
23/2013. sz. jegyzőkönyv

Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, 
mely 2013. december 12-én 8 órakor kezdődött.

Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Brünner István, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos,
Dr.  Majoros  Géza,  Szilágyi  László,  Tóth  J.  Sándor  képviselő-testületi  tagok  (a  jelenlévő
képviselők száma 7 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

Meghívottként jelen vannak: Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető

Érdeklődőként jelen van: -

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,  valamint  Szilágyi  László
képviselő.

Zsiros Sándorné polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és a megjelenteket.
Megállapította, hogy 7 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 
Az ülésről távolmaradását jelentette be Ráki István képviselő-testületi tag.

Zsiros  Sándorné  polgármester: Javasolta,  hogy  az  1.  napirendi  pontot,  amely  a  lejárt
határidejű határozatokról szól, vegyék le a napirendről, mert jelenleg nincs ilyen határozat. Az
Alsózsolcai Gondozási Központ napirendjével együtt  tárgyalják meg a Gondozási Központ
Szakmai Programját. Vegyék fel a napirendi pontok közé a Thermoment Kft. beszámolóját,
valamint az utólag benyújtott lakossági kérelmet zárt ülés keretében tárgyalják meg.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
185/2013.  (XII.12.)  Kt.  határozata  a  napirend
módosításáról

1

http://www2.alsozsolca.hu/letoltes/ktjkv/20131212/1.pdf
http://www2.alsozsolca.hu/letoltes/ktjkv/20131212/2.pdf


Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy 
- leveszi  a  napirendről  a  lejárt  határidejű  határozatok

végrehajtásáról szóló tájékoztatást, 
- az  Alsózsolcai  Gondozási  Központ  Alapító  okiratának

módosításával együtt tárgyalja az Alsózsolcai Gondozási
Központ Szakmai Programját, 

- felveszi  a  napirendi  pontok  közé  a  Thermoment  Kft.
beszámolóját, 

- felveszi  a  napirendi  pontok  közé  Apróné  Heiczman
Mónika  gyermekének  Arany  János  Tehetséggondozó
Programban  történő  részvételére  irányuló  kérelmét,
amelyet zárt ülés keretében tárgyalnak meg.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Zsiros  Sándorné  polgármester Javasolta,  hogy  fogadják  el  az  ülés  napirendjét  a
módosításokkal.

A testület 8 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

N a p i r e n d :

1./ Bérlemények 2014. évi bérleti díjak megállapítása 
      Előadó: Polgármester

2./ A képviselő-testület 2014. évi munkatervének megtárgyalása 
     Előadó: polgármester

3./ A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 
      Előadó: jegyző

4./  A  települési  szilárd  és  folyékony  hulladékkal  kapcsolatos  hulladékkezelési  helyi
közszolgáltatásról
      Előadó: jegyző

5./ Gondozási Központ Alapító okiratának módosítása, Szakmai Programjának megtárgyalása
     Előadó: polgármester

6./ Köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező célok meghatározása 2014. évre
      Előadó: jegyző

7./ Termoment Kft. beszámolója az Alsózsolcán végzett közszolgáltatási tevékenységről
     Előadó: polgármester

8./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
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     Előadó: Polgármester

9./ Apróné Heiczman Mónika - zárt ülés
     Előadó: Polgármester

1./ Bérlemények, bérleti díjak 2014. évi megállapítása

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. 4. 5. 6. számú melléklete tartalmazza.

Zsiros Sándorné polgármester: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést

Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a javaslatokat, s úgy
döntött,  hogy  javasolja  a  képviselő-testületnek  az  intézményvezetők  által  tett  javaslatok
elfogadását, azzal, hogy a Sportcsarnok küzdőterének bérleti díja 5.500,- Ft-ról 4.400,- Ft-ra
csökkenjen az alsózsolcai kézilabda csapat számára, illetve, hogy az Alsózsolca Széchenyi út
46. szám alatti bérlakás bérleti díjánál nem javasolnak emelést.

Zsiros Sándorné polgármester:  javasolta, hogy szavazzanak az Alsózsolca Széchenyi út 46.
szám alatti bérlakás bérleti díjának helybenhagyásáról.

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
186/2013.  (XII.12.)  Kt.  határozata  az  Alsózsolca
Széchenyi  út  46.  szám alatti  bérlakás 2014.  évi  bérleti
díjáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy az Alsózsolca Széchenyi út 46. szám alatti
bérlakás bérleti díját a 2014. évi bérleti díját a 2013. évvel
azonos  mértékben  állapítja  meg.  A  bérleti  díj  2014.  évre
20.170,- Ft+ÁFA/hó.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy az előterjesztés alapján szavazzanak az Ilona
úti épület bérleti díjáról.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
187/2013.  (XII.12.)  Kt.  határozata  az  Ilona  úti  épület
2014 évi épület bérleti díjáról
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Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy az Alsózsolca Ilona út 17-19. szám alatti,
valamint a Herman Ottó Alapfokú Művészeti Iskola épület
bérelhető helyiségeinek 2014. évi bérleti díját a 2013. évvel
azonos mértékben állapítja  meg.  2014. évre a  bérleti  díjat
alábbiak szerint határozza meg:

Tornaterem: 1.600,-Ft +ÁFA/óra

Konditerem:      520,-Ft +ÁFA/óra

Tanterem: 1.135,-Ft +ÁFA/óra

Tanterem tartós bérbeadása legfeljebb havi 15 óra 12.245,-Ft +ÁFA/hó

Tanterem tartós bérbeadása 1.240,-Ft +ÁFA/nap

Tanterem tartós bérbeadása kisterem (20m2 alatt)    830,-Ft +ÁFA/nap

Iroda:    830,-Ft+ÁFA/nap

Ebédlő: 1.135,-Ft +ÁFA/óra 

Aula: 1.135,-Ft +ÁFA/óra

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Zsiros  Sándorné  polgármester: javasolta,  hogy  az  előterjesztés  alapján  szavazzanak  a
Gyermekjóléti Szolgálat konferencia termének, illetve felnőtt foglalkozató termének 2014. évi
bérleti díjáról.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
188/2013.  (XII.12.)  Kt.  határozata  a  Gyermekjóléti
Szolgálat  konferencia  termének,  illetve  felnőtt
foglalkoztató termének 2014. évi bérleti díjáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  az  Alsózsolca  Gyermekjóléti  Szolgálat
konferencia termének, illetve felnőtt foglalkozató termének
2014.  évi  bérleti  díját  a  2013.  évvel  azonos  mértékben
állapítja meg. 2014. évre a bérleti  díjat az alábbiak szerint
határozza meg:

Gyermekjóléti  Szolgálat  konferencia  terme:  2.000,-
Ft+ÁFA/hó
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Felnőtt foglalkoztató terem: 1.500,- Ft+ÁFA/hó

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Zsiros  Sándorné  polgármester: Javasolta,  hogy  az  előterjesztés  szerint  szavazzanak  a
Közösségi Ház és a hozzá tartozó intézmények bérleti díjáról.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
189/2013. (XII.12.) Kt. határozata  a Közösségi Ház és a
hozzá tartozó intézmények bérleti díjáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy az előterjesztésnek megfelelően módosítja
a  Közösségi  Ház  és  Könyvtár,  valamint  a  hozzá  tartozó
intézmények bérleti díját:

Színházterem 12.750,-
Klubszoba    2.250,-
Előtér   3.300,-
Alagsor     3.800,-
Konyhahasználat             23.400,-

Számítógépterem használati díja 200,- /óra
Könyvtári beiratkozási díj 360,-/fő/év
Könyvtári díj nyugdíjasok, diákok, 
pedagógusok számára           180,-/fő/év 
Másolás, nyomtatás A/4 méret     10,-/ oldal
Másolás, nyomtatás A/3 méret   15,-/oldal
Színes nyomtatás / önéletrajz színes képpel 130,-/oldal
Székszoknya kölcsönzése helybeli használat esetén

 175,-/db 
Székszoknya kölcsönzése külső helyszínen történő felhasználás esetén

250,-/db
Színházterem -  zumba            225,-/fő

Sportcsarnok:

Küzdőtér –tenisz 4 fő felnőtt 3.800,- /óra
Küzdőtér – tenisz 4 fő diák 2.250,-/óra
Küzdőtér – kézilabda, 4.400,-/óra

5



Küzdőtér – kézilabda diák 14 fő 3.300,-/óra
Küzdőtér – futball 12 fő felnőtt 4.400,-/óra
Küzdőtér – futball 12 fő diák 3.300,-/óra

Tükrös terem      85,-/fő/óra 
Konditerem alkalmi     335,-/fő/óra 
Konditerem 30 napos            3.350,-/fő 
Konditerem negyedéves 8.400,-/fő 
Konditerem féléves                     15.100,-/fő

Kompház-pihenőház:
            6.200,-/alkalom

Az ár az ÁFA-t nem tartalmazza.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2./ A képviselő-testület 2014. évi munkatervének megtárgyalása

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza.

Zsiros Sándorné polgármester: Az előterjesztést az Ügyrendi Bizottság tárgyalta.

Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a testületnek.

Szilágyi László képviselő-testületi tag: A reggeli időpont nem alkalmas, amikor ők indultak
képviselőnek, akkor még fél 5-kor kezdődtek az ülések, azt vetítik előre, hogy akinek nem jó
az időpont, az ne jelentkezzen képviselőnek. Javasolja, hogy a közfoglalkoztatásról készüljön
tájékoztatás  a  képviselő-testület  felé.  A  tájékoztatót  együtt  tárgyalják  a  költségvetéssel
februárban.  Márciusban,  amikor  az  önszerveződő  közösségek  támogatásáról  döntenek,  azt
előzze meg egy tájékoztatás arról, hogy az önkormányzat miként kívánja támogatni ezeket a
közösségeket. A belső ellenőrzési beszámoló tartalmazza a közoktatási intézmények átfogó
belső ellenőrzését.
A májusi ülésen, amikor a közrend, közbiztonság, illetve a Gondozási Központ beszámolóját
tárgyalják, akkor tárgyalják meg a Roma Nemzetiségi Önkormányzat beszámolóját.
Júliusról kerüljön át szeptemberre a felnőtt egészségügyi szolgáltatásról szóló tájékoztató. A
Polgármesteri  Hivatal  beszámolója,  a  leköszönő  testület  számára  felesleges,  inkább  a
következő testület számára lenne érdekes.
A  temető  üzemeltetésről  szóló  beszámolót  áttenné  novemberre,  mivel  a  közszolgáltatási
szerződés 2014. év végéig szól. Ezt már az új testületnek kellene tárgyalnia.

Urbánné  Lengyel  Zsuzsanna  jegyző: Nem  javasolja,  hogy  a  közfoglalkoztatásról  szóló
beszámolót,  és  a  költségvetést  együtt  tárgyalják  meg  a  költségvetés  elkészítése  miatti
rendkívüli feladat okán. A Polgármesteri Hivatal beszámolóját kétévente tárgyalja a testület,
ezt át lehet tenni novemberre, a beszámoló a lakosságnak is szól.
A temető beszámolóját nem javasolja novemberre halasztani, mivel, ha díjemelés van, azzal
kapcsolatban egyeztető eljárást kell lefolytatnia, amikhez idő kell.
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Zsiros Sándorné polgármester: A közrend, közbiztonságról szóló beszámolót nem javasolja
korábbra,  mivel  a  rendőrség rendszerén  júniusban várható az adatok átfutása,  ami  az idei
évben is tolódott.
Az  önszerveződő  közösségek  támogatásának  elszámolása  december  31-ig  esedékes,  de
legkésőbb a következő pályázat  benyújtásáig el  kell  számolni  a támogatás  összegével.  Az
elszámolásnak  be  kell  érkeznie,  ahhoz,  hogy  újabb  támogatást  tudjanak  nyújtani.  A
nemzetiségi önkormányzat beszámolójával nem kellene évente terhelni a testület munkáját.

