22/2013. sz. jegyzőkönyv

Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről,
mely 2013. november 28-án 8 órakor kezdődött.
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Brünner István, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos,
Dr. Majoros Géza, Ráki István, Szilágyi László, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tagok (a
jelenlévő képviselők száma 8 fő), Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző

Az ülésre meghívó kapott: Észak-Magyarország Szerkesztősége, Bukszár Zsolt a
Felsőzsolcai Rendőrőrs Őrsparancsnoka, Antal Lászlóné, Herman O. Ált.Iskola igazgató,
Fazekasné Baksi Piroska Fekete István Óvoda vezető, Oroszné Verba Julianna Gondozási
Központ vezető, Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető, Takácsné Szabó
Zsuzsanna 2. sz. Óvoda vezető, Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető, Horváth Henrik
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Urszin László temető üzemeltető

Meghívottként jelen vannak: Parádi Julianna, Városüzemeltetés vezető, Urszin László
temető üzemeltető
Érdeklődőként jelen van: Vasas Imre József
A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
Az ülésről felvételt készített a Blende Info Kft. munkatársa
Zsiros Sándorné polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és a megjelenteket.
Megállapította, hogy 8 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Az ülésről távolmaradását jelentette be Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy elsőként a temető üzemeltetésével kapcsolatos
napirendi pontot tárgyalják meg.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

Napirend:
1./ Tájékoztatás a temető üzemeltetéséről
A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosítása
2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
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3./ Helyi adók mértékének megállapítása 2014. évre
4./ Beszámoló Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi működéséről
5./ 2014. évi belső ellenőrzési terv
6./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A napirendi pontok tárgyalása előtt szót kér, az előző
ülésen elhangzott kérdésre való váaszt, miszerint hány fő dolgozik a Polgármesteri
Hivatalban, pontosítani szeretné. Jelenleg 21 fő dolgozik a hivatalban, nem pedig 22. 222 fő a
létszám az 1 fő közmunkással.
Megkeresés érkezett a Kormányhivatal részéről, hogy alkottak-e, illetve szándékában áll-e a
képviselő-testületnek rendeltet alkotni a közterületen történő tartózkodási lehetőségéről.
A képviselő-testületi tagok egyhangúan kinyilvánították, hogy nem kívánnak rendeltet alkotni
a hajléktalanok elhelyezésével kapcsolatban.

1./ Tájékoztatás a temető üzemeltetéséről
A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló rendelet módosítása

