
 
 

  

17/2013. sz. jegyzőkönyv 
 
 
 
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, 
mely 2013. szeptember 25-én 16 órakor kezdődött. 
 
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Brünner István, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos, 
Ráki István, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 6 fő), 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző 
 
Az ülésről távolmaradását bejelentette dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag. 
 
Az ülésre meghívó kapott: Észak Magyarország Szerkesztősége, Dr. Mecser Tamás 
r.ezredes megyei rendőrfőkapitány-helyettes, Bogyay Ferenc r. ezredes Miskolci 
rendőrkapitányság vezető, Bukszár Zsolt r. őrnagy Felsőzsolcai Rendőrőrs Őrsparancsnoka, 
Molnár Zoltán r. főtörzsőrmester Alsózsolca Város körzeti megbízottja, Skarupa János 
polgárőr egyesület elnöke, 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,, 
Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető, Horváth Henrik Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke 
 
Meghívottként jelen vannak: Dr. Mecser Tamás r.ezredes megyei rendőrfőkapitány-
helyettes, dr. Bogyay Ferenc r. ezredes Miskolci Rendőrkapitányság vezető, Bukszár Zsolt r. 
őrnagy Felsőzsolcai Rendőrőrs Őrsparancsnoka, Molnár Zoltán r. főtörzsőrmester, 
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető, Fazekasné Baksi Piroska Fekete István 
Óvoda vezető, Takácsné Szabó Zsuzsanna 2. sz. Óvoda vezető, Oroszné Verba Julianna 
Gondozási Központ vezető, Skarupa János polgárőr egyesület elnöke 
 
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 6 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta.  
Javasolta, hogy vegyék napirendre a napokban megjelent Bursa Hungarica 
ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásról szóló előterjesztést, úgy, hogy a Humánpolitikai és 
Jóléti Bizottság nem tárgyalta. 
 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 13. számú melléklete tartalmazza. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt. 
 
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének 
147/2013.(IX.25.) Kt. határozata a napirend 
kiegészítéséről  
  



 
 

  

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy felveszi a napirendi pontok közé a Bursa 
Hungarica ösztöndíjprogramhoz való csatlakozást, azzal, 
hogy a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság előzetesen nem 
tárgyalta. 
 

 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy vegyék fel a napirendi pontok közé az 
ÉMOP- 4.2.1/A-11/2012-002 „Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen” 
elnevezésű pályázat elszámolásához szükséges előleg biztosításáról szóló napirendet. 
 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 14. számú melléklete tartalmazza. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt. 
 
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének 
148/2013.(IX.25.) Kt. határozata a napirend 
kiegészítéséről  
  
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy felveszi a napirendi pontok közé a a napirendi 
pontok közé az ÉMOP- 4.2.1/A-11/2012-002 „Idősek 
nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen” 
elnevezésű pályázat elszámolásához szükséges előleg 
biztosítása című napirendet. 
    

 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok 
kerüljenek megtárgyalásra a kiegészítésekkel együtt az alábbiak szerint: 
 
 
1./ Közrend, közbiztonság helyzete településünkön 
2./ Hulladékgazdálkodásról szóló előterjesztés megtárgyalása 
3./ Sportcsarnok igénybevétele 
4./ A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő    
támogatás pályázat 
5./ Tájékoztató a nyertes pályázatokról 
6./ Bursa Hungarica ösztöndíjprogram 
7./ ÉMOP- 4.2.1/A-11/2012-002 „Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca 
településen” című pályázathoz előleg biztosítása 
 
A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 



 
 

  

 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt. 
 
A testület 6 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 
 
 
N a p i r e n d : 
 
1./ Közrend, közbiztonság helyzete településünkön 
     Előadó: Felsőzsolca Rendőrőrs vezetője 
 
2./ Hulladékgazdálkodásról szóló előterjesztés megtárgyalása 
     Előadó: polgármester 
 
3./ Sportcsarnok igénybevétele 
      Előadó: polgármester 
 
4./ A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő 
támogatás pályázat 
     Előadó: polgármester 
 
5./ Tájékoztató a nyertes pályázatokról 
     Előadó: polgármester 
 
6./ Bursa Hungarica ösztöndíjprogram 
     Előadó: polgármester 
 
7./ ÉMOP- 4.2.1/A-11/2012-002 „Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca      
településen” című pályázathoz előleg biztosítása 
     Előadó: polgármester 
 
 
 
1./ Közrend, közbiztonság helyzete településünkön 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Felkérte a rendőrség képviseletében megjelenteket, hogy 
amennyiben szóbeli kiegészítést kívánnak tenni az írásos beszámolóhoz, akkor tegyék meg. 
 
dr. Bogyay Ferenc r. ezredes Miskolci Rendőrkapitányság vezető: A felsőzsolcai 
rendőrőrs munkatársai mindent megtesznek, hogy az alsózsolcai emberek biztonságban 
érezhessék magukat. Jogszabályi keretek között igyekeznek elkülöníteni a társadalomtól az 
arra érdemeseket. Igyekszik végrehajtani a három évvel ezelőtt tett ígéretét a közbiztonság 
javítására. A Miskolci Rendőrkapitányság 2013. év augusztus hónapjáig 800 szabálysértési 
őrizetbe vételt foganatosított. Ezek közül Alsózsolcán a termény lopás, gyümölcs lopás, bolti 
lopás a gyakoribb. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester és Szilágyi László képviselő 16 óra 5 perckor érkezett az 
ülésre. A jelenlévő képviselő-testületi tagok száma 8 fő. 



 
 

  

