
10/2014. sz. jegyzőkönyv

Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott Közmeghallgatással 
egybekötött képviselő-testületi ülésről, mely 2014. június 19-én 17 órakor kezdődött.

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

Az ülésre  meghívót  kapott: Antal  Lászlóné,  Herman  O.  Ált.Iskola  igazgató,  Fazekasné
Baksi Piroska Fekete István Óvoda és Bölcsőde 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,  dr.  Bogyay  Ferenc  r.  ezredes,  Miskolci
Rendőrkapitányság vezető, Bukszár Zsolt r. alezredes, Felsőzsolcai Rendőrőrs parancsnok

Meghívottként jelen vannak: dr.  Bogyay Ferenc r.  ezredes,  Miskolci  Rendőrkapitányság
vezető,  Bukszár  Zsolt  r.  alezredes,  Felsőzsolcai  Rendőrőrs  parancsnok,  Antal  Lászlóné,
Herman O. Ált.Iskola igazgató, Hriczóné Nagy Gabriella Fekete István Óvoda és Bölcsőde
vezető  helyettes,   Oroszné Verba  Julianna  Gondozási  Központ  vezető,   Parádi  Julianna
Városüzemeltetés  vezető,  Szaláncziné  Somos  Zsuzsanna Közösségi  Ház vezető,  Takácsné
Szabó Zsuzsanna 2. sz. Óvoda vezető

Érdeklődőként jelen van: 3 fő

A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. 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.
Külön tisztelettel dr. Bogyay Ferenc r. ezredes urat, a Miskolci Rendőrkapitányság vezetőjét,
valamint Bukszár Zsolt r. alezredes urat, a Felsőzsolcai Rendőrőrs parancsnokát.

Megállapította, hogy 7 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 
Tájékoztatta jelenlévőket, hogy technikai okok miatt az ülést nem közvetítik élőben, az erről
készült felvétel június 25-26-27 napján lesz látható a kábeltévén.

Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok 
mellé vegyék fel Farkas Ferenc kérelmét, a 2. számú Napköziotthonos Óvoda Alapító 
Okiratának a módosítását, valamint a Ritmus Táncegyüttes kérelmét.

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
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Szilágyi László képviselő-testületi tag: Mivel utoljára találkoznak ilyen körben, most 
kellene beszámolni a 4 éves gazdasági program végrehajtásáról. A december 12-ei ülésen a 
képviselő-testület elfogadta a gazdasági program értékelését erre a hónapra.

Zsiros Sándorné polgármester: El fogják készíteni, de ezt egy későbbi ülésre tervezte.

Szilágyi László képviselő-testületi tag: Miért nem szerepel a napirendi pontok között? Most 
kellene tárgyalni, mert most találkoznak utoljára.

Zsiros Sándorné polgármester: Meg fogják nézni a december 12-ei ülés anyagát, de ő már 
készíti a gazdasági program értékelését a szeptemberi ülésre.

Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Szeptember 4-én lesz még egy munkaterv szerinti 
ülés, persze, ha képviselő-úr nem jön el, akkor valóban nem fognak találkozni.

Szilágyi László képviselő-testületi tag: Úgy értette, hogy ebben a formában utoljára, most 
tudnák elmondani, hogy a kitűzött célok közül mit értek el.

Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok mellé
vegyék fel Farkas Ferenc kérelmét, a 2. számú Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának a 
módosítását, valamint a Ritmus Táncegyüttes kérelmét.

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

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
86/2014.  (VI.19.)  Kt.  határozata  a  napirendi  pontok
kiegészítéséről

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy felveszi a napirendi pontok közé 
- Farkas Ferenc kérelmét
- a 2. számú Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának a

módosítását
- a Ritmus Táncegyüttes kérelmét

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy fogadják el az ülés napirendjét a fenti 
kiegészítésekkel.

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

A testület 7 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
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N a p i r e n d :

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
     
2./ Közrend, közbiztonság helyzete településünkön 
    
3./  Egyeztetés  a  Település  Önkormányzat  és  a  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat
együttműködési lehetőségeiről
    
4./ A Humánpolitikai és Jóléti Bizottság tagjának megválasztása

5./ Dr. Balpataki Béla volt alsózsolcai plébános részére emlékoszlop állítása

6./ KEOP Közvilágítás korszerűsítése pályázat közbeszerzése
     
7./ Közérdekű információk 

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

9./ Farkas Ferenc kérelme

10./ 2. számú Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása

12./ Ritmus Táncegyüttes kérelme

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Zsiros  Sándorné  polgármester: Ismertette  a  jelentést  a  lejárt  határidejű  határozatokról,
melyek az alábbiak:

- Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (II.05.) Kt. határozata a
Közösségi Ház és Könyvtár termének kedvezményes bérbeadásáról

- Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2014. (IV.17.) Kt. határozata az
önszerveződő közösségek 2013. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámolóról

- Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 72/2014. (V.29.) Kt. határozata a
Helyi Választási Bizottság póttagjának a megválasztásáról

Zsiros Sándorné polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű
határozatok végrehajtása megtörtént. Kérte a testületet, hogy fogadják el a jelentést.

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

A testület a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést 7 igen szavazattal jóváhagyólag
tudomásul vette.
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2./ Közrend, közbiztonság helyzete településünkön 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.

Zsiros Sándorné polgármester: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.

Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és 2
igen, 1 nem szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a 2013. évi rendőrségi
beszámolót.

dr. Bogyay Ferenc r.  ezredes,  Miskolci Rendőrkapitányság vezető:  A korábbi évekhez
képest szűkszavú a beszámoló, de országos szinten egységes szempontrendszer szerint kell
elkészíteni, nyomozati és bűnügyi szempontrendszer alapján.
A  statisztika  az  adott  időszakban  befejeződött  ügyeket  tartalmazza,  de  minisztériumi
statisztika is azt mutatja, hogy folyamatos csökkenő tendencia van.
2014. első 5 hónapjában 55 bűncselekmény történt, míg 2013. év ugyanezen időszakában 86.
Kevesebb  a  felderítetlen  bűncselekmény,  tudja,  hogy  a  sértetteket  nehéz  meggyőzni
bármilyen  javuló  statisztikával.  Jó volna,  ha  a  lakosság szubjektív  biztonságérzete  is  úgy
javulna, ahogy a statisztikai adatok.
Az Észak-magyarországi területen a demonstratív jelenlét a 5.24-es ellenőrzési terv alapján
valósul  meg.  5  megyére  kiterjedően  van  bizonyos  túlóra  keret,  így  olyan  helyeken  is
megjelenhetnek gyalogos járőrök, amire korábban nem volt kapacitás. Egy település adataiból
messzemenő következtetéseket nem lehet levonni, a miskolci rendőrkapitánysághoz több mint
30 település tartozik.
Következetes szakmai munkát végeznek, ezt kívánják a jövőben folytatni, bízik benne, hogy
ezt a lakosság is érzékelni fogja.

Ráki István képviselő-testületi  tag: A demonstratív  jelenlét  érzékelhető,  több rendőrautó
volt a településen, a teljes bűn nélküli lét soha nem fog megvalósulni, mert minden ember
mellett nem állhat rendőr.
Nem 2 Ft-ot öltek bele a kamerákba, amely Alsózsolcán jelentős mértékű területet ölel fel. Jó
lenne, ha éjszaka megfigyelők volnának, ha ez eljut a köztudatba, hogy a kamera éjjel is lát,
az jelentős visszatartó erővel bírna.

Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A demonstratív jelenlét valóban megerősödött, de a
lakosság biztonságérzete még mindig jelentősen sérült.

Fáklya  Tiborné  képviselő-testületi  tag  17  óra  22  perckor  érkezett  az  ülésre.  A  jelenlévő
képviselő-testületi tagok száma 8 fő.

Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A nevelés csődje a jelenlegi lakásotthonos megoldás,
valóban segítenek a rendőrök, beviszik a csellengő gyerekeket, de még ki sem teszik a lábukat
a kapun, a másikon már szökik is ki a gyerek. A lakosságnak ez nagyon komoly problémát
jelent,  a  postaládából  kiveszik  a  küldeményt  és  széttépve  visszateszik.  Mi  az  az
együttműködési lehetőség, amit javasolna az önkormányzattal?

Dr. Majoros Géza alpolgármester 17 óra 24 perckor érkezett az ülésre. A jelenlévő képviselő-
testületi tagok száma 9 fő.
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Brünner  István képviselő-testületi  tag: Először  is  gratulál  a  kinevezéséhez.  Nem tudja,
hogy ki készítette a jelentést, de olyan dolgokat talált benne, ami mellett nem szabad elmenni
szó nélkül.  Ő összevetette  a  tavalyi  beszámolóval  és  kiemelte  az  azonos részeket,  amely
majdhogynem szóról szóra megegyezik a tavalyival. Gyakorlatilag ugyanazt a jelentést kapták
meg kis eltéréssel, mint tavaly.
Ezredes úr szólt a statisztikai számokról, tavaly kétféle táblázatot kaptak és most is kaptak
egyet, nem érti, hogy testi sértések és súlyos testi sértések száma miből áll.

dr.  Bogyay  Ferenc  r.  ezredes,  Miskolci  Rendőrkapitányság  vezető:   A  táblázatban
szereplő adatok alapján azt jelenti, hogy 12 testi sértésből 5 volt súlyos.