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: Többször esett már szó a temető üzemeltetéssel és
fenntartással kapcsolatban.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Májustól folyik az egyeztetés a temető üzemeltetővel,
a költségeket nem kívánják emelni, a legutolsó egyeztetés során felmerült, hogy állapítsák
meg az üzemeletetéssel összefüggő költségeket, melyeket ne a hozzátartozó, hanem a
temetkezési vállalkozó fizessen meg. A rendeletterveztet olyan nyomtatványokat tartalmaz,
amelyek tisztáznák a költségek viselésével kapcsolatos viszonyokat.
Zsiros Sándorné polgármester: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és a
rendelettervezetet.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés és a rendelettervezetet.
Brünner István képviselő-testületi tag: Egy korábbi ülésen megjelöltek egy olyan
képviselői egyeztetést, amelyen az összes érintett jelen van. Ehhez képest egyedül jelenlegi
temető üzemeltető jelent meg, mégsem lettek behozva az érintettek. Ez miért maradt el? Ő ezt
így nem tudja támogatni.
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Zsiros Sándorné polgármester: Jelen volt mindenki, amikor megállapodott Vasas Imrével,
hogy egyeztetésre jöjjön be a polgármesteri hivatalba. Ehhez képest a vállalkozó nem kereste,
nem kezdeményezett egyeztetést.
Vasas Imre József: Elfogadja a kritikát. Tudja, hogy a sógornője írt egy három oldalas
levelet, amiben sok minden felmerül. Jogszabály írja elő a temető üzemeltetésével kapcsolatos
temető-fenntartási hozzájárulás maximális mértékét.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Egyedi ügy elbírálására érkezett a levél a sógornőjétől,
aki személyesen jelent meg, így a probléma tisztázásra
került.
Csöbör Katalin alpolgármester 8 óra 12 perckor elhagyta az üléstermet. A jelenlévő
képviselő-testületi tagok száma 7 fő.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Bejelentés van arra, hogy Vasas Imre engedély nélkül
ment be a temetőre.
Vasas Imre József: A temető kapu nyitva volt, gondnokot nem talált. A Kovács doktor
eltemettetésével kapcsolatos félreértés miatt elnézést kér, de nem ő találta ki.
Csöbör Katalin alpolgármester 8 óra 13 perckor visszajött az ülésterembe. A jelenlévő
képviselő-testületi tagok száma 8 fő.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A temetőre nem szabad bemenni gépjárművel, csak
mozgáskorlátozott személyeknek, vagy a vállalkozónak, előre egyeztetett időpontban. Az ott
folyó munkát felügyelni kell.
Vasas Imre József temetkezési: Erre nincs díj, az után vésésért fizetni kell, ha valahol nyitva
van a kapu, mért nem lehet bemenni. Megtörtént már máskor is, ha látják a gondnokot,
szólnak.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Van telefon, szólni kell, több telefonszám is van, hogy
mindig el lehessen érni az üzemeltetőt. Azért van nyitva a kapu, mert mozgáskorlátozott
látogatók bemehetnek bizonyos napokon.
Zsiros Sándorné polgármester: Az ilyen félreértéseket el lehetne kerülni. A normális
gyakorlat az, ha egy mozgáskorlátozott be akar menni, akkor szólnak, ha munkavégzésre
kerül a sor, akkor előre szólnak, és úgy mennek be. A temető üzemeltetőnek tudni kell
mindenről.
Azt, hogy nem jött el, annak tulajdonítja, hogy nincs olyan nagy probléma. Ezt már
elfogadták, nincs szándék a szerződés felbontására.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Nem érti, hogy miért nem egyeztették a megbeszélés
időpontját. Ennek a következménye, hogy ő is és Brünner képviselő is távozott. Miért ne
egyeztetik az időpontot, hogy a képviselők többsége ráérjen.
Az üzemeltetés költségeit az a vállalkozó fizesse meg, aki vállalkozás keretében munkát
végeznek, kivéve a temetkezési vállalkozót.
A díjak közzétételével kapcsoltban elmondja, hogy az önkormányzat lapjában csak annyi
jelenik meg, hogy megváltoztatták a rendeletet. Ő nem hiszi, hogy az átlagemberrel szemben
elvárható, hogy menjen fel a honlapra és nézze meg a korábbit, meg az újat.
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Ő nem tartja helyesnek a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés módosítását. Ha 2014. végéig
köttetett, miért kell rajta változtatni.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A képviselő-testület döntése, hogy a rendeletet a
honlapon, valamint hirdetmény útján teszik közzé, és az újságban utalás szerepel arra, hogy a
rendelet megváltozott. A korábbi módosítás is belekerült az újságbaa, ha most változik a
rendelet azt is bele fogják tenni. Ha van rá igény, egy rövid tájékoztató is bele kerülhet a
rendeltről.
A friss rendelteket a temetőben is kiteszik, sőt kiteszik az orvosi rendelőben. De ez volt a
szándék, hogy az újságban csak utalás jelenjen meg a rendeletalkotásról. Érdemes az újságból
a honlapon való elérést leírni, hogy hol olvasható a rendelet.
A testületi ülésről készült hiteles jegyzőkönyv megtalálható a honlapon.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Jónak tartja az utalást arra, hogy pontosan hol
található a rendelet.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Sajnos akinek nincs internete, az így sem fogja tudni
olvasni.
Javasolja, hogy halasszák el a döntést, és meghallgatják Vasas Imrét, hamarosan lesz ülés,
akkor dönthetnek róla.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: A temetkezési vállalkozóval nem lehet fenntartási
díjat fizettetni.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Olvassák együtt a jogszabályt.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Felesleges az időt húzni. Hozzanak döntést.
Díjváltozásról nincs szó, a temetkezési vállalkozóval akarnak üzemeltetési díjat fizettetni,
amit nem lehet.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A lakosságnak kedvezőbb lenne, ha a vállalkozó
fizetné a díjat, aki eldöntheti, hogy továbbhárítja-e a temettetőre vagy nem érvényesíti a
temettető felé.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Úgy gondolja, hogy egyiküknek sincs olyan
végzettsége, hogy ezt eldöntsék.
Zsiros Sándorné polgármester: Sértő, hogy azt feltételezik, hogy senkinek nincs, a
jegyzőnek van ilyen végzettsége.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A képviselő Úr a laikus szemével értelmezi a
jogszabályt. A jogszabályt sokféleképpen lehet értelmezni. Azt feltételezi, hogy a képviselő
úrnak a végzettsége alapján tudni kellene értelmezni. A temetői törvény változtatásának
folyamatával jó irányba indult el a jogalkotás.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Bevezetésre kerül a szociális temetkezés
intézménye.
Zsiros Sándorné polgármester: A szociális temetkezés kérdésében is ki kell dolgozni a
rendeletet. Javasolja, hogy zárják le a vitát. Vagy vegyék le a napirendről, vagy szavazzanak
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róla.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy szavazzanak a temetőkről és a temetkezési
tevékenységről szóló rendelet módosításáról.
A rendelettervezet a jegyzőkönyv 7. számú mellékletet tartalmazza.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 2 igen 4 nem 2 tartózkodással nem hozott döntést a temetőkről és a temetkezési
tevékenységről szóló rendelet módosításának tárgyában.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző, Urszin László temető üzemeltető valamint Vasas Imre
József 8 óra 33 perckor távozott az ülésről.

