
2/2014. sz. jegyzőkönyv

Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, 
mely 2014. január 28-én 8 órakor kezdődött.

Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Brünner István, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos,
Dr.  Majoros  Géza,  Ráki  István,  Tóth  J.  Sándor  képviselő-testületi  tagok  (a  jelenlévő
képviselők száma 7 fő), Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző

Az ülésről távolmaradását jelentette be: Csöbör Katalin alpolgármester és Szilágyi László 
képviselő-testületi tagok

A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

Az ülésről felvételt készített Fodor Ákos képviselő.

Zsiros Sándorné polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és a megjelenteket.
Megállapította, hogy 7 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 

Zsiros  Sándorné polgármester: Javasolta,  hogy a meghívóban  szereplő  napirendi  pontokat
tárgyalják meg.

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

A testület 7 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

N a p i r e n d :

1./  KKETTKK-CP-02  jelű  „az  első  világháború  történelmi  emlékeit  őrző  emlékművek
rendbetétele, renoválása, helyreállítása” című pályázat

      Előadó: Polgármester

2./ Az Alsózsolcai Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása
     Előadó: polgármester

1./ KKETTKK-CP-02 jelű „az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek
rendbetétele, renoválása, helyreállítása” című pályázat

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.

Zsiros  Sándorné  polgármester: Tegnap  kapott  két  megkeresést,  egy  indítványt  és  egy
előterjesztést. Haladéktalanul összehívta a testületet, és kéri, hogy az indítványt előterjesztő
képviselők mondják el az álláspontjukat. Ő támogatja az elképzelést.

Brünner István képviselő-testületi tag: Az 1. világháború 100. éves évfordulója alkalmából
országos szinten pályázatot írtak ki, emlékművek felújítására. Pályázati  pénzből lehetne az
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alsózsolcai  emlékművet  felújítani,  gondolkoztak  rajta,  hogy  egyesületként  nyújtják  be  a
pályázatot,  de azért  hozták a testület  elé,  mert a szobor az önkormányzat  kezelésében áll,
amelyet nem kívánnak kisajátítani.
A  pályázat  akár  100%-os  finanszírozású  is  lehet,  értékelési  pontok  vannak,  ha  az
önkormányzat valamennyi önrészt bevállal, akkor előrébb kerülhet a rangsorban.
Örül, hogy polgármester asszony támogatja a pályázat benyújtását. Szép pályázat, javasolja,
hogy nyújtsák be.

Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Támogatja a pályázat benyújtását, és azt tanácsolja,
hogy minél előbb nyújtsák be a pályázatot,  mert  az elbírására a beérkezések sorrendjében
kerül sor a forrás kimerüléséig. Azok az emberek, akik a háborúban elestek nem önként és
dalolva mentek oda, megérdemlik, hogy megemlékezzenek róluk.

Zsiros Sándorné polgármester: A pályázati  kiírást megelőzően is gondoltak az emlékmű
felújítására, a 2014. évi közfoglalkoztatási tervben szerepel, hogy 10 főt tudnak alkalmazni a
helyi  sajátosságok megóvására.  Ha másra nem is jut pénz, megveszik az anyagot,  abból a
kerítésfestést  és  a  lábazat  felújítását  meg  lehet  oldani.  Pályázat  esetén  végig  kell  járni  a
hivatalos  utat,  ha  a  kerítéshez  hozzá  akarnak  nyúlni,  mivel  az  terület  műemléki  övezeti
besorolás alá tartozik, engedély köteles. Engedélyeztetni kell, szakvéleményt kell kérni hozzá,
mire ezt végigjárják, lehet, hogy a pályázat le is zárul.
Nincs idő heteket várni, az a véleménye, de szakemberre kell bízni, aki megmondja, hogy mit
lát jónak. A fákat ki kell vágni, de úgy, hogy helyette ültetni kell valami mást. Műemléki
referenciával rendelkező  személy kell, aki megtervezi, kivitelezi a felújítást. Nem tudni, hogy
a szobor tömör vagy üreges, ez majd akkor fog kiderülni, ha hozzányúlnak.

Brünner István képviselő-testületi tag:  Ha a kerítést elbontják, terméskőből lehetne húzni
egy falat félkörívben, hogy eltakarja a házakat. Ha azért nem sikerül a pályázat, mert kifutnak
az időből, senki nem a polgármestert vagy a hivatalt fogja hibáztatni.

Zsiros  Sándorné polgármester: Sikertelen  pályázat  esetén lehetőség van arra,  hogy akár
önerőből  is  végezzenek  kisebb  felújításokat.  A  közfoglalkoztatási  pályázat  keretében
igényeltek hozzá eszközöket, cementet, homokot, festéket. Ha a szoborra nem is lesz pénz, a
környezetét akkor is fel lehet újítani.

Brünner István képviselő-testületi tag: Mivel ez egy 100 éves évforduló, csodálkozna, ha
az idén nem hirdetnének meg több erre irányuló pályázatot.

Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Ez 4 évig még centenárium. A szobor kivitelezését
kőből javasolja, a napokban olvasta, hogy a globális felmelegedés következtében leolvadt a
hó olyan  holttestekről,  akik  még  az  1.  világháborúban  estek  el.  Az emlékezésnek  legyen
generációs átmenete, esetleg a fákat óvodások ültethetnék.

Zsiros  Sándorné  polgármester: Engedélyezési  tervdokumentációt  kell  készíttetni,
restaurálási  szakvéleménnyel  együtt.  A kerítést  elbontják, mögé valóban lehet terméskőből
egy falat húzni, de magához az emlékműhöz nem nyúlnak, mert az műalkotás.

Brünner István képviselő-testületi tag: Ha a pályázat ad rá lehetőséget, esetleg el lehetne
gondolkodni a megvilágításon is. Felajánlja a segítségét, ha a pályázat lebonyolítás során a
polgármester vagy a hivatal bárminemű segítségre szorul.
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Zsiros Sándorné polgármester: A Herman Ottó Múzeummal vette fel a kapcsolatot, a mai
nap folyamán várja a válaszukat a műemlékkel kapcsolatban.

Brünner István képviselő-testületi  tag: Javasolja,  hogy a pályázat  beadása  előtt  üljenek
össze egyeztetni. 

Zsiros  Sándorné  polgármester: Ehhez  a  pályázathoz  is  költségvetést  kell  készíteni,  a
benyújtás előtt összeülnek még egyeztetésre.

Zsiros Sándorné polgármester javasolta, hogy szavazzanak a KKETTKK-CP-02 jelű „az első
világháború  történelmi  emlékeit  őrző emlékművek rendbetétele,  renoválása,  helyreállítása”
című pályázat benyújtásáról.

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

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014. (I.28.) Kt.  határozata  a KKETTKK-CP-02 jelű
„az  első  világháború  történelmi  emlékeit  őrző
emlékművek  rendbetétele,  renoválása,  helyreállítása”
című pályázat benyújtásáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  a  KKETTKK-CP-02  jelű  „az  első
világháború  történelmi  emlékeit  őrző  emlékművek
rendbetétele,  renoválása,  helyreállítása”  című  pályázatot
benyújtja.
Felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  szükséges  intézkedéseket
tegye meg.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2./ Az Alsózsolcai Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítása

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.

Urbánné  Lengyel  Zsuzsanna  jegyző: Korábban  született  képviselő-testületi  döntés  a
Gondozási  Központ  Alapító  Okiratának  módosításáról,  mely  szerint  az  új  szakfeladatként
felvételre került a demens személyek nappali ellátása. Jogszabályi változás következtében a
MÁK  nem  tudta  befogadni  a  módosítást.  Ezért  szükséges  a  képviselő-testület  ismételt
döntése.  A  jogszabályi  változás  következtében  minden  intézménynél  át  kell  vezetni  a
szakfeladatok új kódrendszerének változásait.

Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: A demens személy nem fog egyedül elmenni a
Gondozási Központba, a betegszállítást meg kellene oldani, sok idős ember nem tud felmenni
a  napközi  otthonba,  mert  nem  megoldott  a  közlekedésük.  Nem  üzemel  teltházzal  az
intézmény, mert sokan nem tudnak felmenni.
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Zsiros  Sándorné polgármester:  Jelen  pillanatban  erre  nincs  lehetőség,  ha vennének  egy
autót, akkor úgy megszaporodna az igény, hogy utána az elhelyezéssel lenne gond.

 Tóth J.  Sándor képviselő-testületi  tag: El lehetne  gondolkodni  egy kvázi  falugondnoki
feladaton is, az idős személyek kórházba, egészségügyi intézménybe szállítására.

Ráki  István képviselő-testületi  tag: Gondolkodni  kellene  ezeken,  mert  az  idős  lakosság
száma egyre növekszik.

Zsiros Sándorné polgármester: A közlekedés valóban nehézkes számukra, ez lehet a jövő
útja, de egyelőre nincs rá mód.

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

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

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2014.  (I.28.)  Kt.  határozata  a  Gondozási  Központ
Alapító Okiratának módosításáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy visszavonja a 193/2013. (XII.12.) számú
KT határozat alapján megindult Alapító Okirat módosításra
irányuló döntést. A jogszabályi változást figyelembe véve a
Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról jelen
határozattal dönt. 

Az Alapító Okiratot a jegyzőkönyv 5. melléklete tartalmazza.
Az  Alapító  Okiratot  Módosító  Okiratot  a  jegyzőkönyv  6.
számú melléklete tartalmazza.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Más vélemény hozzászólás  nem volt,  így Zsiros Sándorné polgármester  az ülést  8 óra 28
perckor bezárta.

Kmf

               Zsiros Sándorné                                                        Urbánné Lengyel Zsuzsanna
                  polgármester                                                                           jegyző

Béres Emese Gabriella
jegyzőkönyvvezető
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