Brünner István képviselő-testületi  tag: Tehát a testi  sértés egy gyűjtő fogalom, és azon
belül van a súlyos testi sértés.

Bukszár  Zsolt  r.  alezredes,  Felsőzsolcai  Rendőrőrs  parancsnok: A  statisztika  az
időközben befejezett estekről számol be.

Brünner István képviselő-testületi  tag: Lopások számánál  ugyanezt  látja.  Megpróbálta  a
honlapon megkeresni  a  bűnügyi  térképet,  ezt  kérné,  hogy közvetítsék,  hogy egy egyszerű
állampolgár számra nehezen hozzáférhető.

dr. Bogyay Ferenc r. ezredes, Miskolci Rendőrkapitányság vezető:  Azt a visszajelzést
kapták, hogy működik a honlapon a bűnügyi térkép.

Brünner  István  képviselő-testületi  tag: Van  egy  mondat  a  beszámolóban,  miszerint  a
lakosság  biztonságérzetét  negatívan  befolyásoló  súlyos  bűncselekmények  nem  történtek.
Tavaly a lakosság szempontjából egy nagyon jelentős eset volt Gulyás Pista bácsi esete. Ezért
nem találja helyénvalónak ezt a mondatot.
A probléma az, hogy csak a regisztrált esteket tartják számon, ami nem kerül a látótérbe azt
nem. Hallott róla, hogy egy idős néniknek ellopták két tyúkját, felhívta a 107-et és közölte
vele a rendőr, hogy ő két tyúkért nem fog kimenni.

dr.  Bogyay  Ferenc  r.  ezredes,  Miskolci  Rendőrkapitányság  vezető: Tényszerű
tájékoztatást kér erről az esetről, olyan nincs, hogy jogsértésre rendőr nem reagál, kéri ennek
az esetnek a pontos időpontját.  

Brünner István képviselő-testületi tag: Családon belüli erőszak nem jellemző a beszámoló
alapján, míg a Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója ezzel ellentétes.
Tél végén volt egy olyan eset, hogy telefonáltak a 112-re, 3 központon keresztül kapcsoltak
Miskolcra.

dr. Bogyay Ferenc r. ezredes, Miskolci Rendőrkapitányság vezető: A 112-es hívóközpont
nem tartozik  a  hatáskörébe,  az  egy tevékenységirányítási  központ,  amely  kezdetben  teszt
üzemmódban  működött,  ott  nem  rendőrök  ülnek,  hanem  munkavállalók.  Miskolcon  és
Szombathelyen  van  ilyen  hívásfogadó  központ,  innen  kapcsolják  a  hívásokat  a  területi
irányító központba, ahol elvileg jóval felszereltebb technika van.
Ez azt a célt szolgálja, hogy a hívást követően legközelebb lévő szabad járőrpárt küldjék a
helyszínre  ezeket  a  munkavállalókat  képezni  kellett,  nem  biztos,  hogy  mindig  az
adatrögzítéssel  kell  kezdeni,  de  mindenképpen  azt  a  célt  szolgálja  a  rendszer,  hogy  a
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tevékenység irányító  több lehetőség közül  tudjon választani,  tény,  hogy még mindig lehet
fejleszteni a rendszert, de napi több ezer hívás mellett előfordulnak egyedi hibák.

Bukszár  Zsolt  r.  alezredes,  Felsőzsolcai  Rendőrőrs  parancsnok: A  KMB-s  kollégánál
mindig van telefon, amely bármikor hívható.

Brünner  István  képviselő-testületi  tag: Összevetve  a  tavalyi  és  az  idei  beszámolót,
mindkettő leírja, hogy gondot okoz a településen a gyermekotthonban élő gyerekek életvitele,
az idei beszámolóban a jövőbeni feladatok közül egy az egyben kikerült az elérendő célok
felsorolásánál, míg a tavalyi beszámolóban szereplő Nevelőotthon problémája.

dr. Bogyay Ferenc r. ezredes,  Miskolci Rendőrkapitányság vezető: Ez nem azt jelenti,
hogy nem kezelik fokozott figyelemmel ezt a problémát, a településnek ez valamilyen szinten
egy gócpontja, a nevelőknek nagyon nagy szerepük van a nevelés területén, ez nem kizárólag
rendészeti feladat, az oktatási intézményeknek és a nevelőknek kellene olyan jogosítványokat
adni, amely megoldást jelenthet a csellengő gyerekek problémájára. Ami korábban célkitűzés
volt  és  ez  idáig  csak  részben  valósult  meg,  folyamatos,  ez  egy  példálózó  felsorolás,  a
Nevelőotthont folyamatosan figyelik.

Brünner  István  képviselő-testületi  tag: Folyamatosan  hordják  be  a  kallódó  csellengő
gyerekeket az iskolába, ez nem a rendőrség feladat lenne.

Szilágyi  László  képviselő-testületi  tag: Elővette  a  korábbi  beszámolót,  Alsózsolca  régi
vágya egy helyi rendőrőrs, és ők négy év elteltével úgy állnak fel, hogy ez nem jött létre. A
közigazgatásban elkövetett bűncselekmények száma, ez a lezárt bűncselekmények száma.

dr. Bogyay Ferenc r. ezredes, Miskolci Rendőrkapitányság vezető: 2013-ban többet már
nem tudnak lezárni, mert 2013 már elmúlt, de az, hogy 2013-ban adott számú ügyet zártak le
az nem azt jelenti, hogy a bűncselekményt is 2013-ban követték el. Év végén is kiderülhet,
hogy márciusban követtek el egy bűncselekményt, csak addig nem jelentették be. 

Szilágyi László képviselő-testületi  tag: Egy 2009-es adat, ami az idei jelentésben 354, a
tavalyiba  218  volt.  ha  valami  ilyen  hiba  csúszik  be,  abból  a  képviselő-testület
következtetéseket vonhat le.

dr. Bogyay Ferenc r. ezredes, Miskolci Rendőrkapitányság vezető: Ez elírás lehet.

Szilágyi  László  képviselő-testületi  tag: A  lopás,  lakásbetörés  csökkenti  a  szubjektív
biztonságérzetet. A statisztikából az látszik, hogy hetente 2 alsózsolcai meglopnak. Nehogy
úgy járjanak, mint a sajóládi erdővel, hogy beszélnek róla, és akkor csodálkoznak rá, amikor
eltűnik.
Helyi rendőr még mindig nincs, olyan helyi, aki ismer mindenkit.

dr.  Bogyay  Ferenc  r.  ezredes,  Miskolci  Rendőrkapitányság  vezető: Alsózsolcán  van
körzeti megbízott.

Szilágyi László képviselő-testületi tag: Ha betelefonál a 112-re, akkor nem biztos, hogy a
körzeti megbízott fog kijönni. 
Megnézte  a  sárospataki  adatokat,  és  ott  kevesebb  a  bűncselekmények  száma,  mint
Alsózsolcán
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dr. Bogyay Ferenc r. ezredes, Miskolci Rendőrkapitányság vezető: Sárospatak abban a
szerencsés helyzetben van, hogy ott van rendőrkapitányság.

Szilágyi László képviselő-testületi tag: Ők is szeretnének ilyen szerencsés helyzetben lenni.
Alsózsolcán növekszik a halmozottan hátrányos helyzetűek száma, a nélkülözésben felnövő
fiatalok pénzszerzési lehetőséget látnak a bűnözésben, ha növekszik a halmozottan hátrányos
helyzetűek  száma,  akkor  növekszik  a  piti  bűncselekmények  száma  is.  A  gyermekjóléti
szolgálat a gyerekek agresszív viselkedéséről és a családon belüli erőszak jelenlétéről számol
be,  ehhez képest  a  rendőrségi  beszámolóban az van,  hogy a családon belüli  erőszak nem
jellemző.  Ez  jelzés  lehet,  hogy  ezért  is  szükséges,  hogy  legyen  rendőrőrs.  A  regisztrált
bűncselekmények száma nagy számban köthető a Nevelőotthonhoz és a lakásotthonokhoz,
egy korábbi jelentésben az áll, hogy a társadalmi viszonyok miatt a lopások száma nem fog
megszűnni.

Ráki  István képviselő-testületi  tag 17 óra 52 perckor  elhagyta  az  üléstermet.  A  jelenlévő
képviselő-testületi tagok száma 8 fő.