2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A jelentést a jegyzőkönyv3. számú melléklete tartalmazza.
Dési Petra a Polgármesteri Hivatal építésügyi szolgáltatási pont ügyintézője, aki a jegyzőt
távollétében helyettesíti, 8 óra 35 perckor érkezett az ülésre.
Zsiros Sándorné polgármester: Ismertette a jelentést a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról.
Dési Petra a Polgármesteri Hivatal építésügyi szolgáltatási pont ügyintézője, aki a jegyzőt
távollétében helyettesíti, 8 óra 35 perckor érkezett az ülésre.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A Bursa Hungarica ösztöndíjprogram keretében
Alsózsolca Város Önkormányzata évek óta támogatja a tanulni vágyókat, idén Miskolc már
nem csatlakozott az ösztöndíj programhoz.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy szavazzanak a lejárt határidejű határozatokról
szóló jelentés elfogadásáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
Alsózsolca Város Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést 8 igen
szavazattal jóváhagyólag tudomásul vette.

3./ Helyi adók mértékének megállapítása 2014. évre
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: Az építményadó összege jelenleg 1050,- Ft/m2, a maximum
1821,- Ft/m2. Javasolja, hogy ne változzon a díj, csökkenteni lenn jó, de nincs olyan
helyzetben a település, hogy ez megvalósuljon. Az iparűzési adó mértéke a nettó árbevétel
2%-a. Egyéb adó bevezetését nem tervezik. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.
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Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolja a képviselő testületnek a helyi adók mértékéről szóló előterjesztést.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy szavazzanak a helyi adók mértékének
helybenhagyásáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 2 igen 4 nem 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
181/2013. (XI.28.) Kt. határozata a helyi adók
megállapításáról 2014. évre
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy 2014. évben nem változtat a helyi adók
mértékén, eszerint:
- az építményadó mértéke:
1.050.-Ft/m2/év
- iparűzési adó mértéke:
a nettó árbevétel 2%-a
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4./ Beszámoló Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi
működéséről
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: Sajnálja, hogy nem jelent meg a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke. A beszámolóban leírja, hogy milyen tevékenységeket végeztek az
elmúlt évben.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: A beszámolóból nem derül ki, hogy hová került a
pénz, amit az önkormányzattól kaptak. Nincs időrendben a felsorolás, ezt így ő nem tudja
elfogadni.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Úgy látszik a kisebbségi önkormányzat vezetőjének
nem fontos, hogy a képviselő-testület tárgyalja a beszámolóját.
Csöbör Katalin alpolgármester 8 óra 41 perckor elhagyta az üléstermet. A jelenlévő
képviselő-testületi tagok száma 7 fő.
Zsiros Sándorné polgármester: Év végéig kell elszámolniuk az önkormányzati
támogatással, de talán illő lett volna, ha megjelenik.
Brünner István képviselő-testületi tag: Fogadják el a beszámolót azzal, hogy a következő
testületi ülésre készítse el a számadást.
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Zsiros Sándorné polgármester: A felhasznált összeggel december 31-ig kell elszámolnia.
Zsiros Sándorné polgármester javasolta, hogy fogadják el a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2013. évi működéséről szóló beszámolót.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 5 igen 1 nem 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
182/2013. (XI.28.) Kt. határozata a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
2013.
évi
működéséről
szóló
beszámolóról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat 2013. évi működéséről szóló beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5./ 2014. évi belső ellenőrzési terv
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza.
Csöbör Katalin alpolgármester 8 óra 43 perckor visszajött az ülésterembe. A jelenlévő
képviselő-testületi tagok száma 8 fő.
Zsiros Sándorné polgármester: Ismertette az előterjesztést.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és
támogatja azzal, hogy a Gondozási Központ belső ellenőrzésére 2014. harmadik
negyedévében, míg a Közösségi Ház és a Városüzemeltetés ellenőrzésére a negyedik
negyedévben kerüljön sor.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy szavazzanak 2014. évi belső ellenőrzési
ütemtervről a Pénzügyi Bizottság által tett javaslat alapján.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
183/2013. (XI.28.) Kt. határozata a 2014. évi belső
ellenőrzési tervről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja a 2014. évi belső ellenőrzési
tervet az alábbiak szerint:

Ellenőrzési feladat

Ellenőrzendő
időszak

Ellenőrzés
Ellenőrzés típusa

időpontja

Gondozási Központ
munkaügyi

2013. év

tervezett

munkaügyi

vizsgálata

2014. III.
negyedév

Ellenőrzés
időigénye

10 nap

Közösségi Ház és
Könyvtár
költségvetési

2013. év

gazdálkodásának

szabályszerűségi,

2014. IV.

pénzügyi

negyedév

15 nap

vizsgálata
Városüzemeltetés
település
üzemeltetési,
intézmény
üzemeltetési

és

2013. év

teljesítmény

2014. IV.
negyedév

15 nap

karbantartási
tevékenységének
ellenőrzése

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
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Zsiros Sándorné polgármester: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatóhoz való csatlakozás
megtörtént. Remélhetőleg ez biztosítja, hogy nem lesz fennakadás a szemétszállítással
kapcsolatban.
Az önkormányzati konszolidációval kapcsolatban a TÖOSZ elnökségi ülésén kapott
tájékoztatást. A jövő évben teljes konszolidáció várható, ami azt jelenti, hogy a 1 M CHF
konszolidálásra kerül, ennek következtében az önkormányzatnak várhatóan semmiféle
tartozása nem lesz.
A jövő évi költségvetésbe 10 milliárd Ft van betervezve azon önkormányzatoknak, akik nem
részesültek a konszolidációból és ezt 4 éven keresztül meg fogják tenni. 3200
önkormányzatból 1200 nem szorult hitelfelvételre. Az ő számítási szerint ha ebből az évi 10
milliárdból mindenki igazságosan egyformán kapna, akkor azon önkormányzat aki nem
részesült a konszolidációból, 4 év alatt évi 32 millió Ft támogatáshoz juthat hozzá, Alsózsolca
ezzel szemben 300 millió Ft-ot kaphat konszolidációként.
A LEADER pályázatban a helytörténeti gyűjteményre benyújtott pályázatukat befogadta a
rendszer, a másik kettő a pályázat lezárása miatt nem került be.
Az augusztusi lakossági fórumon elindult kezdeményezést elküldték különböző
szervezeteknek, ennek folytán a település a figyelem középpontjába került, nem csak a helyi
rendőrőrssel, hanem a városi rendőrkapitánysággal is egyeztettek a közbiztonság helyzetéről.
Tartottak egy lakossági fórumot, ahol nemcsak a kerékpáros közlekedés volt a téma, hanem a
közbiztonság és a bűnmegelőzés is.
A Nevelőotthon területén a régi kastélyépülettel kapcsolatban a Vay Egyesület egy koncertet
szervezett, felhívva ezzel a figyelmet az ingatlan állapotára. Próbálják az ingatlan helyzetét
rendezni, de a fenntartás átkerült a megyei intézményfenntartó központhoz. Alpolgármester
asszonnyal egyeztettek az intézmény vezetőjével és a közfoglalkoztatás keretében 2-3 embert
be tudnak vonni a külső környezet rendben tartására.
A lakosság körében felháborodást kelt a Nevelőotthonban neveltek viselkedése. Miskolcon az
intézményfenntartó központban sok mindenről nem is tudnak, valami olyan elfoglaltság
kellene a gyerekeknek, ami leköti őket, és ezáltal visszaszorulna az utcán való csellengés.
Bízik benne, hogy a folyamatos párbeszéddel valamit el tudnak érni.
Folyamatos a kapcsolattartás a polgárőrséggel, most zajlik az újonnan belépők vizsgáztatása.
Próbálnak egy új gépjárművet beszerezni, de kimaradtak a pályázatból, erre ilyen kis városok
nem pályázhattak. Felveszik a kapcsolatot a megyei rendőrkapitány úrral, az ő autóik
selejtezése folytán hátha sikerülne egy jobb autóhoz jutni.
Alsózsolca Város idősbarát önkormányzat díjat kapott, amely pénzjutalommal is jár. Ehhez
tegnap bekérték az adatokat, de pontos összeget még nem lehet tudni.