 
dr. Bogyay Ferenc r. ezredes Miskolci Rendőrkapitányság vezető: Nagy jelentőséget 
tulajdonít a jogszabályi változásnak, ami lehetővé tette a jelenlegi formátumban a  bűnügyi 
őrizetbe vételt. 2013-ban eddig 295 őrizetbe vételt foganatosítottak. Amíg korábban az 
őrizetbe vételek 50-60%-át követte csak előzetes letartóztatás, addig ma ez az arány 85%. Ez 
annak is köszönhető, hogy szakmailag felkészültebb anyagokat tudnak készíteni, az 
ügyészség elé tárni. Ezen a téren jelentős előrelépés történt. Az előre hozott letartóztatásnak 
törvényi szabályai vannak, a jogalkotók felismerték, hogy mekkora jelentősége van a gyors 
ügyintézésnek. Ma a gyanúsítottat kihallgatásától számított 30 napon belül bíróság elé lehet 
állítani. Aki nem képes együtt élni a társadalommal, arra ad lehetőséget, hogy el lehet 
különíteni. Továbbra is ezen elvek mentén kívánnak dolgozni. A Felsőzsolcai Rendőrőrs 
munkatársai is ennek az elvárásnak tesznek eleget. Kéri a testületet, hogy fogadja el a 
beszámolót.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: Meg tudja erősíteni, hogy a Felsőzsolcai Rendőrőrs 
munkatársai mindent megtesznek azért, hogy Alsózsolcán megfelelő legyen a közrend. 
Bármikor bármilyen probléma van, jönnek és intézkednek a törvény adta keretek között. Az 
ügyrendi bizottság megtárgyalta az előterjesztése. 
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Az ügyrendi bizottság megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a beszámolót. Nagyon fontosnak tartja, hogy minél előbb álljon vissza a KMB iroda, 
ezáltal legyen nagyobb a rendőri jelenlét a településen, ezzel az alsózsolcai emberek 
biztonsága tovább nőne. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Az augusztusi sajnálatos eset miatt Alsózsolca a figyelem 
középpontjába került. Az apróbb bűncselekmények miatt sokszor nem is tesznek feljelentést, 
de a lakosság szubjektív biztonság érzetét rontják. A fogadóórán a jelenlévők aláírták a 
kezdeményezést, közel 800 aláírás gyűlt össze. Ez a kezdeményezés nem a rendőrség ellen 
irányult, hanem 3 dologról szólt, nevezetesen, hogy a közmunka helyett legyen munka, 
lakossági igény, hogy legyen állandó rendőri jelenlét a településen, valamint a szociális 
ellátórendszer problémája, de ezek a dolgok szorosan összefüggnek egymással. Az Országos 
Rendőrfőkapitány Úr elrendelte a kollégáinak, hogy ismerjék meg Alsózsolca település 
mindennapi problémáit. Ezúton köszöni, hogy van valaki, aki felfigyelt a kezdeményezésre, 
hogy mi történik Alsózsolcán. Ha újra lesz KMB iroda nagyobb lesz a rendőri jelenlét, ami 
lényeges visszatartó erőt jelent. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: Ha probléma van, nagyon hamar ott vannak e rendőrök, és 
meg is találják az elkövetőt. Támogatja a beszámolót, igyekszik napi kapcsolatban lenni a 
Belügyminiszterrel és az Országos Rendőrfőkapitánnyal. Bízik benne, hogy egyre több rendőr 
lesz a megyében. Jó munkát kíván a rendőrségnek. Érdeklődik, hogy jó-e a kapcsolat a 
polgárőrséggel? 
 
Bukszár Zsolt r. őrnagy Felsőzsolcai Rendőrőrs Őrsparancsnoka: Megfelelő a kapcsolat a 
rendőrség és a polgárőrség között. Keresik a megoldást a közös szolgálatok teljesítésére.  
Kiemelte, hogy Alsózsolcán működik az egyik legjobb polgárőrség. 
 
dr. Bogyay Ferenc r. ezredes Miskolci Rendőrkapitányság vezető: Meghívta a környező 
települések polgármestereit egy közös tájékoztatóra. Alsózsolca veszélyeztetett településnek 
minősül, ezáltal nagyobb erőket tudnak ide csoportosítani, megvalósítható a napi 



 
 

  

járőrszolgálaton felüli járőrszolgálat, és elképzelhetőnek tartja a polgárőrséggel a közös 
szolgálat megvalósítását. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: Javasolja, hogy az ülés végén mondják be a körzeti 
megbízott elérhetőségét. 
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Egyetért azzal, hogy a körzeti megbízott 
elérhetősége nagyon fontos információ. Érdeklődik, hogy a fiatalokkal kapcsolatban milyen 
prevenciós elképzelések vannak. Alsózsolcán is jellemző a „bandázás”, 6-8 fős csoportok 
kerékpárral járják a települést, és figyelik a házakat, azt, hogy hová lehet esetleg bemenni. A 
jogalkotók feladata lenne véleménye szerint a szülői felelősség számonkérése. Kérdőre 
kellene vonni a szülőket.  
Az idősek sérelmére elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban javasolja, hogy a működő 
idősek klubja közreműködésével szervezzenek olyan előadásokat a jövőben, ami az idősek 
számára is hasznos információkat tartalmaz a bűnmegelőzéssel kapcsolatban. Alsózsolca 
lakossága öregszik, az időskorú lakosok száma átlépte az ezer főt. Oda kell figyelni az idős 
emberekre. Fontosnak tartja, hogy a szomszédok is figyeljenek oda egymásra. 
Javasolja, hogy a következő évi költségvetés tervezésekor próbálják megoldani, hogy a 
település vásároljon egy motorkerékpárt, amit átadhat a rendőröknek használatra, ezáltal 
bizonyos bűnelkövetőket hatékonyan és költségtakarékosabban lehetne nyomon követni. 
A Pénzügyi Bizottság elnökeként kérdezi, hogy a KMB iroda megnyitásának lesz-e 
valamilyen pénzügyi kihatása az alsózsolcai költségvetésre. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Egyeztetett erről őrsparancsnok Úrral, megkapják a 
működéshez szükséges technikai felszeltséget, ami a napi tevékenységhez szükséges. Kértek 
árajánlatot riasztóberendezés felszerelésére a KMB irodába. A közüzemi költségek várhatóan 
valamelyest növekedni fognak, de ez nem számottevő. Ott van a polgárőrség irodája, illetve a 
mai naptól működik az épületben az alsózsolcai KSC irodája is. 
 
Ráki István képviselő-testületi tag: Folyamatos fejlődést lát Alsózsolca közbiztonsági 
helyzetében. Gyakran látja éjszaka is rendőrautót a településen. Megváltoztak a körülmények, 
míg korábban megélhetési bűnözésre való hivatkozással hamarabb kiengedték az elkövetőt, 
ma már szigorúbb szabályok vannak. A legtöbb esetben alkalom szüli a tolvajt, ez 
Alsózsolcán is jellemző. Fontosnak tartja a lakosság ilyen irányú figyelemfelhívását. 
Bármikor bármi megtörténhet, oda kell figyelni egymásra. Állandó figyelemmel kell kísérni 
az idegenek megjelenését a településen. A faárusok nagyon gyakran átverik az embereket. 
A fiatalkorúak bűnelkövetésével kapcsolatban elmondta, hogy a nevelőotthon megszűnt, 
helyette lakásotthonok vannak. Alsózsolca lakkosságnak biztonságérzetét jelentősen 
befolyásolják ezek az elemek. Fényes nappal beugranak a kerítéseken. A törvényalkotóknak 
kell fellépni ez ügyben, nem lenne szabad a nevelőotthonokat megszüntetni úgy, hogy a 
lakásotthonokban dolgozóknak esetleg nincs meg a megfelelő szakmai képzettségük. 
Az önkormányzat felvállalja, hogy az időseket tájékoztatja azokról a lehetőségekről, 
amelyekkel a veszélyérzetet csökkenteni lehet. Vannak már olyan különböző 
riasztórendszerek, amelyek pár ezer forintért megvásárolhatóak. Ezekről az emberek gyakran 
nem is tudnak. Ezzel kapcsolatban korábban már volt a rendőrségnek egy előadása. Azt látja, 
hogy általában akkor bátorodnak fel a bűnelkövetők, amikor a megfelelő felelősségre vonás 
hiányzik. A lakosság összefogása nélkülözhetetlen. Teljesen megakadályozni a bűnelkövetést 
nem lehet, de a szabályok betartása és az egymásra való odafigyelés nagyon fontos. Gyakran 
látja a rendőrautót éjszaka, és ha szükség van rájuk, egy negyed órán belül ott vannak a 
helyszínen. 