Szilágyi  László  képviselő-testületi  tag: A  térfigyelő  kamerákról  miért  nem  esik  szó  a
jelentésben. Tavaly is fő cél volt a polgárőr szolgálattal a közös szolgálat megszervezése, ő
nem tud róla, hogy ez megtörtént. Minden alaklommal elfogadta a rendőrség beszámolóját
egy 2014-es beszámoló szerint 103 beszámolót tartottak, melynek mindegyikét elfogadta a
képviselő-testület, ami azt bizonyítja, hogy a rendőrség eleget tett a velük szemben támasztott
elvárásoknak. Ő nem hiszi, hogy Alsózsolcán ez így lenne.

dr. Bogyay Ferenc r. ezredes, Miskolci Rendőrkapitányság vezető: Ha jól látja képviselő
úr egy főkapitánysági beszámolót olvasgat, ő viszont a városi kapitányságot vezeti. Ez egy
megyei  beszámoló.  Annyi  a  kérése,  hogy  az  általa  jóváhagyott  2011-2012-2013-as  évre
vonatkozó, illetve a jelen állapotokat tartalmazó beszámolókat tárgyalják.

Ráki István képviselő-testületi tag 17 óra 54 perckor visszatért az ülésterembe. A jelenlévő
képviselő-testületi tagok száma 9 fő.

Dr.  Majoros  Géza  képviselő-testületi  tag  17  óra  54  perckor  elhagyta  az  üléstermet.  A
jelenlévő képviselő-testületi tagok száma 8 fő.

dr. Bogyay Ferenc r. ezredes, Miskolci Rendőrkapitányság vezető: A mai napirend arról
szól,  hogy  a  Felsőzsolcai  Rendőrőrs  és  a  körzeti  megbízott  mindent  megtett-e  annak
érdekében, hogy Alsózsolcán a közbiztonság helyzete javuljon.

Dr.  Majoros  Géza képviselő-testületi  tag  17  óra  55  perckor  visszajött  az  ülésterembe.  A
jelenlévő képviselő-testületi tagok száma 9 fő.

Szilágyi  László  képviselő-testületi  tag: Ő  is  ezt  kérdezi,  hogy  mindent  megtett-e  az
önkormányzat  annak érdekében, hogy a településen minden rendben legyen.  Ő nem fogja
elfogadni a jelentést. Tudomásul kell venni, hogy Alsózsolcán nincs minden rendben.

Zsiros Sándorné polgármester: Lehet, hogy képviselő úr úgy érzi, hogy nem tett semmit, de
ő  polgármesterként  néhány képviselő  társával  úgy érzi,  hogy amit  törvényes  eszközökkel
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tehetett,  azt  megtette.  Nagy öröm volt,  amikor  a  13 darab  térfigyelő  kamerát  működésbe
helyezték,  jó  lenne,  ha minden nap tudnák figyelni,  de még jó néhány kamerára  szükség
lenne, mert nincs lefedve az egész település.
A szociális város rehabilitáció pályázat keretében újabb 8 kamera elhelyezésére kerül sor. Ne
mondják, hogy nem tettek semmit, mert az hamis képet mutat a testületről.

Szilágyi László képviselő-testületi tag: Ő ilyet nem mondott.

Zsiros Sándorné polgármester: De ezt sugallta.

Szilágyi László képviselő-testületi tag: Ő nem sugallta. Ez egy szép választási fogás volt.

Zsiros Sándorné polgármester: Ő eddig sem a választással volt elfoglalva, hanem dolgozott
és bízik benne, hogy tovább dolgozhat.

Fáklya  Tiborné  képviselő-testületi  tag: Érdeklődik,  hogy  milyen  rálátása  van  a
rendőrségnek a kábítószerrel és narkotikummal való visszaélésre, kapnak információt, hogy
itt-ott terjesztik, a rendőrség tud-e erről?

dr. Bogyay Ferenc r. ezredes,  Miskolci Rendőrkapitányság vezető: Nem egy kizárólag
rendészeti  eszközökkel  megoldható  probléma,  különböző  kábító  és  pszichoaktív  szerek
fogyasztása jelenleg nem bűncselekmény, sajnos a mai világban az interneten is hozzá lehet
jutni ezekhez a szerekhez. Ez sokszor meghaladja a városi rendőrkapitányság képességeit, és
az  is  igaz,  hogy  dobbal  nem lehet  verebet  fogni,  hiába  tudnak  sok  mindenről,  ha  nincs
bizonyíték a kezükben.
Országos  és  Európa  szintű  probléma  a  fiatalok  alkoholfogyasztása.  Ez  egy  társadalmi
jelenség, amit nem a Felsőzsolcai rendőrőrs fog megoldani., a hálózat gócpontja valószínűleg
nem Alsózsolca.

Fáklya Tiborné képviselő-testületi  tag: Két-három évvel  ezelőtt  ez  annyiban  volt  téma,
hogy megtartották  a  prevenciós  előadásokat,  ebben  a  témában.  Nagyon  nehéz  és  nagyon
kellemetlen dolog erről beszélni, és félelmetes, hogy itt is jelen van.

dr. Bogyay Ferenc r.  ezredes,  Miskolci Rendőrkapitányság vezető: A pedagógusoknak
tisztában kell lenniük ezeknek az anyagoknak a mibenlétével.

Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Ők meghallgatják az előadásokat, de ha odajönnek a
gyerekek szólni, akkor nem tudnak mit tenni és nem tudják, hogy mit kezdjenek a helyzettel.

dr.  Bogyay  Ferenc  r.  ezredes,  Miskolci  Rendőrkapitányság  vezető: Ezt  elsősorban
családon belül kellene tudni megoldani,  utána lépnek be a pedagógusok és ők a legvégső
lépcsőfok. Ezt a problémát a szankció oldaláról nem lehet megoldani.

Ráki  István  képviselő-testületi  tag: Érdeklődik,  hogy  volt-e  Alsózsolcán  kábítószer
használás, ő több fecskendőt szedett össze az utcán.

dr.  Bogyay  Ferenc  r.  ezredes,  Miskolci  Rendőrkapitányság  vezető: Az  ország  egész
területén előfordul a fogyasztás.

Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A KMB telefonszáma: 20/428-39-48

8



Bukszár  Zsolt  r.  alezredes,  Felsőzsolcai  Rendőrőrs  parancsnok: A térfigyelő  kamerák
felvételeit szükség esetén, nincs lefedve az egész település, a helyi bűnözés nem indokolja,
hogy 24 órában figyeljék a felvételeket. A polgárőrséggel a közös szolgálat megoldása azért
nehézkes,  mert  a  járőröknek többször  el  kell  hagyni  egy szolgálat  alatt  a  települést,  nem
tudják, hogy éppen hova küldik őket.

Brünner István képviselő-testületi tag: Ha őrs nincs, akkor a KMB-s valóban itt teljesítsen
szolgálatot. A járőrt ne küldhessék el egy ongai családi perpatvarhoz.

Zsiros Sándorné polgármester: A Polgármesteri  Hivatal  és az önkormányzat  dolgozói jó
kapcsolatban állnak a rendőrséggel. Sokat segítenek, kölcsönösen segítik egymás munkáját,
fontos,  hogy  ez  a  kapcsolat  megmaradjon,  biztos,  hogy  a  képviselők  nem  tudják,  hogy
hányszor fordul hozzájuk segítségért. Csak a lakossággal közösen tudnak tenni, kéri, hogy ne
legyenek passzívak az állampolgárok.

Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy fogadják el a 2013. évi bűnügyi közbiztonsági
beszámolót.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.

A testület 6 igen 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
87/2014.  (VI.19.)  Kt.  határozata  2013.  évi  bűnügyi,
közbiztonsági beszámolóról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  elfogadja  a  2013.  évi  bűnügyi
közbiztonsági beszámolót.

A  beszámolót  a  jegyzőkönyv  3.  számú  melléklete
tartalmazza  .

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Zsiros  Sándorné  polgármester: Köszöni  az  ezredes  úrnak  és  az  alezredes  úrnak,  hogy
eljöttek, és tájékoztatták a képviselő-testületet. Öt perc szünetet rendel el.

A képviselő-testület ülése a szünet után 18 óra 20 perckor folytatódott.

3./  Egyeztetés  a  Település  Önkormányzat  és  a  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat
együttműködési lehetőségeiről

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.
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Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést,
és javasolják a képviselő-testületnek a napirendi pont napirendről történő levételét.

Zsiros  Sándorné  polgármester: Javasolta,  hogy  vegyék  le  a  napirendről  az  „Egyeztetés  a
Település  Önkormányzat  és  a  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  együttműködési
lehetőségeiről”  című  napirendi  pontot,  amely  előterjesztéssel  kapcsolatban  nem  volt
kezdeményezés.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.