Az ivóvíz minőségét javító beruházás 2014 tavaszán valóban megvalósulhat. Abban, hogy az
önrészt sikerült a pályázathoz biztosítani, nagy szerepe van alpolgármester asszonynak. Ennél
a pályázatnál olyan magas volt az önerő összege, hogy azt a település nem tudta volna
finanszírozni a svájci önerő alap nélkül. A svájci nagykövet október közepén személyesen
látogatta meg a munkaterület helyszínét. A program keretében azokat a vezetékeket cserélik
ki, amelyek a legrégebbiek.
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Két új lelkésze van a településnek, Alexa Gábor református és Lakatos Lilla metodista lelkész
személyében. Mindkettőjük beiktatása megtörtént. Az új metodista lelkésznek nagy szerepe
lehet a roma kisebbség életében.
Zajlanak az ünnepi rendezvények.
A területfejlesztési operatív program keretében most zajlik a projektgyűjtés. A LEADER-el
együtt meghívták a helyi vállalkozásokat. Tájékoztatást adtak arról, hogy hogyan lehet
pályázni a projektre. Ő próbált minden korábbi pályázatot megnézni, hogy abból milyen
projektjavaslat lehet.
Örül, hogy vannak helyi vállalkozások, akiket érdekelt a tájékoztatás.
Miskolc megyei jogú város valamint 40 másik település részvételével működik egy kölcsönös
segítségnyújtási megállapodás, amely mindenkinek előnyére válik.
Folyamatos a kapcsolattartás a közútkezelővel a Kossuth út állapotával kapcsolatban. A posta
előtti parkoló valamint, valamint 8 új gyalogos átkelőhely kialakításáról, amelyre várhatóan
tavasszal fog sor kerülni.
Novemberben részt vett egy konferencián a vidéki nők nemzetközi napja alkalmából, ahol
téma volt a kistérségi polgármesterek helyzete.
A nyilvános testületi üléseken készült jegyzőkönyvek hiteles formában megtalálhatók a
honlapon.
Több észrevétel érkezett, hogy Alsózsolca nem vett részt a szociális tüzifa programban. A
pályázatban a 2013. január 1. napján érvényes lakosságszámot vették figyelembe, és az 5000
fő alatti települések nem pályázhattak. Nem azért nem vett részt a település a programban,
mert nem volt rá igény, hanem azért mert nem volt rá jogosult.
A lámpatestek helyzetével kapcsolatban megkéri Dési Petrát az építésügyi szolgáltatási pont
ügyintézőjét, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet.
Dési Petra a Polgármesteri Hivatal építésügyi szolgáltatási pont ügyintézője: A
közvilágítási hibabejelentések telefonon vagy e-mailen érkeznek. Sajnos az ÉMÁSZ javítási
ideje 2-3 hét vagy ennél több, de igyekeznek korrigálni, többször telefonálni. A kérés az, hogy
lehetőség szerint minél hamarabb jelentsék be, ha hiba van.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Sok idős ember közlekedik az utcán, hamarabb
sötétedik, a minimális fényerőt biztosítani kell. A Közösségi Háznál nagy gond a
kerékpártároló hiánya. Nem lehet biztonságosan elhelyezni a kerékpárt. Egy-egy
rendezvényen biztosítani kellene felügyeletet.
Felhívja a vállalkozások figyelmét, hogy a terveket december 15-ig lehet beadni. A beadott
projektjavaslatok alapján várhatóan 2014 júniusában készül el a megvalósítási terv. A BOKIK
honlapjáról megbízható információkat kaphatnak a vállalkozások. Érdemes elgondolkodni,
hogy a 2014-2020 közötti időszakban hogyan tudnák fejleszteni a vállalkozásokat.
Brünner István képviselő-testületi tag: Az önkormányzat honlapján keressenek egy olyan