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat beszámolójára az
előző ülésen került sor, és nem szükséges minden évben beszámolni.

Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Javasolja, hogy a közmeghallgatáson kerüljön sor a
közrend, közbiztonságról szóló beszámolóra, amikor nagyobb lakossági érdeklődés várható.
A  Polgármesteri  Hivatal  beszámolóját  a  ciklus  végére  ütemezné,  mivel  a  Polgármesteri
Hivatal a képviselő-testület munkaszervezete.

Zsiros Sándorné polgármester: A felnőtt egészségügyi ellátásról szóló beszámolót a nyári
szünet előtt kellene tárgyalni, nem terhelné az orvosokat ezzel szeptemberre.

Szilágyi  László  képviselő-testületi  tag: Márciusban  az  önszerveződő  közösségek
tájékoztatója miatt ne helyezzék át a napirendi pont tárgyalását, csak kezdődjön a napirend
azzal.  A  Polgármesteri  Hivatal  beszámolójára  2008  után  2011-ben  került  sor.  A  Roma
Nemzetiségi Önkormányzat beszámolója nem terheli a testületet ő nem így fogalmazott.

Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag 8 óra 26 perckor elhagyta az üléstermet. A jelenlévő
képviselő-testületi tagok száma 6 fő.

Szilágyi László képviselő-testületi tag: A nemzetiségi önkormányzat beszámolója nem csak
abból áll, hogy leírja a tevékenységüket, hanem arról is szólnia kellene, hogy tud-e valamit
tenni a testület, annak érdekében, hogy a feszültség ne nőjön a lakosság körében.

Zsiros  Sándorné  polgármester:  Ő  úgy  gondolja,  hogy  annak  nincs  értelme,  ha  csak
elolvassák a beszámolót, ez nem viszi előbbre a probléma megoldását. Találják ki közösen,
hogy  mi  legyen  ez  a  napirendi  pont,  aminek  a  keretében  tárgyalhatnak  a  társadalmi
problémáról.

Szilágyi  László képviselő-testületi  tag: Annak sincs értelme,  hogy eljön Horváth Henrik
beszámolni  és  a  nyakába  zúdítják  az  összes  problémát.  Kommunikálni  kell  velük,  hogy
világossá váljon, kik azok a kiemelkedően más életmódot folytató emberek.

Dr.  Majoros  Géza  képviselő-testületi  tag  8  óra  29  perckor  visszajött  az  ülésterembe.  A
jelenlévő képviselő-testületi tagok száma 7 fő.

Szilágyi László képviselő-testületi tag: Valahol el kell indulni, el kell kezdeni, ültessék le
őket, próbáljanak meg kommunikálni.

Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Meg kell nézni, hogy a képviselő-testületnek milyen
együttműködési  lehetőségei  vannak,  esetleg  be  lehetne  vonni  a  Metodista  Egyházat
partnerként.
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Urbánné  Lengyel  Zsuzsanna  jegyző: Ahhoz,  hogy  márciusban  tárgyalhassanak  az
önszerveződő közösségek támogatásáról, szükséges, hogy időben elkészüljön a költségvetés.
Ha  a  költségvetést  csak  március  3-án  fogadják  el,  a  pályázat  benyújtására  30  napot  kell
biztosítani, akkor márciusban nem tudják elbírálni a kérelmeket.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Ma délután fél ötkor a Vay Egyesület meghívására a
Jezsuita  Gimnázium  50  fős  kórusa  énekel  a  református  templom,  amelyre  mindenkit
szeretettel várnak.

Zsiros  Sándorné  polgármester: Ha  a  költségvetést  nem  fogadják  el  februárban,  akkor
csúszik  az  önszerveződő  közösségek  támogatása.  Márciusban  tárgyalnák  a  tájékoztatót  a
2013.  évi  felhasználásról,  valamint  egyeztetnének  a  nemzetiségi  önkormányzat  és  a  civil
szervezetek együttműködési lehetőségeiről.

Szilágyi László képviselő-testületi tag: Ez később módosulhat.

Zsiros Sándorné polgármester: Az egyeztetés mindig arról szól, hogy mit tudnának tenni a
roma kérdéssel kapcsolatban. A közfoglalkoztatással kapcsolatban támogatást kapnak, annyi
embert tudnak foglalkoztatni, ahány főre támogatást kaptak, ami a munkájukhoz szükséges
eszközökre nem terjed ki a támogatás. Most több mint 100 fő fog dolgozni közfoglalkoztatás
keretében, de ehhez megfelelő munkaruhára nem tudnak támogatást igényelni.

Szilágyi  László  képviselő-testületi  tag: Ez egy ismertetés  lenne a testület  számára,  hogy
2013-ban hogy zajlott a közfoglalkoztatás.

Zsiros Sándorné polgármester: Arról tudnak tájékoztatást adni, hogy melyik intézményben
hány fő dolgozott.

Urbánné  Lengyel  Zsuzsanna  jegyző: Ezt  márciusban  lenne  célszerű  tárgyalni,  nem
javasolja,  hogy  a  temető  üzemeltetés  beszámolóját  novemberben  tárgyalják,  amikor  a
testületnek az új szolgáltatóról kell döntenie.

Zsiros  Sándorné  polgármester: A  nemzetiségi  önkormányzat  beszámolóját  illetve  a
gazdasági  program  végrehajtását  tárgyalják  júniusban  a  közmeghallgatáson.  A  temető
beszámoló maradjon az eredetileg tervezett időpontban, a Polgármesteri Hivatal beszámolója
pedig kerüljön ki a napirendi pontok közül.