A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
88/2014.  (VI.19.)  Kt.  határozata  az  „Egyeztetés  a
Település  Önkormányzat  és  a  Roma  Nemzetiségi
Önkormányzat  együttműködési  lehetőségeiről”  című
napirendi pont napirendről történő levételéről

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  leveszi  a  napirendről  az  „Egyeztetés  a
Település  Önkormányzat  és  a  Roma  Nemzetiségi
Önkormányzat  együttműködési  lehetőségeiről”  című
napirendi pontot.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4./ A Humánpolitikai és Jóléti Bizottság tagjának megválasztása

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.

Zsiros Sándorné polgármester: Fodor Ákos képviselő urat javasolja a Humánpolitikai és
Jóléti Bizottság tagjának.

Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi  tag:  Az Ügyrendi  Bizottság  tárgyalta  a  javaslatot  és
támogatják  Dr.  Majoros  Géza  alpolgármester  Humánpolitikai  és  Jóléti  Bizottsági  tagsági
tagságának megszüntetését valamint Fodor Ákos Humánpolitikai és Jóléti Bizottsági tagságát.

Zsiros Sándorné polgármester: Képviselő úr vállalja a tisztséget.

Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy szavazzanak Dr. Majoros Géza alpolgármester
Humánpolitikai és Jóléti Bizottsági tagságának megszüntetéséről.

Dr. Majoros Géza alpolgármester érintettségét jelentette be. A szavazásban a képviselő-
testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 

A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
89/2014.  (VI.19.)  Kt.  határozata  Dr.  Majoros  Géza
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alpolgármester  Humánpolitikai  és  Jóléti  Bizottsági
tagságának megszüntetéséről

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  Dr.  Majoros  Géza  alpolgármester
Humánpolitikai és Jóléti Bizottsági tagságát megszünteti.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy Fodor Ákos képviselő-testületi tagot válasszák
meg a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság tagjának.

Fodor  Ákos  képviselő-testületi  tag  érintettségét  jelentette  be.  A szavazásban  a  képviselő-
testület jelenlévő 9 tagja vett részt.

A testület 6 igen 2 nem 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
90/2014.  (VI.19.)  Kt.  határozata  Fodor Ákos képviselő-
testületi  tag  Humánpolitikai  és  Jóléti  Bizottsági
tagságáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  Fodor  Ákos  képviselő-testületi  tagot
választja a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság tagjának

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5./ Dr. Balpataki Béla volt alsózsolcai plébános részére emlékoszlop állítása

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.

Zsiros  Sándorné  polgármester: Korábban  két  ülésen  tárgyalt  a  képviselő-testület  ezt  a
napirendi pontot.

Ráki István képviselő-testületi tag: Újra átgondolásra javasolja, a törvények az államot és
az egyházat külön választották, ők az állam képviselőiként nem tehetik ezt meg. Az egyház
nem vállalta  fel  a  temetését,  azok után,  hogy két  templomot  felépített  az  egyháznál  nem
alkalmas  arra,  hogy  egy  emléktáblát  tegyenek  ki  a  templomra.  Nehezményezi,  hogy  az
önkormányzat  azt  teszi,  amit  tesz.  A közpénz,  a  helyi  rendelet  nem irányoz  semmi  ilyen
tevékenységet  elő,  ha  megkereste  volna  őket  az  egyház,  hogy  szálljanak  be,  ugyanaz  a
helyzet, mintha egy közszereplőt sérelem ér és abba beleszól az egyház.
Ha  valaki  sírhelyet  csináltat  3-400  ezer  Ft-ért  ki  kell  fizetni  a  hozzájárulást.  Ha  fából
készíttetik  az emlékművet,  annak hosszútávon fenntartási  költsége lesz.  Ennek a papnak a
saját templomában nem volt helye, ezért van itt, ezt fogják mondai, ha elmennek mellette.
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Amikor  az  emlékmise  volt,  akkor  egy  pár  ember  ott  állt  kint  és  a  templomból  többen
kimentek, ott elmondtak különböző szövegeket, ami az interneten kering.
Amikor a gyerekeket megkeresztelik, az egyház törvényére teszik.
Az egyháznak saját törvényei vannak, semmilyen olyan dolog nincs ami miatt ezt meg kellene
tenni. Hagyni kell az ügyet, a rehabilitációra időt kell hagyni, itt nagyon gyorsan le akarnak
bonyolítani mindent. Alsózsolca beavatkozik az egyház életébe.  1528 óta van a református
templom, az azóta itt szolgáló papok neve szerepel az emléktáblán, ezt senki nem kérte.
Mi indokolja,  hogy egy nem alsózsolcai  lakosért  kifizették  a temetés  költségét,  amit  még
mindig nem tudnak, hogy mennyibe került. Az első döntés szabálytalanul lett meghozva. Tóth
Sándor az is  azt  mondta,  hogy ő is  azzal  a változattal  ért  egyet,  hogy akkor támogatja  a
döntést, ha úgy történik, ahogy ő javasolta. Ő név szerinti szavazást kér az ügyben, az ő helye
a templomban van, mert épített kettőt, közel 1 M Ft-ot fizetnek ki, pontos összeget nem tud,
de 480 e FT az emlékoszlop, plusz a busz és temetés költsége.
Ő egyházi vezető, nem tudja azt mondani, hogy itt minden rendben.

Dr. Majoros Géza alpolgármester: Egyáltalán nem ért egyet a képviselő társával, és azzal,
amit  itt  elmondott.  Halottról  jót  vagy  semmit.  Ők  nem  azért  akarják  felállítani  az
emlékoszlopot,  hogy a  katolikus  egyháznak  jót  tegyenek,  hanem azért,  hogy az  emberek
halottak  napján  gyújthassanak  egy  gyertyát.  Ráki  képviselő  úr,  mint  Bibliaolvasó  ember
tudhatja,  „az vesse rá  az első követ,  aki  hiba nélkül  van”.  Plébános úr három templomot
építtetett, Tardon, Alsózsolcán és Sajópetriben, ezt nem sok pap mondhatja el magáról. Ne
mondjon róla  a  képviselő  úr  semmi  rosszat,  mert  plébános  úr  már  nem tudja  megvédeni
magát. Egyházi temetése volt, az édesanyja mellett Törökszentmiklóson, 37 éven keresztül
szolgálta az egyházat.

Ráki István képviselő-testületi tag: Ő nem mondott rosszat.

Gál Emese érdeklődő: A korábbi  ülések  kapcsán készített  egy rövid  jegyzetet,  amely  a
személyes érzéseit tartalmazza az üggyel kapcsolatban. Ő nagy tisztelője a plébános úrnak, 10
évig  hitoktatója  volt  és  volt  alkalma  belelátni  a  munkájába.  idős  kora  ellenére  tele  volt
lendülettel,  értett  a  gyerekek  nyelvén,  Alsózsolcán  volt  egyházi  élet,  jártak  zarándokolni,
minden intézményben volt hitoktatás, annyi elsőáldozó, bérmálkozó gyerek volt,  hogy alig
fértek el a csoportképen. Egyéni, szeretetteljes stílusával bevonzotta őket a templomba. 32
évig szolgálta Alsózsolcát, ha mást nem is tett volna csak épített egy templomot a településen,
abban az időben, amikor tabu volt a vallás, már ezért is köszönet illeti. Mindig jó kapcsolatot
tudott kialakítani a települése vezetőségével, legyen az tanácselnök vagy polgármester.
Keresztelt, esketett, temetett, ha a szükség úgy kívánta. 4-5 misét mondott egy nap, ha úgy
adódott fáradhatatlanul.
Mindenkihez volt egy-két kedves szava, szinte mindenkit ismert, tisztelete az időseket.
Jó ideig lehetne sorolni a jócselekedeteit. Ember volt, jó ember volt ő sem volt hibátlan, de
melyikünk az, neki is ott kell elszámolnia a lelkiismeretével, ahol mindenki másnak.
Nagyon szép gesztus az önkormányzat részéről, hogy gondolt az emlékoszlop felállítására,
hogy jár neki egy darab föld az alsózsolcai temetőben a zsolcai szolgálata emlékére.
Mélységesen felháborította az a levél,  amit Ráki képviselő úr írt ezzel kapcsolatban. Az a
véleménye, hogy szánalmas. Milyen alapon mond véleményt egy kívülálló református ember,
aki soha nem járt a katolikus templomba, nem tudhatja, hogy ott milyen élet zajlott, milyen
volta plébános úr. A levél stílusa is felháborítja, hol van itt a testvéri szeretet  presbiter úr
részéről. Nem érti, hogy miről ír, amikor az egyház beleegyezését és az egyházi törvényeket
emlegeti, véleménye szerint a kettőnek semmi köze egymáshoz. Nem kell engedélyt kérni az
egyháztól,  és semmilyen törvény nem tiltja  az emlékoszlop állítását.  Az hogy ezt nem az
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egyházi  képviselő-testület  és  a  jelenlegi  plébános  kezdeményezte  ez  őket  minősíti.
Fogalomzavart  is  felfedezett  képviselő  úr  levelében,  utána  kellene  néznie  az  értelmező
kéziszótárban mit takar az egyházi vezető kifejezés, szerinte az egyházi vezető a pápa és a
püspök.  Egy presbiter  egyházi  segítő,  mint  a  katolikusoknál  az  egyházi  képviselő-testület
tagja,  aki  segíti  a  mindenkori  tiszteletes  illetve  plébános  munkáját,  részt  vesz  az  egyházi
közösséget érintő kérdések eldöntésében.
Alpolgármester  úrral  ért  egyet,  ahogyan a szentírás is mondja,  „az vesse rá az első követ
közületek, aki maga is bűntelen!”.
Kéri az alsózsolcai lakosokat, aki tisztelte Béla Atyát és úgy véli, hogy megérdemel egy darab
földet az alsózsolcai temetőben, ha teheti  járuljon hozzá akár egy jelképes összeggel is az
emlékoszlop állításához.