 
 

  

 
Zsiros Sándorné polgármester: Rendőrségi kezdeményezés kapcsán terveznek egy 
lakossági fórumot a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban, ahol szakemberek tájékoztatnák a 
lakosságot a kerékpáros közlekedés veszélyeiről. Ezt október 14-én 15 órára tervezik, ahol 
elképzelhetőnek tartja, hogy szerveznek egy tájékoztatót is biztonsági berendezésekről. A 
nyugdíjas klub jelezte jelenlétét. A tájékoztató azért szükséges, mert az időskorúak még 
aktívan kerékpároznak a településen, és nem biztos, hogy tisztában vannak az aktuális 
közlekedési szabályokkal. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: 3500 rendőrrel van több az országban, mint az előző 
években, és a három csapás törvénnyel akár életfogytiglani börtönbüntetésre is számíthatnak 
az elkövetők. Európa legszigorúbb büntetőjogi törvénye a magyar, amelyben kiemelt szerepet 
kapott a tanárok és a közfeladatot ellátók védelme. Aki ellenük követ el erőszakos 
cselekményt, akár 3-tól öt évig terjedő szabadságvesztésre is számíthat. A kormány megteszi 
a szükséges lépéseket a közbiztonság javítása érdekében. A körzeti megbízott telefonszáma a 
következő: 06/20/428-39-48. 
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Egyetért képviselő asszonnyal. Kifogásolja, hogy az 
új törvény nem bünteti azt, aki 14 év alatti kiskorút ejt teherbe. Minden évben van 6-7 olyan 
kislány, aki 14 éves kora előtt esik teherbe. Ez nagyon veszélyes, szociológiai 
következményei vannak, de büntetőjogi következménye talán visszatartó lenne. Javasolja, 
hogy a körzeti megbízott máskor is vegyen részt a képviselő-testület ülésén. Az ülések 
nyilvánosak, ha van olyan közérdekű közlemény, amit fontosnak tart, azt itt el lehet mondani. 
 
dr. Bogyay Ferenc r. ezredes Miskolci Rendőrkapitányság vezető: A 14 éven aluli kiskorú 
teherbe ejtését a törvény korábban megrontásnak minősítette, az új Btk. minden tekintetben a 
szigorítás irányába mozdult el, ezen a területen van egy kivétel. Amennyiben 18. életévét be 
nem töltött személy követi el a 12 és 14 év közötti személlyel a közösülést, azt jelenleg a 
hatályos jogszabály nem rendeli bűntettnek. A fiatalok prevenciója egy olyan társadalmi 
probléma, amit nem lehet kizárólag rendőri eszközökkel megoldani. Javasolja, hogy ezeket a 
gyerekeket orientálják a sport felé, főleg azokban a családokban, ahol nem tudnak megfelelő 
szabálykövetési mintákat elsajátítani. A sport segítségével a szabálykövetésre lehetne őket 
nevelni, ez elsősorban nem rendészeti feladat. Miskolcon gyakori probléma, hogy tanítás után 
átugranak a kerítésen, hogy a sportpályán focizzanak. Javasolt a pedellusi szolgálat 
bevezetését, hogy a gyerekek tanítási időn kívül is tudjanak az iskola udvarán sportolni. Egy 
kisebb településen, ahol az emberek jobban ismerik egymást, ezt könnyebben meg lehetne 
szervezni. Tiszatarjánban például íjászkodni tanítják a gyerekeket. Rossz az, ha már a 
rendőrségnek kell fellépnie egy 13-14 éves gyerekkel szemben. Miskolcon a bűnmegelőzési 
feladatokba sikerült bevonni senior kollégákat is, akik preventív előadásokat tartanak az 
iskolákban. Reméli, hogy több helyen is tudnak majd előadásokat tartani. Támogatja azt a 
felvetést, hogy a körzeti megbízott is legyen jelen a képviselő-testület üléseinek egy részén 
Sokat dolgoznak azért, hogy javuljon a közbiztonság a településeken. 
 
Bukszár Zsolt r. őrnagy Felsőzsolcai Rendőrőrs Őrsparancsnoka: A KMB iroda nem 
szűnt meg, csak a belső informatikai háttér eddig nem volt megoldott. A 2011-es állapot nem 
fog visszaállni, de a helyi kollégák itt fognak tartózkodni. Lesz rendőr a településen, és ha 
hívják őket, ott lesznek. A megadott telefonszámon nem állandóan Molnár Zoltán alsózsolcai 
KMB-s megbízott fog bejelentkezni, de a szolgálatot teljesítő kollégája, aki fogadja a hívást, 
ugyanúgy fog intézkedni. 
 



 
 

  

Zsiros Sándorné polgármester: Kielégítőnek tartja a tájékoztatást, és köszöni a Felsőzsolcai 
Rendőrőrs munkáját. 
 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadják el a 
rendőrségi beszámolót. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt. 
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének 
149/2013.(IX.25.) Kt. határozata az Alsózsolca Város 
2012. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről szóló 
beszámolóról 
  
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete 
elfogadta az Alsózsolca Város 2012. évi bűnügyi, 
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót 

 
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
 
Zsiros Sándorné polgármester javasolt, hogy tartsanak 10 perc szünetet.  
 
A szünet 16 óra 50 perctől 17 óráig tartott. 
 