tárhelyet, ahol az üléseken készült felvétel megtekinthető. Érdeklődik, hogy a Lévay úton a
csapadékelvezetést kik, milyen megbízásból és mennyiért végezték el.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolja, hogy a Városüzemeltetés vezetője bízza meg az
dolgozóit, hogy járják végig a települést és nézzék át, hol nem ég a lámpa.
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A Közösségi Ház kerékpártárolójával kapcsolatban a Városüzemeltetés vizsgálja meg, hogy
hogyan lehetne megoldani a kerékpártároló problémáját, de ez csak úgy működhet, ha valaki
nyitja, zárja.
A felvétel közvetítése megoldható.
Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban több
árajánlatot kértek. A Lévay utcán új az aszfalt, ezért igyekeztek úgy megoldani, hogy ne
sérüljön. Az ajánlatok közül azt választották melyiknek a legkedvezőbb volt az ára. Sajnos a
visszatöltés miatt van egy kis domb, de tavasszal saját hatáskörben visszaállítják úgy, hogy ne
sérüljön az út.
Brünner István képviselő-testületi tag: A hiteltörlesztéssel kapcsolatban érdeklődik, hogy
mi lesz a tartalékkal, ha a kormány átvállalja a tartozást. Az marad náluk, vagy vissza kell
adni.
Zsiros Sándorné polgármester: Tájékoztatást kértek, hogy eddig mire használták fel a
kötvényt, az adóbevételek nem jönnek, ami likviditási problémát okozhat, a tartalékot nem
vonhatják el.
Brünner István képviselő-testületi tag: Úgy gondolja, hogy a polgármester asszony által
elmondott 4 év alatt 34 M Ft támogatás azoknak, akik nem vettek fel hitelt, komoly
csúsztatás. Nem azt kell mondani, hogy az önkormányzat milyen jól tette, hogy hitelt vett fel.
Zsiros Sándorné polgármester: Azt nem közölte, hogy a kötvénykibocsátással közel 1 Mrd
Ft pályázati támogatáshoz jutottak, kifizetetlen számlák nem voltak, csődeljárás nem indult az
önkormányzat ellen. Az adósságátvállalás egy jó döntés volt a kormány részéről.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Elképzelhető, hogy egyben feladatot is ad a kormány
az önkormányzatoknak a konszolidáció kapcsán. Újsághírben látta, hogy
munkahelyteremtésre, vállalkozásfejlesztésre kell majd fordítani az összeget. Kéri, hogy a
nyugdíjasok 3.000 Ft-os karácsonyi juttatására keressenek forrást.
Ráki István képviselő-testületi tag: Jelzi, hogy a Széchenyi utcán szívesen fogadnák a
zúzott követ az útpadka feltöltésére.
A biciklitárolóval kapcsolatban elmondja, hogy szerinte beton jellegű dolognak kellene
lennie. Egy lakat nem lakat, azt őrizni kell. Borzasztó, hogy nem lehet megmozdulni a sok
kerékpártól egy-egy rendezvény alkalmával.
A vízelevezéshez fel kell bontani az utcát, szólni kell az embereknek, akik kibetonozták az
árkot, hogy azt fel fogják törni. Aki beültette vagy kibetonozta azt saját felelősségére tette. Ezt
a kérdést időben kell tisztázni az emberekkel.
Az oszlopon, ahol kevés égő van, azt csinálják meg. Felvetett, hogy az utca névtáblák
hiányosak a településen, előfordult, hogy kerestek egy-egy utcát, és mivel a településen belül
nincs kitáblázva nem találták meg.
Zsiros Sándorné polgármester: A következő évi költségvetés tervezésekor kérnek hozzá
árajánlatot és meg lehet oldani.
Csöbör Katalin alpolgármester: Az előző kormány rossz gazdaságpolitikája hitelfelvételre
kényszerítette az önkormányzatokat. A kormány nem akarja büntetni azokat a településeket
sem, amelyek nem vettek fel hitelt. Hamarosan sor kerül a 37. számú főút felújítására, itt