Ráki István képviselő-testületi tag: Visszautasítja és kikéri magának, amit csinál a katolikus
egyházzal szemben. Neki gratuláltak a levélhez, Emese nem tudja, hogy ki az egyházi vezető
és nem tudja, hogy miről beszél. Aki akarja az emlékoszlopot az nyúljon a zsebébe, miért kell
az önkormányzatnak kifizetnie 500 ezer forintot.

Zsiros Sándorné polgármester: Felkéri a képviselő urat, hogy vagdalkozzon a számokkal,
nyilván attól függ, hogy mennyiért fogják tudni megvalósítani.
130 ezer forintba került  a temetés,  a buszköltségbe pedig mindenki fizetett  1000 Ft-ot aki
részt vett, 52 személy utazott Törökszentmiklósra a buszon, emellett sokan személyautóval
jöttek. Ezt az 52.000,- Ft-ot egészítette ki az önkormányzat annyival, ami nem több, mintha az
önkormányzat tiszteletét tette volna a temetésen. Ne mondjon számokat, amíg nincs pontos
információja.

Tóth J. Sándor képviselő: Néhány évtizede ismerte Béla Atyát, azon kívül, hogy plébános
volt, ember volt. Lehet, hogy korábban úgy gondolta, hogy várják meg az egyéves évfordulót,
de megváltozott  a véleménye,  ne próbálják meg a feledés homályába taszítani Béla Atyát.
Ferenc pápa mondását idézi: „ki vagyok én?!”, ne ítéljenek itt senkit, le a kalappal Béla Atya
előtt, annak ellenére, hogy voltak emberi hibái.

Brünner István képviselő-testületi tag: Tartja magát a korábbi véleményéhet, valakire egész
évfordulóra  kell  megemlékezni,  vagy  kerek  számra  szoktak  kitüntetést  adományozni,  a
Mazsaroff táblát is a 15 éve évfordulóra avatták. Szerinte egy éve évfordulóra avassák fel.

Zsiros Sándorné polgármester: Tiszteltben tartja ezt a javaslatot, erről szavazni fognak.

Ráki István képviselő-testületi tag: Az egyházon belül ezek a dolgok egy folyamat részei, ő
tudja, hogy neki van igaza.

Gál Emese érdeklődő: Ő tisztelt Tar tiszteletest, aki már nyugdíjas, jött egy fiatal pap, aki
összefogja  a  református  híveket,  fellendült  az  egyházi  élet  a  reformátusoknál,  a  helyi
katolikus  és  református  közösség  egyházi  élete  között  érzékelhető  a  különbség.  Nincs
beavatkozás az egyház életébe.

Zsiros Sándorné polgármester: Szeretne válaszolni képviselő úr levélben feltett kérdéseire
az alábbiak szerint:

Ráki István képviselő-testületi tag levelét a jegyzőkönyv 6/a. számú melléklete tartalmazza.
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Kérdés:

Törvényesnek tarja-e azt, amit a Katolikus Egyház döntésével szembe tesz, ami feltételezi az
alsózsolcai Katolikus Egyház Vezetőinek, valamint a magyarországi Katolikus Egyház 
Vezetőinek, vallási közösség hitelvei, belső törvénye, alapszabálya, szervezeti és működési 
szabályzatának alkalmatlanságát?  

Válasz:

     Nem értem a kérdést! Nem ismerem teljes mértékben a Katolikus Egyház belső 
szabályzatait, de véleményem szerint ennek a kérdés szempontjából semmi jelentősége nincs. 
Egyébként sincs közünk és beleszólási jogunk az egyház belső életébe, mint ahogyan ez 
fordítva is igaz.

     Tudomásom szerint az emlékhely állításával kapcsolatban a Katolikus Egyháznak 
semmilyen döntése nem volt, így nem is mehettünk szembe semmivel.

     Egyébként azt nem értem, hogy amikor Ráki Képviselő Úr kapta az „Alsózsolcai 
Közösségért” kitűntetést, mi sem kérdeztük meg a Pedagógusok Szakszervezetét, vagy éppen 
amikor egy köztiszteletben álló orvosunknak ítéltük oda, nem kértük ki a Magyar Orvosi 
Kamara állásfoglalását. Ezeknél a kitűntetéseknél, mint ahogyan az összes többinél érdekes 
módon nem emelt szót Képviselő Úr.                                                                                           

     De miért is kellene kikérnünk bárki véleményét. Véleményem szerint ez a döntés joga 
egyes egyedül a Képviselőtestületre tartozik, mint ahogyan azt a Képviselő-testület minden 
tagja – közöttük Ráki István is – megszavazta feltételezve ezzel minden képviselő részéről a 
felelősségteljes döntést. 

Kérdés:

Miért nem volt írásbeli előterjesztés az ügyben?

Válasz:

     Képviselő Úr vagy nagyon feledékeny, vagy arra nem vette a fáradságot, hogy a kiküldött 
testületi anyagot áttanulmányozza. Ha nem így lenne, akkor ezt a kérdést fel sem tette volna. 
A március 5-i, majd a május 29-i üléshez is készült írásos előterjesztés, ezek alapján tárgyalta 
a testület a javaslatot.

Kérdés:

Mi indokolta a temetési költség átvállalását, mikor ezt az utat tudatosan Ő választotta, 
tisztába volt annak következményével, vagyona van és családja?  Ki kérte, hol van az 
írásbeli kérés? Miért kell közpénzből esküjét be nem tartó embert támogatni, akit egyháza 
elítélt?

Válasz:
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    A temetési költség átvállalását a girincsi Önkormányzat kezdeményezte – amely 
véleményem szerint nagyon nemes gesztus volt – ehhez csatlakoztunk mi és Sajópetri 
Önkormányzata. Ha ez Önnek kérdés, akkor az Önt minősíti. 

     Egyedül a Képviselő-testület döntési joga, hogy saját halottjának tekint, vagy más módon 
járul hozzá egy a településen több mint 30 évig szolgáló köztiszteletben álló plébános 
temetéséhez, aki rendkívül sokat tett az itt élő emberekért, templomot építtetett, amivel nem 
csak a hívek, hanem Alsózsolca is gazdagabb lett.

Kérdés:

Ki vagy kik az előterjesztők, kit képviselnek?  

Válasz:

     Az előterjesztő én voltam és remélem, hogy az előterjesztéssel az Alsózsolcai emberek 
többségének a szándékát illetve akaratát képviselem.

Kérdés:

A katolikus egyházon kívül ez ügybe kivel kell még tárgyalni?     A hívekkel nem mert nem 
hatáskörünk!

Válasz:

     Én úgy mondanám hogy: ez ügyben. Véleményem szerint ez nem kérdés. A testületünk 
hatásköre, hogy milyen döntést hoz, illetve hozott, amelyben az Ön támogató szavazata is 
benne van, így nem is értem ezt a felháborodást.

Kérdés:

 Aki katolikus az tudja kötelességét, aki nem tudja a kötelességét az meg nem katolikus! Mi 
közünk hozzá? Nem kötelező senki számára ennek felvállalása, de hagyják békén az 
egyházat! 

Válasz:

     Ezt a kérdést sem értem. Valóban semmi közünk az egyház belső ügyeihez. Éppen ezért mi
teljes mértékben békén hagyjuk az egyházat, mint ahogyan ezt eddig is tettük minden 
egyházunk esetén. Azért néha csak kénytelenek vagyunk beleavatkozni az egyház belső 
ügyeibe, amikor részt veszünk az egyházi rendezvényeken, vagy éppen valamilyen módon 
támogatjuk az egyházat anyagi vagy dologi eszközökkel. Remélem, hogy ezt Ön sem tekinti 
az egyház belső ügyeibe való beavatkozásnak.

Kérdés:

Mire terjed ki feladat és hatáskörünk?  

Válasz:
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     Sajnálom, ha ezt mintegy 20 éves képviselői múlttal még megkérdezi képviselő úr. Ez Önt 
minősíti. 

Kérdés:

Mennyibe került a temetés megosztva a három önkormányzat között? 