 
2./ Hulladékgazdálkodásról szóló előterjesztés megtárgyalása 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi. 
 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Az új hulladékgazdálkodási törvény új feltéteket, új 
lehetőségeket, illetve új szabályokat ír elő, ezeket kell a településnek alkalmazni. A korábbi 
szolgáltatóval felbontották a szerződést, így 2013. december 31-ig biztosított a szolgáltatás. 
Az AVE szeretne továbbra is ebben a térségben hulladékgazdálkodással foglalkozni. A 
Miskolc Térségi Hulladékgazdálkodási Konzorcium, - amelynek Alsózsolca is tagja a 
Hejőpapi hulladéklerakó kapcsán, a településen keletkező kommunális hulladékot oda 
szállítják, és ott történik az ártalmatlanítása, elhelyezése,  megalakult 18-20 taggal. a leírtakon 
felül nincs új információ. Az elmúlt időszakban személyesen tárgyaltak a Kft. vezetőjével és a 
jogászával, akik tájékoztatták a 2014. évi működésről. Némi változást eszközöltek a 
szerződésben. Korábban Miskolcnak 780 szavazata volt, most már csak 720 van, így 
önmagában nem tud olyan döntéseket meghozni, amelyekhez a szavazatok ¾-e szükséges. 
Azon dolgoznak, hogy megteremtsék annak feltételeit, hogy januártól beinduljon a 
közszolgáltatás. Csatlakoztak a KEOP pályázathoz, melynek kapcsán különböző 
szállítóeszközök, berendezések kerülhetnek beszerzésre. A szolgáltató kijelölésére  
szeptember 30. a határidő. A feltételek ugyanazok, amelyek korábban vonatkoztak a 
csatlakozásra. Tiszabábolna is bejelentkezett arra, hogy vállalnák a közszolgáltatást, de úgy 



 
 

  

látja, hogy a miskolci kezdeményezés biztosabb abban, hogy  megszerzi az engedélyeket, 
amelyek az induláshoz és a megvalósításhoz szükségesek. Jelenleg két lehetőség van, vagy 
MiReHuKöz Nonprofit Kft-hez, vagy tiszabábolnai kezdeményezéshez csatlakoznak. A 
Miskolchoz történő csatlakozás esteében, 110.000 Ft-ot kell megfizetni, ez a törzstőkéhez 
való hozzájárulás összege. Fontos, hogy Alsózsolcán továbbra is biztosított legyen a 
közszolgáltatás. 
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. 
A közszolgáltatást biztosítani kell, MiReHuKöz Nonprofit Kft.-hez való csatlakozást 
javasolják. Ez kedvezőbb megoldás lehet az érdekérvényesítő képessége miatt. Javasolják a 
testületnek, hogy előterjesztés végén lévő három határozati javaslatot is fogadják el. 
 
Brünner István képviselő-testületi tag: A miskolci ajánlattal kapcsolatban aggályosnak 
tartja, hogy az előterjesztésben fel vannak sorolva a települések, és látszik, hogy amíg 
Miskolcnak 700 szavazata van, addig a többi településnek jóval kevesebb. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Összesen 1000 szavazat van. A korábban létrejött 
Konzorciumban is hasonlóak a szavazati erőviszonyok, ő maga javasolta, hogy minden 
településnek 1-1 szavazat legyen, hiszen  mindne településen fontos a szolgáltatás között jött 
létre ez a konzorcium, az erőviszonyok már akkor kirajzolódtak.  Az a legfontosabb, hogy a 
lakosság a közszolgáltatásért annyit fizessen, amennyibe az ténylegesen kerül. Tárgyaltak, 
egyeztettek a jogásszal és a vezetővel, elmondta a véleményét a bérezéssel kapcsolatban is, de 
van néhány település, aki azonnal csatlakozott. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: Úgy értesült, hogy 37 szerződésből 33-at már aláírtak. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Az információja az, hogy eddig csak 20-an csatlakoztak. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: A cél az, hogy a szemétszállítás biztosított legyen, és jól 
működjön, illetve hogy a díja ne legyen több, vagy ha lehet, kevesebb legyen. Az ő javaslata 
is az, hogy Miskolchoz csatlakozzanak. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A KEOP pályázat kapcsán beszerzett eszközök használata 
elképzelhető, hogy kedvező és jövedelmező lesz. 
 
Zsiros Sándorné polgármester javasolta, hogy szavazzanak a Konzorciumi Szerződés 
módosításáról. 
 
A módosítás a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt. 
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének 
150/2013.(IX.25.) Kt. határozata a Miskolc Térségi 
Konzorcium Konzorciumi Szerződés módosítás 
jóváhagyásáról 
  



 
 

  

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy  a jegyzőkönyv 7. melléklete szerint a Miskolc 
Térségi Konzorcium Konzorciumi Szerződését módosító 
okiratot, valamint a jegyzőkönyv 6. melléklete szerint a 
módosításokkal egybe szerkesztett egységes szerkezetű 
Konzorciumi Szerződést elfogadja. 
 
Felhívja a polgármester figyelmét, hogy a döntésnek 
megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
 

 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
 
Zsiros Sándorné polgármester javasolta, hogy szavazzanak a KEOP 1.1.1 / C / 13 pályázati 
kiíráshoz kötődő megvalósíthatósági tanulmányt 
 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt. 
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének 
151/2013.(IX.25.) Kt. határozata a KEOP 1.1.1 / C / 13 
pályázati kiíráshoz kötődő megvalósíthatósági tanulmányról
  
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a 
KEOP 1.1.1 / C / 13 pályázati kiíráshoz kötődő 
megvalósíthatósági tanulmány (MT) kötelező mellékletei az 
MT Sablon 9. A tanulmány mellékletei 24 pontja alapján, 
mint Tagönkormányzat ezúton nyilatkozik, hogy a KEOP-
1.1.1/C/13 pályázatra vonatkozó üzemeltetési koncepció 
alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben feltüntetett 
adatokat, információkat hitelesítik, azok a valóságnak 
megfelelnek, a jegyzőkönyv 8. melléklete szerint az MT-ben 
bemutatott üzemeltetési koncepciót ismerik és elfogadják. 
 
Felhívja a polgármester figyelmét, hogy a döntésnek 
megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
 
Zsiros Sándorné polgármester javasolta KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 azonosító számú 
projektről. 
 



 
 

  

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt. 
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének 
152/2013.(IX.25.) Kt. határozata a KEOP-1.1.1/B/10-11-
2011-0001 azonosító számú projekttel kapcsolatosan 
  
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete ezúton 
igazolja, hogy települési szilárdhulladék kezeléséhez, 
gyűjtéséhez a korábbi KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 
azonosító számú projekten túl nem vett igénybe támogatást, 
más pályázatban nem vesz részt. 
 
Felhívja a polgármester figyelmét, hogy a döntésnek 
megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
 
 
Zsiros Sándorné polgármester javasolta, hogy szavazzanak a MiReHuKöz Nonprofit Kft.-hez 
való csatlakozásról és az ezzel járó 110.000 Ft-os névértékű törzstőke befizetésről. 
 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt. 
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének 
153/2013.(IX.25.) Kt. határozata a MiReHuKöz 
Nonprofit Kft.-hez való csatlakozásról 
  
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete döntött 
arról, hogy a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat és 
más önkormányzatok részvételével megalakult MiReHuKöz 
Nonprofit Kft. ( székhelye: Miskolc Erenyő utca 1. ) –ben 
tagként részt kíván venni 110.000 Ft azaz: egyszáztízezer 
forint névértékű törzsbetéttel. 
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete 
kijelenti, hogy a fenti cél érdekében szándékában áll 
Miskolc MJ Város Önkormányzattól a fenti összegű 
üzletrész vagy közös tulajdonú üzletrészből a fenti 
összegnek megfelelő rész megvásárlása. 