Szilágyi  László  képviselő-testületi  tag: Szerinte  a  gazdasági  program végrehajtását  nem
célszerű egy másik nagy beszámolóval együtt tárgyalni.

Brünner István képviselő-testületi tag: Az ülések időpontjával kapcsolatban az ő az eredeti
délutáni időpontra való visszaállást támogatná. Előfordult, hogy a reggeli időpont miatt nem
volt határozatképes a testület, ő a délutáni időpontot tartaná megfelelőnek.

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Ezzel a Hivatal  terhelése jelentősen nő,  nem tudja
kiadni  a  dolgozónak  a  túlmunkáért  járó  szabadidőt.Esetleg  az  ülések  délután  2  órakor
kezdődhetnének.

Dr.  Majoros  Géza  képviselő-testületi  tag: A  képviselő  is  dolgozik,  a  pedagógus  a
Klebersberg intézet alkalmazottja.
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Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Az ő óráit az ülések időpontjához igazítják, de ha
rendkívüli ülés van, előfordul, hogy munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud jelen lenni.

Szilágyi László képviselő-testületi tag: A jogszabály nem mindenkinek biztosít szabad időt.

Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Neki az 5 órai kezdés lenne a legmegfelelőbb.

Szilágyi László képviselő-testületi tag: Ő is az 5 órai kezdést támogatná.

Zsiros Sándorné polgármester: A dolgozónak ez a legrosszabb, 4 óráig tart a munkaideje és
5 órára vissza kell jönnie.

Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Javasolja, hogy a hivatali dolgozó testületi ülések
napján rugalmas munkaidőben dolgozzon.

Zsiros  Sándorné  polgármester: Javasolta,  hogy  szavazzanak  arról,  hogy  2014.  évben  a
munkaterv szerinti testületi ülések a tervezett napon 17 órakor kezdődjenek

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
190/2013.  (XII.12.)  Kt.  határozata  a  képviselő-testület
munkaterv szerinti üléséinek időpontjáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy 2014. évben a munkaterv szerinti ülések a
tervezett napon délután 17 órakor kezdődnek.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Zsiros  Sándorné  polgármester: javasolta,  hogy  szavazzanak  a  2014.  évi  munkatervről  az
alábbi módosításokkal: 
- felveszik a közfoglalkoztatásról szóló beszámolót márciusban tárgyalják, 
- a közoktatási intézmények átfogó belső ellenőrzése téves, törölni kell 
- májusban tárgyalják a Gondozási Központ beszámolóját, 
- júniusban a roma kérdést, 
- szeptemberben a felnőtt egészségügyi ellátás beszámolóját, 
- a Polgármesteri Hivatal beszámolója pedig kikerül a napirendi pontok közül.

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
191/2013.  (XII.12.)  Kt.  határozata  a  képviselő-testület
2014. évi munkatervéről

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött,  hogy elfogadja  a  képviselő-testület  2014.  évi
munkatervét azzal, hogy 
- a  2014.  március  27-ei  ülés  napirendi  pontjai  közé

felveszi  a  2013.  évi  közfoglalkoztatásról  szóló
beszámolót 

- a 2014. április 24-ei ülésen az átfogó belső ellenőrzési
beszámolóból kikerül a közoktatási intézmények átfogó
belső ellenőrzése 

- 2014.  május  29-én  tárgyalják  a  Gondozási  Központ
beszámolóját, 

- a 2014. június 19-én tartandó ülés napirendi pontjai közé
felveszik  a  Roma  Kisebbségi  Önkormányzat  és  a
Település Önkormányzat együttműködési lehetőségeiről
szóló egyeztetést

- 2014. június 19. helyett 2014. szeptember 4-én tárgyalják
a felnőtt egészségügyi ellátás beszámolóját,

-  A 2014. szeptember 4-ei ülés napirendjéről leveszik a
Polgármesteri Hivatal beszámolóját 

-
Az  elfogadott  előterjesztést  a  jegyzőkönyv  7/a.  számú

melléklete tartalmazza.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3./ Szociális rendelet

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 8. 9. számú melléklete tartalmazza.

Urbánné  Lengyel  Zsuzsanna  jegyző: A  szociális  ellátásokról  szóló  törvény  2014.  évi
változása miatt szükséges a szociális rendelet módosítása az előterjesztés szerint. Korábban a
rendkívüli  gyermekvédelmi  kedvezmény  esetében  nem  volt  jövedelemhatár,  amely  most
beépítésre került. Minden további változás, amelyet alkalmaznak, az időközben bekövetkezett
változásokhoz igazodik.

Fáklya  Tiborné  képviselő-testületi  tag: A  Humánpolitikai  Bizottság  tárgyalta  az
előterjesztést. A jogszabályi változás miatt az ülések száma meg fog duplázódni a kérelmek
elbírálására engedélyezett 15 napos határidő miatt, de ennek ellenére a bizottság támogatja a
rendelet módosítását.

Brünner  István  képviselő-testületi  tag: Komoly  aggályai  vannak  a  szociális  temetés
finanszírozásával kapcsolatban.

Zsiros Sándorné polgármester: Ez külön rendelet lesz.
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Jelen rendelt tervezet a temetési segélyről szól, ami
nem változik, csak az elnevezése lesz más, minden szabályozás marad úgy, mint korábban. A
segély  legkisebb  összege  továbbra  is  a  helyben  szokásos  legolcsóbb  temetés  10%-a  azaz
15.000 Ft.

Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: A többi változás a Gondozási Központ, illetve az
intézményfenntartói viszonyokban bekövetkezett változások miatt szükséges.

Zsiros  Sándorné  polgármester: Javasolta,  hogy  szavazzanak  a  szociális  ellátásokról  szóló
26/2005.(XII.22.) rendelet módosításáról, a kiadott rendelt tervezet szerint.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a 15/2013.
(XII.12.) önkormányzati rendeletet a szociális ellátásokról szóló 26/2005. (XII.22.) rendelet
módosításáról.