Válasz:

     A temetési költség 1/3-ad részébe, 130.000.- Ft-ba került a temetés Önkormányzatunknak.

Kérdés:

A busz is érdekel, de azt beleszámítást nyer abban, amit egységesen alkalmazunk 
Alsózsolcán. 

Válasz:

     A busz költségét az 52 utas és az önkormányzat közösen finanszírozta. Minden utas 
1.000.-Ft-ot fizetett, a különbözetet az Önkormányzatunk fizette, amely nem volt több, mintha
a település küldöttsége külön - hivatalos úton - elment volna a temetésre, hogy lerója 
kegyeletét és tiszteletét.

Kérdés:

Szabályos volt-e márciusba a szavazás ez ügybe?

Válasz:

     Ilyen képviselői múlttal ezt a kérdést fel sem kellett volna tenni. Volt egy írásos 
előterjesztés, melyről megvitatás után szavazott a testület. Mi lehet ebben a szabálytalanság?!

Kérdés:

Teljesen elhatárolódom a törvénytelenség elkövetésétől!

Válasz:

     Elhatárolódni csak annak lehet, aki nem képviselő. A testület döntött, ettől fogva a döntés 
minden képviselőre kötelező érvényű. Ha úgy véli, hogy jogsértő döntés született, azt jogában
áll bírósági útra terelni. Azt viszont nehezen tudja majd Képviselő úr a Bíróság előtt 
megmagyarázni, hogy ha törvénytelennek tartja a döntést, akkor eleve miért szavazta meg?!

Kérdés:

Név szerinti szavazást kérek az ügybe!

Válasz:

     Ezt a szavazás előtt a március 5-i ülésen kellett volna kérni.
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Kérdés:

Ha ezt így lehet, akkor a következő egyházi vezetőségi ülésen felülvizsgáljuk az 
önkormányzat döntéseit!!!!! Mert Alsózsolcán mindent megtehetnek egyesek !!!!!!! 

Válasz:

     Az egyház csak az egyház döntéseit vizsgálhatja felül. Az egyház nem az Önkormányzat 
Felügyeleti szerve. Ahhoz természetesen joga van bármely alsózsolcai egyház vezetőségének,
hogy véleményt nyilvánítson az Önkormányzat valamely döntéséről. Remélem, tisztában van 
képviselő úr azzal, hogy mi a különbség a kettő között.

     Azt pedig végképp nem tudom, hogy kik azok az „egyesek” és mi az a „minden”, amit 
megtehetnek?! Ha vádaskodik képviselő úr, azt tegye konkrétan!

Kérdés:

Kérem szíves válaszát! 

De az ügy alapos átgondolását javaslom, mert még mindig nincs tudatába annak, mit 
indított el. Egyetlen jó megoldás, ami nemcsak az én véleményem, a napirendről való 
levétel. Ha napvilágra kerülnek a viselt dolgok, amit bölcsen elhallgat mindenki, mert nincs
aktualitása, akkor ez az emlékoszlop szégyenoszlop lesz.  

A pénzt valakinek vissza kell fizetni!

Addig is a leghatározottabban kérem az Egyházak törvénnyel biztosított jogainak tiszteletbe 
tartását, mert aki egyet gyaláz, az mindegyiket gyalázza!!!!!!

Válasz:

     Ehhez azt hiszem nincs mit hozzátenni, erről alkosson véleményt Alsózsolca lakossága!

Ráki István képviselő-testületi tag: Alsózsolcai lakosoknak kellene emlékhelyet kialakítani.
A korábbi szavazásnál az indítványokat szét kellett volna választani, ő vállalja ezt az egész
dolgot, ő tudja, hogy mit csinál, eddig is tudta, ő helyesen cselekszik.

Zsiros  Sándorné polgármester: Nem gondolta,  amikor  ezt  a  kezdeményezést  elindította,
hogy ezzel ilyen lavinát fog elindítani. Korábban hoztak egy határozatot a temetési költségek
egy  részének  a  felvállalásáról,  illetve  kifejezték  a  szándékukat  egy  emlékhely  állítására.
Május 29-én elnapolták az ülést, nem feltétlenül kell éveket várni, a girincsi önkormányzat
egy emlékszobát alakított ki. Személyesen beszélt Árvai István plébános úrral, aki támogatja a
kezdeményezést.  A felszentelés  méltó  módjáról  még tárgyalnak.  Nem mennek  szembe az
egyházzal, tárgyalt a családdal és semmilyen kifogásuk nincs az emlékoszlop állítása ellen.
Árvai István javaslatára az emlékoszlop magasságát csökkentenék, kb. 2,5 m-re, így jobban
illeszkedne  a  környezetéhez  és  költségben  is  kedvezőbb  lenne.,  illetve  külön  egy  kis
márványtáblát helyeznének el az emlékoszlop előtt, ezzel is egyetértett plébános úr.
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Zsiros  Sándorné  polgármester: Kérte,  hogy  a  napirendi  ponthoz  kapcsolódó  kérdésekben
képviselői indítványra név szerinti szavazást tartsanak.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.

A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
91/2014. (VI.19.) Kt. határozata a Dr. Balpataki Béla volt
alsózsolcai  plébános  részére  emlékoszlop  állítása  című
napirendi ponthoz kapcsolódó kérdésekben név szerinti
szavazásról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  a  Dr.  Balpataki  Béla  volt  alsózsolcai
plébános  részére  emlékoszlop  állítása  című  napirendi
ponthoz  kapcsolódó  kérdésekben  név  szerinti  szavazással
dönt

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a név szerinti
szavazás során a jegyző névsor szerint szólítja a képviselő-testület tagjait a szavazásra, akik
igen, nem vagy tartózkodás szavazattal döntenek.

Zsiros  Sándorné  polgármester: Kérte,  hogy  szavazzanak  Brünner  István  képviselő
indítványáról,  miszerint  az  egyéves  évfordulóra  állíttassák  fel  Dr.  Balpataki  Béla  volt
alsózsolcai plébános részére az emlékoszlopot.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.

A név szerinti szavazásról készült iratot a jegyzőkönyv 6/b. számú melléklete tartalmazza.

Zsiros Sándorné polgármester kihirdeti a szavazás eredményét.

A testület 5 nem 4 igen szavazattal nem támogatta Brünner István képviselő indítványát

Zsiros  Sándorné  polgármester: Javasolta,  hogy szavazzanak  az  emlékoszlop  állításáról  az
alsózsolcai  temetőben  Dr.  Balpataki  Béla  volt  alsózsolcai  plébános  emlékére,  amely  a
korábban  kiküldött  tervdokumentáció  alapján  épülne  meg,  azzal,  hogy az  eredeti  tervhez
képest 4 m helyett 2,5 m magas lenne, mellette egy kis márványtáblával, és ehhez biztosítják
a fedezetet a tartalék terhére.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.

A név szerinti szavazásról készült iratot a jegyzőkönyv 6/c. számú melléklete tartalmazza.
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A testület 5 igen 4 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
92/2014. (VI.19.) Kt. határozata Dr. Balpataki Béla volt
alsózsolcai plébános részére emlékoszlop állításáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  Dr.  Balpataki  Béla  volt  alsózsolcai
plébános  részére  az  elkészített  tervdokumentáció  alapján
emlékoszlopot  állíttat,  azzal,  hogy  a  magassága  2,5  m és
mellette  egy márványtáblát  helyeznek  el.  Az emlékoszlop
megvalósításhoz  szükséges  fedezetet  a  tartalék  terhére
biztosítják, melynek összege 500.000,- Ft

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6./ KEOP Közvilágítás korszerűsítése pályázat közbeszerzése

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza.

Zsiros Sándorné polgármester: Három meghívott cég vett részt a pályázatban, amelyeknek
jogosultságuk van az ÉMÁSZ rendszerein való munkavégzésre.  Mivel minden pályázónak
adott  feltételekkel  kell  vállalnia  a  munkavégzést,  így  egy  szempontot  kellett  figyelembe
venni, azt, hogy a három közül ki adja a legkedvezőbb árajánlatot. Az a feladatuk, hogy az
eljárást  eredményesnek  és  érvényesnek  nyilvánítsák  és  felhatalmazzák  a  polgármestert  a
Váribel Kft.-vel a szerződés megkötésére. A legkedvezőbb ajánlatot a Váribel KFT. adta, 490
db közvilágítási izzót fognak kicserélni ledes égőre.

Tóth  J.  Sándor  képviselő-testületi  tag: A  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  és  elfogadásra
javasolja az előterjesztést.

Szilágyi László képviselő-testületi  tag: 10% eltérés van az árajánlatban a másik kettővel
szemben. Ez 3 millió Ft-ot jelent. A kérdése az, hogy ez a munkadíjra vonatkozik? Ebben az
árban a lámpatestek benne vannak?

Zsiros Sándorné polgármester: Igen.