11

kátyúzást végeztek, hamarosan egy nagyobb összegű támogatás fog megérkezni az
önkormányzat részére.
Tájékoztat mindenkit, hogy a KSC bajnokcsapat lett, ezért szükséges a Sportpályán 2
reflektor elhelyezése, ehhez igyekeznek minden támogatást megadni. Alsózsolcán 10 év után
újra van foci. Ha mód van rá most döntsenek róla, vagy a következő testületi ülésen.
Igyekszik mindnet megtenni azért, hogy Alsózsolca működés továbbra is biztosított legyen.
Zsiros Sándorné polgármester: A szociális város rehabilitációs pályázat keretében 80 M Ft
jut a Sportpálya felújítására, ebben benn van a világítás is.
Ráki István képviselő-testületi tag: Hány darab 500 Wattos égő kell a megvalósításhoz.
Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: Ha az épület sarkára felteszik a reflektorokat,
akkor ott a fák, házak árnyékolnak, bizonyos pontokon nagy lesz a fény, bizonyos pontokon
pedig félhomályban fognak bukdácsolni. Ha a település erre pénzt költ, azt végig kell
gondolni, hozzáértő emberrel kell elvégeztetni.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérnek szakembertől árajánlatot, ha a pályázat elindul, ezt
előre lehet hozni. Egy pálya világításárára speciálisan erre a célra szolgáló reflektorok
kellenek. Megpróbálják ezt előrehozni.
Ráki István képviselő-testületi tag: Az árvízzel kapcsolatban elmondja, hogy Felsőzsolcán
nagyon jól megcsinálták gátat, de emiatt, ha jön az árvíz, ide ömleni fog a víz. Sajópetriben is
csinálják a gátat, a víz itt fog felgyülemleni. A József Attila úti kanyarban 3 vagy 4 nagy fát
döntött ki a víz, csak hordott föld és kő van ott. Mindenképpen kellene egyeztetni
szakemberrel, a medret átnézni, úgy gondolja, hogy nem lesz jó, ha akkor kezdenek el
foglalkozni vele, mikor itt baj.
Csöbör Katalin alpolgármester: 2010-ben az árvízvédelmi védekezés során a 26-os út
gátként is funkcionált. Történtek egyeztetések szakemberekkel, Sajópetriben egy hatalmas
beruházás zajlik, de Alsózsolca ügyét kiemelten kezeli, a szakemberek szerint úgy van
megtervezve, hogy Alsózsolcát nem veszélyezteti, de még egyszer fog egyeztetni.
Zsiros Sándorné polgármester: A katasztrófavédelem téli felkészülésről szóló
tájékoztatóján elhangzott, hogy az árvízi védekezés következő lépése Alsózsolca és Sajólád.
Kicsi a valószínűsége, hogy rövid időn belül ilyen nagy árvíz legyen, de lobbiznak, hogy
történjen valami.
Brünner István képviselő-testületi tag: A focipálya világításának ügyében kéri, hogyha
egyeztetésre kerül a sor a KSC szakvezetését is hívják meg, hogy ők is hozzá tudjanak szólni.
A nyugdíjasok 3000 Ft-ja egyszeri juttatás, ő javasolja, hogy inkább azt vizsgálják meg, hogy
a közvilágítást vissza tudják állítani. Ez a nyugdíjasok érdekét is szolgálja, legyen karácsonyi
ajándék a közvilágítás visszaállítása.
Zsiros Sándorné polgármester: Támogatja az elképzelést, jelenleg a tartalék terhére tudják
biztosítani. 1 M Ft alatt van az az összeg, amiből vissza lehet állítani. Nyáron a nyugdíjasok
élelmiszer csomagot kaptak.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolja, hogy szavazzanak a jelenleg üzemen kívüli
közvilágítási lámpatestek visszakapcsolásáról.
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A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
184/2013. (XI.28.) Kt. határozata a közvilágítási
lámpatestek visszakapcsolásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a 2011. év során lekapcsolásra került
lámpatesteket visszakapcsoltatja, és az ezzel kapcsolatos
költségeket vállalja a tartalék terhére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szilágyi László képviselő-testületi tag: Mindnyájuk nevében bocsánatot kér, rosszul
döntöttek, Majoros képviselő Úr akkor is felvetette, hogy balesetveszélyes. Az ivóvízhálózat
felújításával kapcsolatban ki kell értesíteni az ott lakókat, a terület felújításakor nem
szerveznek lakossági fórumot, ahol egyeztethetnek az ott lakókkal, elmondhatják, hogy kinek
mi az aggálya.
Az árvízzel kapcsolatban szervezni kellene egy széleskörű lakossági fórumot, akár Sajóláddal
közösen, arról, hogy mi lesz a településsel. Csak találgatás megy. Tájékoztatni kell az
embereket, hogy mi vár rájuk.
Ha a közútkezelő végigjárja az utakat, azzal az erővel beledobhatna egy lapát bitument a
kátyúba. Hónapokba kerül, mire megcsinálják az utat, körbe vannak rajzolva a kátyúk.
Zsiros Sándorné polgármester: A Rákóczi úton is volt felújítása, ki lesznek értesítve a
lakosok. A Városüzemeltetés igyekszik elvégezni a padkajavítást, nagy a lakossági ellenállás,
de annak senki nem örül, hogy a padka 5-10 cm-el magasabb. Az balesetveszélyes, ha a padka
10 cm-el magasabb, mint az út, feltöltik maguk előtt és csodálkoznak, hogy a Dózsa út végén
nyakig ér a víz, mert nem tud elszikkadni.
Kéri, hogy ne töltsék fel a padkát magasabbra, mert tönkremegy az út, vitatkoznak a
Városüzemeltetés dolgozóival, hogy ne nyúljanak hozzá, mert az nekik jó.
Többen jelezték, hogy elvinnének a zúzott kőből saját célra, ha megengedik, akkor elindul
egy folyamat, ha ilyenre van szükség a Városüzemeltetés megoldja.