 
 

  

  
Nyilatkozattevő kijelenti, hogy a részére megküldött a 
jegyzőkönyv 5. melléklete szerinti társasági szerződést 
elfogadja és tagsága létrejöttére vállalja annak betartását. 
 
Felhívja a polgármester figyelmét, hogy a döntésnek 
megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg a 2013. 
évi költségvetés terhére. 
 

 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
 
3./ Sportcsarnok igénybevétele 
 
 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza. 
 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Az előző testületi ülésen az volt a kérés, hogy a 
Sportcsarnok vezetője mérje fel az igényeket. Ez megtörtént, kéri az intézményvezetőt, hogy 
tájékoztassa a képviselő-testületet a Sportcsarnok igénybevételével kapcsolatban. 
 
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: Az előterjesztés tartalmazza  a 
Sportcsarnok jelenlegi igénybe vételét, a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakhoz képest 
további igényt jelentett be az alsózsolcai KSC. 
 
A beadványt a jegyzőkönyv 10. számú mellékletet tartalmazza. 
 
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: Az elmúlt héten egyeztetett az 
edzővel, akkor az volt az álláspont, hogy 12 órára lenne szükségük, ez 16 órára változott. A 
kézilabda csapat heti 3 alkalommal szeretne edzeni. Az asztali tenisz heti 2,5 órát kérne, 
szeretnék, ha lakosságot jobban be tudnák vonni ebbe a foglalkozásba és jobban ki tudnák 
használni ezt a lehetőséget. Az iskolai elfoglaltság hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig tart. A 
lyukasórákra bejelentette az igényét a 2. számú óvoda. A kézlabdások hétfőn 16-19-ig, 
szerdán 17-19-ig, pénteken 16-18-ig edzenének. Sok lehetőség nincs bérbeadásra sem. A 
szombati napok kéthetente foglaltak november 28-ig. Szombaton vagy a foci vagy kézilabda 
bajnoki mérkőzések vannak, de olyan is előfordul, hogy mindkettő egyszerre. Ezen a héten 
28-án lett volna mindkettő, de a kézilabdát áttették vasárnapra. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Ha még a plusz 4 órát hozzáteszik, akkor 3 óra marad 
üresen este 21-22 óráig, amit bérbe lehetne adni, de erre az időpontra nem lesz bérlő. 
 
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: 29-ből 25,5 órát igényelnek a 
csapatok ingyenesen. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Este 9-től nem fognak jönni sportolni, bevétel így nem 
várható, a két dolgozó munkaideje heti 80 óra, marad 15 óra, ez arra kell, hogy szombaton 
biztosítsák a mérkőzés feltételeit. Vasárnap csak olyan rendezvényt lehet szervezni, ami vagy 
önkormányzati, vagy tényleg nagyon fontos. 



 
 

  

 
Csöbör Katalin alpolgármester: Örülni kell, hogy ki van használva a Sportcsarnok. 
Kapitány Úr is elmondta, hogy mennyire fontos a sport. 
 
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: A két edzőnek egyeztetnie kellene, 
ha képviselő-testület dönt arról, hogy hány órában és milyen feltételekkel adja oda a 
Sportcsarnokot. Minden sport egyforma súlyú legyen és egyformán kell támogatni. Fél évig 
az Ámbédkár gimnáziumnak bérbe tudták adni a Sportcsarnokot, de szeptembertől a 
megnövekedett testnevelés órák száma miatt és az előbbi igények miatt erre már nem lesz 
lehetőség. A 3. évfolyamon heti 5 óra, a többi évfolyamon pedig heti 3 óra az előírás és ez 
évről évre növekszik. Előbb utóbb minden évfolyamon heti 5 testnevelés órát kell tartani. Az 
iskolában is maximális a teremkihasználtság, délelőtt két osztály használja a tornatermet, 
délután pedig sport- és táncfoglalkozások vannak. A 3. számú iskola épületében nincs 
tornaterem, a Benedek iskolában van kettő, de azok kicsik, nem fér el két osztály egymás 
mellett és a tanórák nagyon leterhelik. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: Könnyebb lenne a helyzet, ha reflektorokat szerelnének fel, 
mert akkor kint is meg tudnák tartani az edzéseket. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Este 9-10-ig lesz foglalt nem marad szabad idő a 
bérbeadásra és gyakorlatilag a Sportcsarnokot három szervezet használja ingyenesen. Elég 
komoly volt az Ámbédkár által fizetett bevétel, ez jelentős kiesést jelent. A bevétel csökken, a 
kiadás nő. A KSC-nek adott az önkormányzat 2.000.000 Ft-ot, a kézilabda csapatnak 300.000 
Ft-ot, az asztalitenisz egyesületnek pedig 200.000 Ft-ot. Valahogy meg kell oldani, hogy más 
rendezvényeknek és bérlőnek is helyet tudjanak biztosítani. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: A kézilabda csapat tagjai nem mind helyi játékosok, a 
focisták 99%-a alsózsolcai lakos. Javasolja, hogy adják meg a plusz 4 órát. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A KSC tagdíjat szed, ez a csapathoz érkezik. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: Ez a tagdíj semmiség, köszönik a testületnek a támogatást, 
de a tagdíjból nem tud működni az egyesület, és nagy dolog, hogy 9-10 év után újraindult a 
foci Alsózsolcán. 
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A Pénzügyi Bizottság hosszasan tárgyalta a kérdést, 
4 szavazatból 2 tag támogatta, 2 tag nem támogatta, azt hogy ingyenes használatba adják a 
Sportcsarnokot a költségvetés rovására. A támogatás forintosítható, a foci esetében ez 
2.700.000 Ft, míg a kézilabda esetében 1.694.000 Ft-ot jelent 52 hétre. Az önkormányzat 4-
4,5 millió forintot áldoz a sportra. A Pénzügyi Bizottság nem tudott dönteni. Kéri a képviselő 
asszonytól, hogy a reflektor ügyében esetleg keressenek támogatókat a kivitelezéshez és a 
fenntartáshoz. Az ilyen reflektoroknak komoly villamos energia igényük van. Támogatja a 
sportot, mert az alsózsolcai nevet öregbítik, az a cél, hogy minél több gyerek jöjjön be 
sportolni. Jelen pillanatban nem 4 óráról van szó, hanem arról, hogy beáldozzák az 
intézményt, a kiadásnövekedés az év végére fog kiderülni, az, hogy mennyivel csúszott el a 
költségvetés. Akkor majd át kell gondolni, hogy jövőre esetleg szerényebben kell áldozni a 
sportra. 
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Belépett a KSC a Bozsik programba? 
 