Az elfogadott rendeltet a jegyzőkönyv 9/a. számú melléklete tartalmazza.

4./  A  települési  szilárd  és  folyékony  hulladékkal  kapcsolatos  hulladékkezelési  helyi
közszolgáltatásról

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza.

Zsiros Sándorné polgármester: Korábban csatlakoztak a MiReHuKöz Nonprofit Kft.-hez,
amely  hulladékgazdálkodási  közszolgáltató,a   szolgáltató  változása  miatt  rendeletalkotás
szükséges. A közszolgáltató jogásza készített egy általános rendelettervezetet. Javasolja, hogy
fogadják ezt el.
A Katasztrófavédelem tájékoztatást kért, hogy biztosított-e a hulladékszállítás 2014. január 1-
től.  Erre  a  válasz  jelen  pillanatban  nem,  nincs  szállító  jármű,  közbeszerzési  eljárás  van
folyamatban. 3 pályázó van, aki elvállalná a szemétszállítást, addig, amíg nincs saját eszköz.
A Konzorciumi  tanács  18-án  ül  össze,  ha  a  3  pályázó  közül  egyet  választanak,  a  másik
kettőnek  lehetősége  van  fellebbezni.  Szükség  esetén  a  Katasztrófavédelem  kijelöl  egy
szolgáltatót, aki január 2-tól megoldja a szemétszállítást, hogy a lakosság számára biztosított
legyen a hulladékszállítás.

Urbánné  Lengyel  Zsuzsanna  jegyző: A  jelenlegi  szállítóedények  megmaradnak,  ez
garanciának látszik, hogy nem kell új szállítóedényeket vásárolni.

Zsiros Sándorné polgármester: Ezek az edények a lakosság tulajdonában vannak. Ha van
leadott  szemetes, akkor tudnak cserélni, nem kell új kukát vásárolni, de ha elhasználódott,
ahelyett nem tudnak újat biztosítani ingyenesen.

Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A karácsonyfák elszállítására január 31-ig fog sor
kerülni.
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Szilágyi László képviselő-testületi tag: az 5.§ (a) pontjában hiányzik egy „annak” szó, a 5.§
(2) bekezdésben pedig egy „belül” kifejezés.
Az ő gyerekei évek óta nem élnek otthon életvitel szerűen, nem keletkezik annyi szemét, hogy
egy nagykuka megteljen.

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Ha a bejelentett lakcímük Alsózsolcán van, de nem
élnek  itt  életvitelszerűen,  akkor  tartózkodási  helyet  kell  létesíteni  ott,  ahol  élnek,  akkor
igényelhetik a kisebb kukát.

Szilágyi László képviselő-testületi tag: Ha a szelektív hulladékgyűjtés irányába indultak el,
akkor arra kell törekedni, hogy minél kevesebb szemét kerüljön a kukába. Az önkormányzat
csak elszenvedője az egésznek.

Zsiros Sándorné polgármester:  Javasolta, hogy a rendelet tervezet 5.§ (a) pontját az „annak”
kifejezéssel, a 5.§ (2) bekezdését pedig a „belül” kifejezéssel egészítsék ki.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
192/2013. (XII.12.) Kt. határozata a települési szilárd és
folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló rendelettervezet kiegészítéséről

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  a  települési  szilárd  és  folyékony
hulladékkal  kapcsolatos  hulladékkezelési  helyi
közszolgáltatásról szóló rendelettervezet helyesen:

„5.§  a) annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó 
közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, a 
növény - és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja”

„5.§  (2)  Az  ingatlanhasználó  köteles  a  Közszolgáltatónak  15 napon  belül bejelenteni,  ha
tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.
Meg  kell  jelölnie  az  ingatlanon  rendszeresen  keletkező  települési  hulladék  esetében  az
ingatlanon lakók számát, az egyéb szilárd hulladék esetében pedig a rendszeresen keletkező
hulladék  mennyiségét,  tömegét.  A bejelentés  formanyomtatványát  az  1.  számú  függelék
tartalmazza”

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy a kiegészítésekkel együtt fogadják el a kiadott
rendelettervezetet,  ami  a  települési  szilárd  és  folyékony  hulladékkal  kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szól.
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A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a 16/2013.
(XII.12.) önkormányzati rendeletet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról.

5./  Gondozási  Központ  Alapító  okiratának  módosítása,  Szakmai  Programjának
megtárgyalása

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 14.15. 16.17. számú melléklete tartalmazza.

Zsiros Sándorné polgármester: Bővült a Gondozási Központ tevékenységi köre a demens
személyek  nappali  ellátásával,  az  egyéb  oktatást  kiegészítő  tevékenység,  mint  szakfeladat
felvételre  került,  amely  szociális  jellegű  szakmai  gyakorlat  letöltésére  ad  lehetőséget  a
szociális képzésben résztvevők számára. Változik a férőhely száma.

Fáklya Tiborné képviselő-testületi  tag: A Humánpolitikai  Bizottság tárgyalta  a Szakmai
Programot,  melyet  egy  módszertani  központ  fog  vizsgálni.  A  bizottság  javaslata,  hogy
fogadják el az új Szakmai Programot.

Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az Alapító Okirat
módosítását és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Szilágyi László képviselő-testületi tag: A Gondozási Központtal kapcsolatban minden benne
van a Szakmai Programban és ez fent van a honlapon is.

Dr. Majoros Géza képviselő-testületi  tag: Hallott  róla,  hogy létezik  egy „Segítő kezek”
elnevezésű  program  80  éven  felüli  szociálisan  nem  rossz  helyzetben  lévő  idős  emberek
támogatására, akik a magánnyal és a félelemmel küzdenek. Ez a program arról szól, hogy az
önkormányzat  felvesz  olyan  dolgozót,  aki  kijár  ezekhez  az  emberekhez,  felolvas  nekik,
odafigyel rájuk. De azt nem írta az újság, hogy ezt milyen forrásból finanszírozzák.