Ráki István képviselő-testületi tag: Sok helyen van olyan bokros rész, hogy a sarkokon nem
lehet kilátni, ott mindenképpen ki kellene vágni a fát vagy a bokrot. Sok helyen képtelenség
kilátni, elsősorban a balesetmentes közlekedést kell figyelembe venni.

Zsiros Sándorné polgármester: Ha valaki ilyen észlel, szóljon a Városüzemeltetés emberei
meg tudnak egyezni a lakosokkal.
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Szilágyi László képviselő-testületi tag: A Herman iskola előtti megállási lehetőséggel
kapcsolatban elmondja, hogy ott ki van téve egy megállni tilos tábla, de a szülők az út szélén
lehúzódva teszik ki a gyerekeket. Az iskola előtt az árkot befedve létre lehetne hozni egy
megállóhelyet, ahol a gyerek ki tud szállni az autóból.
A Fekete István utca bevezető szakaszán gyalogosok és autók közlekednek, ott úgy kellene
kialakítani az utat, hogy két autó elférjen.

Zsiros Sándorné polgármester: Ez nem a közút feladata, hanem saját hatáskör, az
átereszeket le lehet fedni.

Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: Mindegy, hogy milyen tábla van kint, a lakosok
megállnak úgy, ahogy nekik tetszik, a probléma abból adódik, hogy keskeny az úttest, a
parkolás pedig az árok mellett az útpadkán történik.

Brünner István képviselő-testületi tag: A padkázásokat lap vibrátorral döngölik le, a zúzott
követ bele kellene döngölni a kátyúkba.

Zsiros Sándorné polgármester: Az adventi gyertyagyújtás szombati napokon fél 4-től lesz a
Közösségi Ház előtt. Az adventi hangversenyre december 8-án délután kerül sor a Református
templomban.

Más vélemény hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester az ülést 9 óra 54
perckor bezárta.
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