 
 

  

Brünner István képviselő-testületi tag: Igen. 
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Próbált utánanézni, hogy egy ilyen volumenű 
programban, amit az OTP és a MOL is támogat van-e keret létesítményhasználati díjra. 
Hezitált a két lehetőség között, hogy kiadják-e ingyenesen a szervezeteknek vagy sem. Ha van 
a Bozsik programban erre betervezett összeg, akkor adjon az önkormányzat néhány órát, de 
ha van rá keret, akkor hozzá kellene járulni a fenntartáshoz. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: Az egyesület újonnan indult el, azzal a kis összeggel, amit 
a képviselő-testülettől kapott. A cél az, hogy önfenntartó legyen és az önkormányzat 
költségvetésén ne rontson. A reflektordíj bagatell, de azt is ki tudnák termelni. Itt emberekről, 
gyerekekről, társadalomról van szó, úgy véli, hogy 2 év támogatás szükséges az 
önkormányzat részéről. Minden pénzbe kerül, de a cél érdekében meg kell tenni, amit lehet. 
 
Brünner István képviselő-testületi tag: A létesítményhasználati díjjal kapcsolatban nem tud 
válaszolni, de utána fog nézni. A KSC-nek több mint 100 sportolót kell és elhelyezni, 
szemben a kézilabdával, ahol 23-30 fő játszik. Ennek tudatában kulturáltan meg lehet beszélni 
a dolgot, mindkét fél lemondhat valamiről, heti 2 edzéssel meg lehet oldani a dolgot. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: A KSC egy újonnan alakult csapat, még nem pályázhat. 
 
Ráki István képviselő-testületi tag: Elindult valami, a képviselő-testületnek nagy a 
felelőssége. A sport mindig „nonprofit mínusz”. Sok gyerek szaladgál az utcán, akit még 
mindig be lehetne hozni. Ne működjön a kettős mérce, a sport alapkövetelmény, 
Magyarország vezet a halálozási statisztikában. Meg kell csinálni a reflektort. Amíg igény van 
Sportcsarnok felhasználására, addig biztosítani kell, hogy jöhessenek az alsózsolcaiak 
sportolni. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Nem érti a felháborodást. Kötelessége felhívni a képviselő-
testület figyelmét, hogy ha minden igényt kielégítenek 3,5 óra marad szabadon bérbeadásra. 
Senki szájából nem hangzott el, hogy nem akarják támogatni a sportot, ne magyarázzuk félre. 
Az, hogy a sport korábban megszűnt, az nem csak az akkori képviselő-testület hibája. Örül, 
hogy sikerült találni olyan embert, aki viszi a sportot, akkor olyan helyzetben volt az 
önkormányzat, hogy nem tudta támogatni a sportegyesületet, most nem mondhatja senki, 
hogy nem akarják támogatni a sportot. Javasolta, hogy a szociális város rehabilitációs 
pályázatban gondolják át a Sportpálya fejlesztését. Közel 70-80 millió Ft az a része, amit a 
Sportpályára tudnak fordítani, megoldódik a világítás problémája is. Támogatja, hogy ha 
elindult a foci, akkor menjen, de tudomásul kell venni, hogy az igények kielégítésével 
beáldozzák a bevételt ennek. Elesnek a bevételtől, de nőni fog a kiadás, lényegesen meg fog 
növekedni a vízfelhasználás. Az, hogy mindent ingyen adjon a képviselő-testület az nem 
kötelesség. Ha van lehetőség fizessen az igénybe vevő. 
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Döbbenten áll Ráki képviselő Úr indulata előtt. 
Senki nem mondta, hogy állítsanak le bármit is, azon kell elgondolkodni, hogy hogyan tudják 
megoldani a bevétel kiesést. Próbáljanak gondolkodni a település költségvetésében is. Mi van 
az 5200 lakos sportigényével? Mivel a csapat tagja a Bozsik programnak, dolgozzanak azon, 
hogy hogyan lehet  igényelni támogatást a programból, így a Sportcsarnoknak is lenne 
bevétele. 
 



 
 

  

Brünner István képviselő-testületi tag: Az alsózsolcai KSC nem Alsózsolca ellensége. Nem 
néztek utána a támogatásnak, ha van ilyen lehetőség, mindent meg fognak tenni azért, hogy 
ezzel, mindegy segítséggel, beszálljanak a fenntartásba. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: Ráki képviselő Úr nem volt agresszív, inkább azt mondaná, 
hogy heves. Várhatóan az MLSZ fog hirdetni pályázatot létesítményfejlesztésre, amiből 
pályákat lehet majd építeni, a cél az, hogy mindenhol normális pályák legyenek, és normális 
öltözőkben öltözhessenek a játékosok. Amint az egyesület megerősödik, be fognak szállni a 
költségvetésbe. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A szociális városrehabailitációs pályázatban lehetőség 
nyílik műfüves pálya megépítésére a kerítés rendeb tételére és pályavilágítás kiépítésére. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: Az MLSZ pályázatot fog hirdetni műfüves pálya 
kialakítására azzal a céllal, hogy a gyerekeket vonják be a sportéletbe. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Egy nagy pályán műfű telepítése 145.000.000 Ft, ennek a 
30%-a 45.000.000 Ft, ez nagyon magas összeg, amit az önkormányzatnak kellene fizetni. A 
szociális városrehabilitációs pályázat adta lehetőséget kell megfelelően kihasználni. 
 
Ráki István képviselő-testületi tag: Igen, hévvel beszélt, sokat dolgozott a zsolcai sportért. 
Az a másik 5000 ember is szívesen sportolna, ha nem öregedett volna meg, a focipályára még 
soha nem mondta senki, hogy minek. Hoztak ötleteket, de ha mindig lesöprik, akkor egy idő 
után az ember már nem akar ötletelni sem. Az iskola egyházi átvétele sem valósult meg 
időben. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Nem gondolja, hogy az iskola egyházi átvételével 
kapcsolatban bárki hibázott volna. Tőlük kívülálló ok miatt nem valósult meg, ennek van egy 
folyamata, ami most zajlik. 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: A Közösségi Ház vezetőjétől kérdezi, hogy 
kivitelezhető-e a tervezet. Bérlő bejelentkezése esetén a focicsapat átadja a helyet. 
 