Oroszné Verba Julianna Gondozási  Központ vezető: Ennek bevezetése  több kérdést  is
felvet, jelenleg egy házi gondozójukra 9 gondozott jut.

Urbánné  Lengyel  Zsuzsanna  jegyző: Ilyen  szolgáltatást  a  költségvetési  törvény  nem
támogat.

Zsiros  Sándorné  polgármester: Jelenleg  ilyen  tevékenységre  nincs  normatíva,  az
önkormányzatok költségvetésében erre nincs finanszírozás.

Zsiros  Sándorné  polgármester: Javasolta,  hogy  szavazzanak  az  Alsózsolcai  Gondozási
Központ Alapító Okiratának módosításáról.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
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A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
193/2013.  (XII.12.)  Kt.  határozata  az  Alsózsolcai
Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  elfogadja  az  Alsózsolcai  Gondozási
Központ Alapító Okiratának módosítását.

Az  Alapító  Okiratot  a  jegyzőkönyv  16.  számú  melléklete
tartalmazza.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy fogadják el az Alsózsolcai Gondozási Központ
Szakmai Programját.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
194/2013.  (XII.12.)  Kt.  határozata  az  Alsózsolcai
Gondozási Központ Szakmai Programjáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  elfogadja  az  Alsózsolcai  Gondozási
Szakmai Programját.

A Szakmai Programot a jegyzőkönyv 17. számú melléklete
tartalmazza.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6./ Köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező célok meghatározása 2014.
évre

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza.

Zsiros  Sándorné  polgármester: Minden  évben  meg  kell  határozni  a  köztisztviselők
teljesítményértékelésének alapját képező célokat.
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 Jövőre választások lesznek. A tanácsi  irattár  selejtezése,  illetve  a  levéltár  részére történő
átadása zajlik. A járási hivatalok kialakítása még folyamatban van, sok az új feladat, két új
pályázat zajlik jelenleg, amely komoly napi munkát ad a hivatalnak.

Zsiros  Sándorné  polgármester: Javasolta,  hogy  az  előterjesztés  alapján  szavazzanak  a
köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező célok meghatározásáról.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
195/2013.  (XII.12.)  Kt.  határozata  az  köztisztviselők
teljesítményértékelésének  alapját  képező  célok
meghatározásáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  az  előterjesztés  alapján  elfogadja  a
köztisztviselők  teljesítményértékelésének  alapját  képező
célok meghatározását az alábbiak szerint:

1. A Képviselő-testület és Bizottságai üléseinek előkészítése és a döntések határidőben
történő maradéktalan végrehajtása.

2. A jogszabályváltozások folyamatos nyomon követése, az új rendelkezések elsajátítása,
alkalmazása, a változást érintő ügytípusok ügyintézési modelljének kidolgozása.

3. A 2014. évi költségvetés készítésekor a változó jogszabályi feltételek betartása a pénz-
ügyi lehetőségek maximális kihasználása.

4. A 2014. évben bevezetésre kerülő pénzügyi gazdálkodást, könyvelést érintő jogszabá-
lyi háttér  változásából eredő feladatok maradéktalan elvégzése, különös tekintettel a
DOKK könyvelési program elsajátítására, gyakorlati alkalmazására.

5. Az önkormányzati bevételek növelése, a hátralékok csökkentése, kintlévőségek behaj-
tása, fokozott ellenőrzési tevékenység végzése. 

6.  Startmunka programban való részvétel. A közfoglalkoztatás rövid és hosszabb időtar-
tamú pályázati lehetőségeinek maradéktalan kihasználása. 

7. Önkormányzati pályázatok rendszeres figyelemmel kísérése, a pályázati források fel-
kutatása. A folyamatban lévő pályázatok lebonyolításában való közreműködés különös
tekintettel a TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0048 számú „Komplex telep-program (komplex
humán  szolgáltatás  hozzáférés  biztosítása)  Alsózsolca  városban”  című,  és  az  ÉM-
OP-3.1.1-12-2013-0009 számú „Szociális  célú városrehabilitáció Alsózsolcán” című
pályázatokban.
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8. A 2014. évi országgyűlési, európai parlamenti és helyhatósági választásokkal kapcso-
latos feladatok elvégzése és a választások lebonyolítása.

9. A Tanácsi iratok (1962-1989) Levéltárnak átadásával kapcsolatos feladatok elvégzése.

10. Folyamatos önképzés, a központilag, vagy munkáltató által elrendelt kötelező tovább-
képzéseken való részvétel.

11. Az ügyfélbarát, szolgáltató közigazgatás, kulturált ügyfélfogadás feltételeinek fenntar-
tása, az ügyfélelégedettség növelése.

12. Az elektronikus közigazgatás és az internetes szolgáltatói rendszer továbbfejlesztése
(ügyfélkapu,  honlap),  közérdekű  adatok,  hirdetmények  elektronikus  portálon  való
megjelenítése. Informatikai biztonság fejlesztése.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2014. január 01 – december 31.

7./ Termoment Kft. beszámolója az Alsózsolcán végzett közszolgáltatási tevékenységről

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 13. számú melléklete tartalmazza.

Zsiros  Sándorné  polgármester: A  munkájuk  2013.  december  31-el  befejeződik,  a
beszámoló innentől kezdve okafogyott, de a kötelezettségüknek eleget tettek.  A kéményseprő
ipari közszolgáltatás más rendszerben fog működni.

