nem jó, mert annak fénye van. Új helyzet
alakult ki, abszolút bizonytalan, a segítséget hiába várják, maguknak kell megoldani a
problémát. Az iskolában elvették a legminimálisabb fegyelmezést, a pedagógusok kezében
nincsen semmiféle eszköz.
Zsiros Sándorné polgármester: Nem érti a felháborodást a „részeg cigány ember” ennyi volt
benne, a többi rész azokról szól, akik lopnak, az embereknek látniuk kell, hogy kitől is
várhatnak segítséget. Valaminek változnia kell, de a jogszabályok nélkül nem megy.
Jogszabályban kellene rögzíteni, hogy milyen kötelezettségek vannak, ha valakinek
köztartozása van, az ne kaphasson segélyt. Az elmúlt időszakban közel 1000 aláírás gyűlt
össze. Elsődlegesen az lenne a cél, hogy teremtsenek munkahelyeket, állítsák vissza a KMB
irodát és alakítsák át a szociális támogató rendszert.
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: Lehetőség van arra, hogy
csatlakozzon a település az „ Itthon vagy - Magyarország szeretlek” országos
rendezvénysorozathoz. Országszerte lesznek rendezvények, településünkön szeptember 29-én
szüreti felvonulás, dalos találkozó lesz, és este fél 10-kor az egész országban egyszerre lenne
egy tűzgyújtás, ehhez kérné, hogy csatlakozzon a képviselő-testület is.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Miből lesz megtartva a rendezvény?
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: 400.000 Ft állami támogatást kapnak
hozzá.
Zsiros Sándorné polgármester: A Borsodvíz projektje a régi azbesztcsövek cseréjére nálunk
egy 120.000.000 Ft-os beruházás, ahhoz az önerőt a Borsodvíz kívánta biztosítani első
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körben, de a közmű adó ezt az összeget a közműadó elvitte. A sikeres lobbi tevékenység
következtében a BM önerő alapból meg tudták pályázni ezt a projektfinanszírozást.
Megnyerték az a közel 18.000.000 Ft-ot, ami a rájuk eső rész, így nem lesz akadálya, hogy
megvalósuljon ez a projekt. Ez valószínűleg a jövő tavasszal fog megvalósulni.
Tárgyalásokat folytatnak a Termomenttel, ott is hasonló a helyzet, mint a
hulladékgazdálkodásnál, korábban döntöttek arról, hogy felbontják a szerződést, ezt a
feladatot Miskolcra hárítja a jogszabály, mint kötelezően ellátandó közfeladat.
A pályázatok zajlanak, rengeteg adminisztrációs feladatot láttak el az elmúlt időszakban.
Szentmáté település meghívta a Képviselő testületet, több képviselőtől még nem érkezett
válasz ez ügyben, valamit válaszolni kell a meghívásra. Kéri, hogy aki még nem jelzett vissza
az tegye meg. Több tárgyalást folytatott a megyei polgárőr szövetség vezetőjével, várhatóan
szeptemberben valamiféle változás áll be a finanszírozási rendszerben és ígéretet kapott arra,
hogy egy autóval a település segítségére lesznek. A térfigyelő kamerákról már volt szó, arra
kér mindenkit, hogyha bármi olyan dolgot tapasztal, amiről úgy gondolja, hogy
bűncselekmény, az azonnal jelezze, a legjobb, ha még az időpontot is meg tudják mondani,
mert akkor könnyen meg lehet állapítani, hogy van-e értékelhető felvétel. Megint
megszaporodtak a faárusok a településen, arra kér mindenkit, hogy házalóktól ne
vásároljanak, gondolja meg mindenki, hogy a kedvezőnek ígérkező alkut megköti-e, mert
ezeknek a házalóknak a nagy része csaló. Ugyanez a folyamat indult be az ablakszigetelőkkel,
azt állítják, hogy ez kötelező Uniós előírás. Semmi nem kötelező, ami kötelező arról értesítjük
a lakosságot.. Járt olyan személy a településen, aki azt állította, hogy Uniós támogatásként
burgonyát osztanak, csak adjanak hozzá edényt. Ezek az estek általában délelőtt történnek,
amikor a fiatal családtagok nincsenek itt.
Ráki István képviselő-testületi tag: Azt tanácsolja a lakosságnak, hogy kalodás fát
egyáltalán ne vegyenek, mert az kevesebb. Biztos forrásból vegyenek csak fát.
Brünner István képviselő-testületi tag: A tolvajoknak az az új módszere, hogy fényképezik
a házat, illetve a környezetét, arra szeretné buzdítani a lakosságot ne legyen rest, fényképezze
le ezeket az embereket, tegyék el a képet, később a hatóság munkáját nagyban segítheti.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: A mesélő képekből hány példány fogyott el?
Zsiros Sándorné polgármester: Ezt így nem tudja megmondani.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Az egyes tartozások olyan nevetségesen alacsonyak,
hogy többe kerül a hivatalnak, hogy eljuttassa.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Az előző év 1000 Ft alatti bírság-pótlék tartozásairól
rendelkezhet a jegyző, hogy eltörli. Most mennek ki a számlaértesítők, az ilyen alacsony
összegű hátralékokat, pótlékokat nem kell megfizetni, de ez csak a 2014-es évben törölhető.
Fáklya Tiborné 12 óra 33 perckor távozott az ülésről.
A jelenlévő képviselő-testületi tagok száma 6 fő.
Zsiros Sándorné polgármester: Az református lelkész beiktatása szeptember 29-én lesz, kéri
a testületet, hogy ahogyan már korábban egyeztettek róla, térítésmentesen bocsájtsák a
református egyház rendelkezésére a Közösségi Házat.
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A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
146/2013.(IX.05.) Kt. határozata a református lelkész
beiktatási szertartásához a Közösségi Ház térítésmentes
való rendelkezésre bocsátásáról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta, de a
református lelkész beiktatási szertartásához ingyenesen a
református egyház rendelkezésére bocsátja a Közösségi
Házat.
Felelős: polgármester
Határidő: szeptember 28.
Zsiros Sándorné polgármester: Idén a település Vay-évet tart. A következő esemény
vasárnap 15 órakor lesz a Református Templomban. Istentisztelet lesz, illetve Farkas Ferenc
fog egy rövid előadást tartani II. Báró Vay Miklósról. A rendezvényre mindenkit szeretettel
várnak.
Más vélemény, hozzászólás nem volt, ezért Zsiros Sándorné polgármester az ülést 12 óra
37 perckor bezárta.
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Zsiros Sándorné
polgármester

Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző

Béres Emese Gabriella
jegyzőkönyvvezető
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