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: Erről a két edzőnek kell egyeztetnie.   
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: A ciklus elején ő állt ki a kézisek mellett, de ők 
kevesebben vannak, a focicsapatban 100 emberből 2 idegen, szerinte az alsózsolcai embereket 
kellene támogatni, ne a kézilabda diktáljon, van egy tervezet, le kell tenni eléjük, ha így jó 
nekik, akkor jó, inkább nekik kellene áttenni a programokat. A vízfogyasztással kapcsolatban 
az a véleménye, hogy a sport annyira veszteséges, hogy ez az összeg már elenyésző, a 
Közösségi Házat is sokszor odaadják ingyenesen. Biztos benne, hogy a fociedzést el lehet 
tolni, ha bevételes rendezvény jönne, elhalasztanák az edzést. Ő elvállalja társadalmi 
munkában, hogy a Sportcsarnokot nyitja, zárja, ha szükséges. A csapat rugalmasan fog 
hozzáállni a bevételes rendezvényhez. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Vannak Alsózsolcán sportbarátok, akik elmennek egy-egy 
kézilabda mérkőzésre is. Inkább arról kell dönteni, hogy megadják-e ezt a lehetőséget, de 
akkor nem marad idő, amikor ki tudnák adnia a Sportcsarnokot. A bevétel be lett tervezve a 
költségvetésbe és az valahonnan pótolni kell. 
 



 
 

  

Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: Végignézte a programot, elvileg 
kivitelezhető, de ő testület döntése alapján fogja beosztani a rendelkezésre álló időt. 
Szombaton 8-13-ig nem megfelelő időpont, akkor fel kell mosni, annak meg kell száradni, 
nedves talajon nem szabad sportolni. Szombaton vagy meccs van, vagy felmosás, vagy 
mindkettő. Ezt az alkalmat más időpontra kellene betenni. Jár még oda 10 hölgy tornázni és 
van a Közösségi Házban egy Zumbás csapat, az ő mozgásuk is ugyanolyan fontos, gondolja át 
a képviselő-testület, hogy ne legyen kettős mérce, ez a két kis csapat is sportolhasson 
ingyenesen. 
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A hölgyek alsózsolcaiak? 
 
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: Igen. 
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Brünner István képviselő úrral ért egyet, itt nem foci 
kontra kézi a kérdés, a két edzőnek kell leülnie megbeszélni. Bízik benne, hogy a gyerekek 
megismerkednek más sportokkal is, nem mindenki születik focistának, a kézilabdának is nagy 
hagyománya van Alsózsolcán. Ő úgy érzi, hogy az elmúlt 23 évben nem volt felelőtlen a sport 
kapcsán. Meggyőződése, hogy a testületben mindenki felelősen dönt, annak ellenére, hogy 
másképp gondolkodnak. A döntéssel az intézmény költségvetése lesz deficites. 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: A felmosást nem lehet korán reggel, vagy este 
megoldani? 
 
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: A felmosás legalább két órát vesz 
igénybe. 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Sérelmezi, hogy egy felmosás miatt nem tudják 
használni a Sportcsarnokot. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A dolgozók munkaideje véges, azt a vezető osztja be. 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Éjszaka is fel lehet mosni. 
 
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: A dolgozók túlóráit így is nehézkes 
kiadni. 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Társadalmi munkában vállalja a felmosást. 
 
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: Ez nem ilyen egyszerű, ennek 
akadályai vannak, különböző biztonsági és tűzvédelmi előírások miatt is. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Hagyják meg az intézményvezető jogkörét, az ingyenes 
kiadással így is jelentősen lekorlátozzák a lehetőségeit. A kiadási oldalt helyre kell tenni. 
 
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Támogatja a Sportcsarnok ingyenességét, de mi lesz 
azoknak a sorsuk, akik eddig igénybe vették a Sportcsarnokot. Jó volna szót érteni az 
edzőkkel, ezt nekik is meg kell érteni, hogy délután legalább egy óra maradjon szabadon, ha 
más is igénybe szeretné venni a Sportcsarnokot, akkor legyen rá lehetőség. Ne essenek abba a 
hibába, hogy a Sportcsarnokban másnak nem lehet focizni. 
 



 
 

  

Zsiros Sándorné polgármester: Este 9-10-ig nem fognak menni focizni, korábbi időpontot 
kellene biztosítani, adjanak a vezetőnek ebben szabad kezet. Döntsenek az ingyenes használat 
lehetőségéről, de azzal, hogy rugalmasan kezelik a helyzetet, ha igény van rá, más is mehet 
sportolni. Járulnak hozzá a térítésmentes biztosításhoz, de a helyi igényeket figyelembe véve. 
 
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: Ne konkrét órákban állapítsák meg, 
hanem az edzőkkel kell egyeztetni. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A vezető egyeztetési joga legyen meg, de már használhatják 
a Sportcsarnokot. 
 
Brünner István képviselő-testületi tag: Javasolja, hogy kérjék az edzőket, mielőbb 
egyezzenek meg. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Legyen a határidő október 15. 
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A fordulók ismertek, ennek függvényében lehet 
ütemezni. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Kéri a Közösségi Ház vezetőjét, hogy a következő testületi 
ülésen tájékoztassa őket az egyeztetés eredményéről. 
 
Zsiros Sándorné javasolta, hogy döntsenek a Sportcsarnok igénybevételéről az előre jelzett 
igények figyelembe vételével úgy, hogy a Közösségi Ház vezetője lefolytatja az egyeztetést 
az időpontok véglegesítésében, azzal, hogy igény esetén más bérlő is lehetőséget kaphat. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt. 
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének 
154/2013.(IX.25.) Kt. határozata a Sportcsarnok 
ingyenesen történő rendelkezésre bocsátásáról az 
alsózsolcai KSC-nek, az alsózsolcai kézilabda 
egyesületnek, valamint az asztali tenisz egyesületnek. 
  
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy ingyenesen bocsátja rendelkezésre a 
Sportcsarnokot az alsózsolcai KSC-nek, az alsózsolcai 
kézilabda egyesületnek, valamint az asztali tenisz 
egyesületnek. Az igénybevétellel kapcsolatos további 
egyeztetéseket a Közösségi Ház vezetője végezze el. Az 
ingyenes használat mellett lehetőséget kell biztosítani a 
bérlők igényeinek kielégítésére is. 
További ingyenes lehetőséget ad a bajnoki mérkőzések 
lebonyolítására. 

 
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 



 
 

  

4./ A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő 
támogatás pályázat 
 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Megjelent a Belügyminisztérium pályázati felhívása, 
amely arra irányul, hogy ha az önkormányzat gazdálkodása veszélyeztetve van, például az 
iparűzési adóalapja csökkent, akkor pályázatot nyújthat be. Készül a pályázat, a településen 9 
milliárdról 7 milliárdra csökkent az iparűzési adó alapja, ez 34 millió Ft adókiesést jelent. A 
pályázat részletesen elemzi a költségvetést, nagyon sok mindenre kitér, jelenleg dolgoznak 
rajta. Javasolja, hogy támogassa a képviselő-testület a pályázat benyújtását.  
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és támogatja a 
pályázat benyújtását. 
 