Szilágyi  László  képviselő-testületi  tag: 70,30%-os  ellenőrzésnek  tettek  eleget,  ebből  az
látszik, hogy a lakosok is belátták, hogy szükséges az ellenőrzés. Ha eljött volna a Termoment
képviselője  rákérdezet  volna  az  említett  3  regisztrált  írásbeli  panaszra.  Úgy  látja,  hogy
megnyugtató a helyzet, amit maguk után hagynak.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
196/2013.  (XII.12.)  Kt.  határozata  a  Termoment  Kft.
beszámolójáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja a Termoment Kft. beszámolóját.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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8./ Tájékoztatás a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről

Zsiros Sándorné polgármester: A megyei múzeumi szakemberekkel egyeztettek a jövő évi
kulturális programokról. 
A pelsőci polgármesterrel is történt egyeztetés a jövő évi Sajó vize összeköt rendezvényről.
A komplex telep program pályázat  aláírásra került,  azt kérték az irányító hatóságtól,  hogy
január  1-én  indulhasson  a  program,  egyelőre  a  személyi  feltételek  megteremtése  és  az
előkészítés zajlik.
A  szociális  város  rehabilitációs  pályázat  aláírásra  került,  ennek  is  az  előkészítése  van
folyamatban.
Felsőzsolca polgármestere kezdeményezett egy egyeztetést az orvosi ügyeleti díj 25,- Ft/főről
30,-  Ft/  főre  történő  emeléséről.  Csak  ő  és  a  felsőzsolcai  polgármester  jelent  meg  az
egyeztetésen, az emelés az ügyeleti díjra vonatkozna.
A LEADER befogadta a pályázatot a tájház vizesblokk kialakítására. 7,8 M Ft a támogatási
összeg, amihez az önkormányzatnak az ÁFA-t kell fizetni.
Alsózsolca Város Idősbarát Önkormányzat díjat kapott, ami 500.000,- Ft pénzjutalommal jár,
ezt értelemszerűen az időskorú lakosságra kell fordítani. 
A  közvilágítás  ügyével  kapcsolatban  elmondja,  hogy  a  döntés  után  másnap  elküldték  a
határozatokat az ÉMÁSZ-nak. Két hétbe telt, mire kijöttek, és azt a tájékoztatást kapták, hogy
január 31-nél hamarabb nem tudják vállalni.
Rengeteg probléma van a kóbor kutyákkal, igyekeznek befogni őket, de idén is több millió Ft-
ot költöttek rá. A chip kötelezővé tétele nem javított a helyzeten. Számítani kell rá, hogy a
kóbor  kutyák  továbbra  is  költséget  fognak  jelenteni  a  település  számára.  Szerencsés
helyzetben vannak, hogy van két olyan emberük, akik bemerik fogni a kutyákat.
A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint felkészültek a télre, a hó eltakarításra segítséget
jelentenek a közfoglalkoztatottak.
Az  önkormányzatok  számára  nyújtott  kiegészítő  támogatás  keretében  30  M Ft-ot  kaptak,
amelyet  a  Herman  Ottó  iskola  működési  költségeire,  illetve  az  iparűzési  adókiesésre
fordították.  Ez  az  összeg  nem fedezi  teljes  egészségben  a  költségeket,  de  mindenképpen
haszna van a pályázatnak.

Brünner István képviselő-testületi tag: Ez nem Önhiki?

Zsiros Sándorné polgármester: Nem, mivel az önkormányzat nem működésképtelen. BM
kiegészítő támogatás már korábban is volt, az idén is lehetőség volt pályázni.
A tűzifaprogrammal kapcsolatban ismételten tájékoztatja a lakosságot, hogy Alsózsolca nem
jogosult részt venni a programban, az 5000 fő alatti települések pályázhattak és ezt sokan nem
akarják megérteni.

Brünner  István  képviselő-testületi  tag: Február  7-én  döntöttek  arról,  hogy  15  M Ft-ot
különítenek el utca felújításra. Az Arany János út kivételével érdeklődik a másik három utca
helyzetéről.

Zsiros  Sándorné  polgármester: Kértek  árajánlatot,  de  túlzóan  magas  árakat  kaptak.
Tavasszal szükséges egy aktuális ajánlatot kérni. 15 M Ft-ot különítettek el a Közösségi Ház
nyílászáró cseréjére.  A KEOP pályázat  tartaléklistán van, a  felső ablakok cseréjére  kértek
árajánlatot. Várhatóan 16 ablak cseréjére fog sor kerülni, ennek az összege 2 M Ft alatt van.
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A közvilágítás korszerűsítése pályázat szintén tartaléklistán van. 

Brünner István képviselő-testületi  tag: Történt-e lépés  a  pályavilágítással  kapcsolatban?
Van rá lehetőség, hogy a KCS finanszírozza.

Zsiros  Sándorné  polgármester: Egyeztettek  egy  másik  településsel,  ahol  a  DVTK
stadionéhoz  hasonló  világítás  van,  most  írták  alá  a  pályázatot,  nem  kell  a  KSC-nek
finanszírozni, mert meg fogják tudni oldani.

Brünner István képviselő-testületi  tag: Tájékoztatást  kapott  róla,  hogy nincs  rendben a
Városüzemeltetésnél a jelenléti ívek vezetése. Bemennek, felveszik a munkát és utólag kerül
bevezetésre a munkakezdés és a befejezés.

Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Probléma, hogy a posta előtt nem lehet megállni, le
kellene venni a megállni tilos táblát.

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Meg lehet állni, csak úgy kell megoldani, hogy az autó
kereke ne legyen az aszfalton.

Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Akkor nem a padkán, hanem a gödörben állnak meg.

Zsiros Sándorné polgármester: A közúttól megrendelték a posta előtti parkolót. Ha parkolót
akarnak létesíteni, akkor kijönnek és megállapítják, hogy 2-3 hely van. A megoldás az lehet,
hogy tesznek 3 átereszt az árok felé, és lesz hely a padkán.  Ugyanúgy van, mint a Pántlikás
előtti buszmegállónál, a Városüzemeltetés töltötte fel a gödröket.

Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A Baksa sarkon a buszmegállóban a menetrendet
rendszeresen  letépik,  ez  nincs  a  kamera  látószögében.  Módosítani  kellene,  hogy  lássa  a
buszmegállót. Sok embernek bosszúságot okoz, nem látják a menetrendet.
Pályázati  kiírás  lesz  január  2-tól,  idősek,  rokkantak  és  gyermekek  számára  az  Erzsébet
program keretében, ő felajánlja, hogy az érdeklődőknek segít ebbe bekapcsolódni.

Szilágyi László képviselő-testületi tag: Érdeklődik a Kisvasúti és a Kossuth úti két lámpatest
helyzetéről.

Zsiros Sándorné polgármester: Azt is beépítették a visszakapcsolási kérelembe.

Fáklya  Tiborné  képviselő-testületi  tag: A  lakosság  is  számtalan  jelzést  tett  a
Nevelőotthonban lakó gyermekekkel  kapcsolatban.  A fiúk csapatokban járják a  települést,
nézelődnek jobbra, balra és félelemben tartják a lakosságot.
Többször  előfordult,  hogy  a  buszmegállóban  tartózkodtak,  és  az  emberek  nem  mertek
odamenni.
Megtörtént, hogy 3-4 kisebbségi származású gyerek az iskola előtt várakozott és az onnan
kijövő gyerekeket bántalmazták. Előfordult, hogy 3 nevelőotthonos kisebbségi gyerek várta a
lányokat és egy fiút, a fiút késsel fenyegették, de bántani nem tudták, mert a takarítónő nem
engedte ki az épületből.
A Benedek iskolában rengeteg  az  összetűzés,  főleg  a  nevelőotthonos  tanulókkal.  Ki  meri
jelenteni,  hogy  a  nagy  konfliktusokat  nem  a  helyi  cigánygyerekek  okozzák.  Arra  kéri  a
polgármestert  és  a  jegyzőt,  hogy  vegyék  fel  a  kapcsolatot  a  vezetőkkel.  Alsózsolcán  ne
lehessen fenyegetni senkinek, ne féljenek a nevelőotthonos gyerekektől.
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Zsiros Sándorné polgármester: Többször egyeztettek az intézmény fenntartóval, legutóbb
múlt hétfőn Böjte atya volt itt, elmondták ugyanezeket a problémákat. A nevelőknek az lenne
a feladatuk, hogy bent tartsák őket programokkal. Nem érti, hogy lehet, hogy délelőtt nem az
iskolában vannak a gyerekek.
Egyeztettek  őrsparancsnok Úrral  a  problémáról,  erre  az egyetlen  megoldás  az lenne,  ha a
gyerekeket megfelelő programmal le tudnák kötni. De amíg a nevelő engedi, hogy a gyerek
kivigye a matracot az emlékmű elé, és ott heverjen egész nap az út szélén, addig ők nem
tudnak mit tenni.
A  legtöbb  esetben  nem  a  helyi  roma  kisebbséggel  van  a  gond.  A  hivatal  kijelölt
dohányzóhelyén is előfordult, hogy ott csikkezte a gyerekek.

Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: 3-4 suhanc fiúcska ül a buszmegállóban, a lakosok
elhúzódnak az üvegen kívülre és senki nem MER nekik szólni. Ha elmennek A probléma és
félrehúzódnak, akkor táptalajt adnak nekik a további félelem keltésre. Kéri a lakosságot, hogy
ne féljenek rájuk szólni.

Urbánné  Lengyel  Zsuzsanna  jegyző: Kéri,  hogyha  ilyen  atrocitás  történik,  írják  le  és
jelezzék a hivatalnak. Igen, rájuk kell szólni.
Kapcsolatban vannak az új vezetéssel, amikor bementek egy héttel ezelőtt, tisztaság volt, bár
az épület nagyon lelakott, de ez nem lehet kifogás semmire.

Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Ha ő megpofozná ezeket az illetőket, őt lefasisztáznák.
Nem tudnak mit tenni, a nevelőknek nincs a kezükben eszköz, mert akkor jön az ombudsman
mag a jogvédő szervezetek.

Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Egy 6000 fős településen akkor sem szabad ezt a
viselkedést megengedni.

Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Itt csak az lenne a megoldás, ha megállítanák őket, de
utána mehetnek a bíróságra, a szemlélete miatt talán még le is tartóztatnák.

Zsiros  Sándorné  polgármester: Nagyobb  tisztaság  van,  mint  korábban,  próbálják  a
gyerekeket bevonni a festésbe, takarításba, a település érdeke az, hogy rend legyen.

Szilágyi  László  képviselő-testületi  tag: Hogy lehetne  előrelépni  az  ügyben,  hogy önálló
rendőrőrs legyen a településen.

Zsiros Sándorné polgármester: Jelen pillanatban tudomása szerint erre nincs lehetőség.

Szilágyi László képviselő-testületi tag: A rendőrség nem tud tenni valamit ez ügyben?
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Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Tudna, de utána mehet az ügyészségre.

Zsiros  Sándorné  polgármester: Minden  héten  van  valami  olyan  esemény,  ami  miatt
egyeztetni kell a rendőrséggel.

Fodor Ákos képviselő-testületi tag: A nevelők sem tudnak velük mit kezdeni.

Zsiros  Sándorné  polgármester: Javasolja,  hogy  a  képviselő-testület  kezdeményezzen
egyeztetést a nevelőotthon vezetőjével. A korábbi kezdeményezéssel sem foglalkozott senki a
rendőrségen kívül.
Az adventi gyertyagyújtásra szombatonként fél 4-kor kerül sor a Közösségi Ház előtt. 
Áldott karácsonyt és békés boldog újévet kíván Alsózsolca lakosságának.

Más vélemény hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester a nyílt ülést 9 óra 52
perckor bezárta.

Kmf

               Zsiros Sándorné                                                        Urbánné Lengyel Zsuzsanna
                  polgármester                                                                           jegyző

Béres Emese Gabriella
jegyzőkönyvvezető
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