Zsiros Sándorné javasolta, hogy szavazzanak a pályázat benyújtásáról. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt. 
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének 
155/2013.(IX.25.) Kt. határozata a megyei 
önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok 
működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi 
kiegészítő támogatásról szóló 39/2013. (VII.31.) BM 
rendelet szerinti pályázatról 
  
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete döntött 
arról, hogy benyújtja a megyei önkormányzati tartalékról és 
a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését 
szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásról szóló 39/2013. 
(VII.31.) BM rendelet szerinti pályázatot. 
 
Felhívja a polgármester figyelmét, hogy a döntésnek 
megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

 Felelős: polgármester 
 Határid ő: 2013. szeptember 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

5./ Tájékoztató a nyertes pályázatokról 
 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza. 
 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Szerződéskötés előtt állnak a szociális város rehabilitációs 
pályázatban. Ez 100%-os támogatottságú, 385.299.300 Ft-ot jelent. Ennyit nyert a település. 
A szerződéskötéshez szükséges adatgyűjtés van folyamatban, a pályázat nyújtotta 
lehetőségekkel élni kell. 
Az egészségügyi alapellátás fejlesztése című pályázat keretében 25.802.266 Ft-ot nyert a 
település a védőnői szolgálat, illetve a gyermekorvosi rendelő akadálymentesítésére, valamint 
eszközbeszerzésre. 
A Komplex telep programmal kapcsolatban nincs újabb információ, jelenleg az iratok 
benyújtása zajlik. Az elnyert összeg 142.371.087 Ft. 
Elbírálás alatt van az épületenergetikai pályázat, valamint az közvilágítás korszerűsítésére 
irányuló pályázat.  
Tartalék listán van a település Benedek Tagiskola fejlesztésére irányuló pályázatban. 
Folyamatban van a Fekete István óvoda, valamint a 2. számú óvoda által közösen benyújtott 
pályázat. 
A 2. számú óvoda 29.210.000 Ft-ot nyert képzésekre, gyerekprogramokra, ez a pályázat is 
100%-os finanszírozású, ezt az óvoda önállóan nyújtotta be. 
Jelenleg megvalósítás alatt áll az idősek otthona, október 17-ig kell átadni. A műszaki átadás 
már megtörtént. Október végén pedig megtörténik az ünnepélyes átadás, de október közepén 
már költözhetnek vissza az épületbe. 
Folyamatban van még a Közösségi Ház egy pályázata az innovatív kezdeményezések, amit a 
Minőies Alapítvánnyal közösen nyújtottak be. Ennek az összege 44.726.976 Ft, melynek a 
fele került Alsózsolcára, rengeteg programot szerveznek, táboroztatnak, kirándultatnak. 
A tegnapi nap során megnyílt a LEADER pályázat feltöltésének lehetősége. Három témában 
vagyunk érdekeltek. Megvalósulhat a helytörténeti gyűjtemény vizes blokkjának kialakítása, a 
mobil színpad beszerzése, valamint a Sportpályán a kreatív sportolási lehetőségeknek helyt 
adó pálya kialakítása.  
 
Csöbör Katalin alpolgármester: Örül, hogy patriótaként hozzájárulhat Alsózsolca 
fejlődéséhez. A település sorsát mindig a szívén viseli, és mindent megtesz az érdekében. 
 
 
 
 
 
6./ ÉMOP- 4.2.1/A-11/2012-002 „Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca 
településen” című pályázathoz előleg biztosítása 
 
 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 14. számú melléklete tartalmazza. 
 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Az előterjesztésnek megfelelően kéri a testületet, hogy 
engedélyezzék az összeg biztosítását. 
 



 
 

  

Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, ez 
az összeg előre láthatólag nem befolyásolja az önkormányzat rentábilis működését. 
 
Zsiros Sándorné polgármester javasolta, hogy döntsenek az idősek otthona befejezéséhez 
szükséges összeg 18 millió Ft+ÁFA összeg biztosításáról. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt. 
 
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének 
156/2013.(IX.25.) Kt. határozata az ÉMOP- 4.2.1/A-
11/2012-002 „Idősek nappali ellátásának fejlesztése 
Alsózsolca településen” című pályázattal kapcsolatban. 
 
Azsózsolca Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az 
ÉMOP- 4.2.1/A-11/2012-002 „Idősek nappali ellátásának 
fejlesztése Alsózsolca településen” című pályázathoz 18M 
Ft+ÁFA összeget megelőlegez a kifizetések teljesítéséhez. 

 
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
 
6./ Bursa Hungarica ösztöndíjprogram 
 
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 13. számú melléklete tartalmazza. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Hétfőn érkezett meg a pályázati kiírás, október 11-ig kell 
döntést hozni, kéri a testületet, hogy döntsenek róla. Az idén is hasonló a finanszírozás 10.000 
Ft/hó támogatáshoz, ebből 4.000 Ft-ot kell az önkormányzatnak biztosítani. Kéri a testületet, 
hogy döntsön a pályázatban való részvételről és a 4000 Ft/fő/hó önkormányzati támogatásról. 
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és 
támogatja, hogy csatlakozzanak a Bursa Hungarica ösztöndíjprogramhoz. 
 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- 
testületének 157/2013.(IX.25.) Kt. határozata a 2014. 
évi Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati 
ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról. 
 
Alsózsolca Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási 
önkormányzati ösztöndíjpályázatának A és B 
változatához. 
Az egy főre jutó jövedelemhatárt a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum összegének 150 %-ában, az 42.750 Ft-
ban állapítja  meg. 
A jogosultak részére havonta 4000 Ft-ban állapítja meg a 
támogatás összegét. A benyújtott pályázatokat a 
Humánpolitikai és Jóléti Bizottság bírálja el. 

 
  Felelős: jegyző, humánpolitikai és jóléti bizottság 
  Határid ő: 2013. október 11. 
 
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Hogyan alakul az adóhelyzet? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Szeptember 16. volt a befizetési határidő az egyes 
adónemekben, most zajlik a feldolgozás időszaka, kezdődik a behajtási időszak, sokan nem 
fizettek. Most úgy látszik, hogy várhatóan 50 millió Ft lesz a kiesés. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Az „Itthon vagy! Magyarország szeretlek!” hétvége 
program keretében hívja a képviselő testületet, lesz szüreti felvonulás, körbejárják a települést 
és egyes helyszíneken kis műsort adnak a fellépők. Délután a Közösségi Házban dalos 
találkozó lesz, kéri, hogy menjenek el, ennek a rendezvénynek évek óta nagy sikere van, más 
településekről is várnak vendégeket a kórus tagjai. Vasárnap este fél 10-kor tábortüzet 
gyújtanak a piac téren, népdaléneklést szerveznek az országos akció keretében. Az ország 
több pontján egy időben fogják meggyújtani a tábortüzet, kéri a képviselő-testületet, hogy 
vegyen részt ezeken az eseményeken. 
 
Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester az ülést 18 óra 42 
perckor bezárta. 
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