Szilágyi László képviselő-testületi tag: A lámpatest beszerzési árából engedhetnek, meg a
munkadíjból is.

Zsiros  Sándorné  polgármester: Már  a  pályázati  anyagban  meg  volt  szabva,  hogy  az
ÉMÁSZ milyen lámpatesteket enged felszerelni a rendszerére.

Szilágyi László képviselő-testületi tag: Nehogy abba a hibába essenek, hogy olcsó húsnak
híg legyen a leve.

Zsiros Sándorné polgármester: Meg volt szabva, hogy milyen típust kell beszerezni, tehát
minden pályázónak ugyanarra kellett ajánlatot adnia.
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Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy a KEOP Közvilágítás korszerűsítése pályázat
közbeszerzési eljárást nyilvánítsák érvényesnek és eredményesnek, valamint hatalmazzák fel
a polgármestert a nyerte Váribel Kft.-vel a szerződés megkötésére.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.

A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
93/2014.  (VI.19.)  Kt.  határozata  a  KEOP-5.5.0/A/12-
2013-0461 számú Közvilágítás korszerűsítése Alsózsolca
településen című projekt közbeszerzéséről

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  a  lefolytatott  közbeszerzési  eljárás
eredményét  jóváhagyja  és felhatalmazza  a  polgármestert  a
nyertes  ajánlattevővel  (VÁRIBEL  Kft.)  a  szerződés
megkötésére. 

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

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

Zsiros  Sándorné  polgármester: A  két  ülés  között  eltelt  időszakban  a  különböző
rendezvények  zajlottak  a  településen,  tartottak  Hősök napját,  Családi  napot  az  óvodában,
Pünkösdi gyermekdélutánt és egyéb rendezvényeket. 
A  tegnapi  nap  folyamán  megkapták  a  MiReHuKöz-től  az  Alsózsolcán  a  házhoz  menő
szelektív hulladékgyűjtésről és a zöldhulladék gyűjtésről szóló tájékoztatást.
Június 3-án megtörtént a Hejőpapi hulladékgyűjtő alapkőletétele, a MiReHuKöz biztosítja a
lakosság  részére  a  szelektív  hulladékgyűjtő  edényeket,  megszűnnek  a  hulladék  begyűjtő
szigetek,  csak  az  üveg  hulladékgyűjtő  fog  megmaradni.1565  db  szelektív  hulladékgyűjtő
edényt biztosítanak a lakosság számára térítésmentesen, amelyet 2014. június-július hónapban
juttatnak el az önkormányzathoz. A szolgáltatótól megkapták a névsort, akikkel szerződésben
állnak, a szelektív hulladékgyűjtő edények mellé fognak kapni a lakosok 2-2 db zöldhulladék
gyűjtő zsákot. A kék kukákat szokás szerint szerdánként fogják szállítani, az új sárga kukákat
pedig kéthetente hétfőn. Kérik a lakosságot, hogy a tájékoztatóban foglaltakat tartsák be.. Az
átadást  megszervezik,  le  lesz írva,  hogy milyen iratokra  lesz szükség az átvételhez.  Bízik
benne, hogy ezzel csökkenni fog az illegális szemétlerakás, kéri a lakosságot, hogy vegyék
igénybe a szállító zsákokat.

Szilágyi  László  képviselő-testületi  tag: Az  AVE  ígéretét  a  MiReHuKöz  váltja  be,  a
MiReHuKöz ígéretét ki váltja be, hogy mérik a szemét mennyiségét és mindenki csak annyit
fizet, amennyit szemetel.

Zsiros Sándorné polgármester: Az önkormányzatnak erre kell törekednie, ez a jövő útja,
hogy  a  lakosság  ténylegesen  azért  fizessen,  amit  megtermel,  nyugaton  volt  ilyen
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kezdeményezés,  de zárni  kellett  a  kukákat,  mert  a  szomszédok egymás  kukájába  tették  a
szemetet. Nincs még igazán kiforrva ez a rendszer máshol sem.

Szilágyi László képviselő-testületi tag: A díjazásról lehet tudni valamit?

Zsiros Sándorné polgármester: Jelenleg semmiféle változásról nem tudnak. 

Szilágyi  László  képviselő-testületi  tag: Korábban  az  önkormányzat  fizetett  a  szelektív
hulladék elszállításáért?

Zsiros  Sándorné  polgármester: Nem,  a  szelektíven  gyűjtött  hulladékot  a  szolgáltató
újrahasznosította, ha szelektíven gyűjtjük a hulladékot, akkor a szállítás díja is csökkenhet.
Egy kukát kap mindenki és 2 db zöldhulladék gyűjtő zsákot.
Másfél  héttel  ezelőtt  szúnyoggyérítés  volt  a  településen,  egy kormányszóvivői  tájékoztató
szerint  a  kormány  átvállalja  a  szúnyoggyérítést,  melynek  szervezését  a  hivatásos
katasztrófavédelemre  bízza.  Ha  az  időjárás  engedi,  hétfőn  megkezdhetik  a  gyérítést
Budapesten és még 700 településen. Az enyhe tél miatt a szokottnál is több extrém méretű
szúnyoginvázióra lehet számítani.
A Katasztrófavédelem honlapján  az  olvasható,  hogyha  szükséges  1-6  alaklommal  fognak
gyéríteni,  megjelent  egy  újabb  szúnyogfaj  is.  Alsózsolca  területe  207  ha  a  Csavargyári
üdülőterülettel együtt 238 ha. Alsózsolca benne van abban a 700 településben, ahol gyéríteni
fognak.
A Borsodvíz a svájci  projekt  kapcsán összehívta  a 13 érintett  települést,  nem egyidejűleg
végzik  a  munkát,  Alsózsolcára  jövő  év  március-szeptember  között  kerül  sor.  Alsózsolca
területén felépülhet egy víztorony, felmérték azokat a területeket, ahol lehetne, feltételezhető,
hogy az orvosi rendelő háta mögött tervezik, de a hidrodinamikai mérések még folynak.
A méhnyakrák  elleni  védőoltással  kapcsolatban  egyeztettt  a  gyermekorvossal,  jogszabályi
változás következtében egy újabb korosztályt bevontak ebbe a körbe, akik ingyen kaphatják a
védőoltást.  Megnézték,  hogy  kik  azok,  akik  ingyen  kapnák  és,  kik  azok,  akik  tavaly
részesültek,  közöttük van egy korosztály,  akik nem kapták meg,  őket szeretnék bevonni a
védőoltásba ebben az évben. 74 ilyen gyerek van, de tavaly sem érte el a 10 főt azoknak a
száma, akik igénybe vették. Szeptemberben fognak erre visszatérni, ha beindul az iskola, és
akkor már teljesen lefedett lenne ez a korosztály, aki beadathatja magának.
Az elmúlt ülésen döntött a testület arról, hogy elnapolják a Városüzemeltetés vezetőjének a
kérelmét  egy  kismotor  vásárlására.  Fodor  Ákos  képviselő  úr  vállalta,  hogy  utánanéz  az
áraknak, ez megtörtént.

Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Egy komolyabb típusú motor 500.000,- Ft, ő bement
abba az üzletbe, ahonnan az árajánlat lett kérve a Városüzemeltetés részéről. Ők ajánlottak
neki  egy  Motowell  Yoyo  típusú  motorkerékpárt,  amit  ő  személyesen  megnézett  és  az  a
véleménye, hogy a feladatnak ez tökéletes megfelel és ez 249.000,- Ft, és ők vállalják egy
évig a garanciát és az alkatrészeket. Az ő véleménye szerint ez elfogadható és jó.

Parádi  Julianna  Városüzemeltetés  vezető: Amit  ő  a  múltkor  benyújtott,  azok  nem
árajánlatok voltak, hanem ő böngészte az interneten középkategóriás robogó ára címszó alatt,
hogy lássa a képviselő-testület,  hogy nem is a legolcsóbb, de nem is a legdrágább robogó
ehhez a pozícióhoz kb. mennyibe kerül. A múlt héten kapott a Bató Motorstól egy árajánlatot,
ami 267.637 Ft nettó.
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Zsiros Sándorné polgármester: Azt gondolja, hogy mivel képviselő urat kérték meg és ő ért
hozzá, akkor fogadják el az általa hozott ajánlatot.

Ráki  István  képviselő-testületi  tag: Azt  kell  megnézni,  hogy  ki  segít  a  legtöbbet  a
garanciában.

Zsiros Sándorné polgármester: Az a lényeg, hogy 300.00,- Ft körül lehet venni egy ilyen
robogót, akkor ezektől a cégektől kell kérni konkrét árajánlatot ezekre a típusokra és tartalék
terhére meg lehet venni, ami még szükséges hozzá bukósisak, stb. ha a testület jóváhagyja az
összeget. A Pénzügyi Bizottság korábban támogatta az előterjesztést.

Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy a tartalék terhére biztosítsanak 300.000,- Ft-ot
a  Városüzemeltetés  vezetőjének  kérelmére  a  közmunka  felügyelő  munkakörhöz  kismotor
vásárlására.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.

A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
94/2014.  (VI.19.)  Kt.  határozata  a közmunka felügyelő
munkakörhöz kismotor vásárlásáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy 300.000,- Ft-ot biztosít a tartalék terhére a
közmunka felügyelő munkakörhöz kismotor vásárlására

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Zsiros  Sándorné  polgármester: Azt  a  tájékoztatást  kapták  az  OVI-FOCI  pályázattal
kapcsolatban,  hogyha  sikerül  TAO támogatást  nyerni  hozzá,  akkor  nyerhet  a  pályázat.  A
BAUMIT Kft. 6 millió Ft-ot ajánlott fel a TAO-jából, amit ezúton is köszön a cégnek. Ezáltal
sikerült megnyerni a pályázatot, megkapták a támogató nyilatkozatot, amely szerint július 14-
ig  mindenkivel  szerződést  kívánnak kötni.  2.850 e  Ft  önrészt  be  kell  fizetni,  amiről  már
korábban döntöttek, bízik benne, hogy még idén nyáron megvalósul.
A szociális  város  rehabilitációs  pályázat  keretében  beindul  a  programalap  június  25-ig  8
pályázat,  míg  augusztus  1-ig  további  7  pályázat  fog  kiírásra  kerülni,  melyet  az  ütemezés
szerint 2015.04.31-ig kell megvalósítani. Amit eddig magkapott azt a holnapi napon átküldi a
képviselőnek, a pályázatokat pedig 25-én fogják közzétenni.

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az óvodákban
megtörtént  a  beiratkozás,  minden  gyereknek  van  helye,  nem szükséges  képviselő-testület
engedélye a felvehető gyermeklétszám növelésére.

Zsiros Sándorné polgármester: Kaptak jelzést a mezőőröktől és néhány lakostól, hogy érik
a termény és van lopás, a Városüzemeltetés emberei illetve a mezőőrök is védik a területet,
kéri a lakosságot, hogy figyeljenek oda.
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Ráki István képviselő-testületi tag: Jegyző asszonytól kérdezi, hogy az iskoláknak kiadták-e
már az igazolást, hogy nem tartozik az alapítvány.

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Igen, megtörtént.

9./ Farkas Ferenc kérelme

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza.

Zsiros Sándorné polgármester: Farkas Ferenc már korábban is beadta ezt a kérelmet az
önszerveződő közösségek támogatásának keretében.

Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és
nem támogatja azt.

Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi  tag: Az Ügyrendi  Bizottság tárgyalt  az előterjesztést
nem támogatja.

Ráki István képviselő-testületi tag: Figyelemre méltónak és támogatásra méltónak tartja a
témát, ez egy egyedi dolog, kár volna, hogyha elveszne, és nem kerülne közkinccsé.

Dr. Majoros Géza alpolgármester: Ennek a Tájházban, vagy a Hadtörténeti  Múzeumban
lenne a helye.

Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott, hogy az I.
világháborús megemlékezés 4 évig tart, érdemes lenne figyelemmel kísérni, hogy megjelenik-
e ilyen pályázat.

Fáklya Tiborné képviselő-testületi  tag:  Nem lehetne valamelyik  civil  szféra pályázatába
beilleszteni?

Zsiros Sándorné polgármester: Ez nem illeszthető bele.

Farkas Ferenc érdeklődő: Szomorúan vette tudomásul, hogy mindkét bizottság elutasította a
kérelmét. Úgy véli, hogy nem eléggé tájékozott egyik bizottság és a képviselő-testület sem.
Nagy jelentősége van ennek a két írásnak, olyan dokumentumértéke van, amelynek minden
alsózsolcai  családban  ott  lenne  a  helye.  Nem tartja  jónak a  Helytörténeti  Gyűjteményben
történő elhelyezést.
Alsózsolcáról 350 embert vittek el az I. világháborúba szolgálni, és ebből 60-sn meghaltak.
Ezzel  a  350 ember  és  a  hozzátartozóik  emléke  előtt  tisztelegtek  volna,  sokan  szívesen  a
kezükbe vették volna és forgatták volna a kiadványt.
Sajnálja, hogy 370 ezer Ft Alsózsolca Város Önkormányzatának nehezére esik, ezek után az I.
világháborús katonák emlékére szervezett  rendezvényeken ő már nem fog jó szívvel részt
venni.  Nagyon  rosszul  esik  neki,  hogy  ezeknek  a  katonáknak  a  megbecsülése  nem akar
érvényesülni.
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Dr.  Majoros  Géza  alpolgármester: Miért  nem  tartja  jónak,  hogy  a  Helytörténeti
Gyűjteményben állítsák ki, vagy miért nem teszik fel akár szkennelve a település honlapjára.
Nem érti, hogy miért titok ez, miért nem ismerhetik meg.

Farkas Ferenc érdeklődő: Az eredetire  vigyáz  a tulajdonosa, mert a nagyapjáé volt nem
azonos értékű egy vitrinben kiállított könyv, azzal amit az ember a kezébe foghat. A hazafiság
elmosódik,  ezeknek  az  embereknek  az  emléke  elmosódik.  Ő egész  tevékenysége  során  a
hazafiságra való nevelést képviselte, így lokálpatriótákat és hazafiakat nem lehet nevelni.

Dr. Majoros Géza alpolgármester:  Nem ezen múlik a hazafiság, nem is ismerik az írások
tartalmát, ha a bizottság nem támogatta, akkor neki kellene úgy hozzáálni, hogy akkor legyen
közkinccsé.

Farkas  Ferenc  érdeklődő: Csodálkozik  azon,  hogy  alpolgármester  úr  egyenlőség  jelet
tesznek a vitrinben kiállított és a kézbe fogható könyv között.  Azért jött el, mert remélte,
hogy néhány érdeklődő kérdésre számíthat. Ő elhozta a másolatát,  felolvasott  volna belőle
részleteket, ha lett volna rá érdeklődés.

Zsiros  Sándorné  polgármester: Mint  önszerveződő  közösség  jelenleg  támogatást  nem
adhatnak,  a  rendelet  szerint  csak  a  költségvetés  illetve  a  féléves  beszámoló  után  lehet
támogatást  adni.  Jelen pillanatban azt is meg lehet  tenni,  hogy beszkennelik és a digitális
könyvtárban  elhelyezik,  amelyből  később  lehet  egy  szép  kiadvány.  Mivel  ez  a  két  írás
magántulajdon, ezért a tulajdonosok hozzájárulása nélkül nem tehetnek semmit.

Farkas Ferenc érdeklődő: Nem sajnálja, hogy kétszer is megpróbált koldulni a testületnél az
alsózsolcai hősök érdekében, harmadszor nem fog úgy véli, hogy ebből kiadvány nem lesz.

Szilágyi  László  képviselő-testületi  tag: Ő  sem  érti,  hogy  az  önkormányzat  miért  ne
támogathatná a kiadványt.  Ő arra tett javaslatot a Pénzügyi  Bizottságon belül, hogy akkor
lehet kiosztani a táncosok pénzéből megmaradt összeget, ha mindenki pályázhat. Nyilvánvaló,
hogy egy ilyen könyv kiadásánál minden gátat félre kell söpörni, úgy ahogy mondja, kézbe
vehető formában kell kiadni. Ha a testület elutasítja, akkor ő vállalja, hogy összeszedi rá a
pénzt különböző vállalkozóktól vagy adományozóktól.

Zsiros Sándorné polgármester: A Pénzügyi Bizottsági ülésen képviselő úr azt támogatta,
hogy ne vegyék napirendre Farkas Ferenc kérelmét és a Tánccsoport kérelmét sem.

Szilágyi László képviselő-testületi tag: Az  véleménye, hogy nem alakulhat ki olyan helyzet,
hogyha  valaki  hamarabb  nyújtja  be  a  pályázatát  a  fennmaradt  összegre  az  nyer,  a  többi
közösségnek pedig nincs lehetősége pályázni.

Fáklya  Tiborné  képviselő-testületi  tag: Nem  volt  a  Pénzügyi  Bizottság  ülésén,  de  azt
javasolja,  hogy keressék  meg  a  módját  annak,  hogy  azt  a  370  ezer  Ft-ot  hogyan  tudják
mellétenni. Olyan kevés alsózsolcai emlék van, ami ott van a Helytörténeti Gyűjteménybe.
Ennél számára sokkal kevésbé fontos dolgot is támogattak már.

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Megoldás lehet  az,  ha hozzájárulnak a gyűjtemény
tulajdonosai, akkor Alsózsolca Város Önkormányzata támogatja a kiadvány megjelenését. Az
önszerveződő  közösségek  támogatásának  keretében  erre  jelenleg  nincs  mód,  mivel  a
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következő támogatás nyújtására csak ősszel lesz lehetőség,  de a Könyvtár,  a Hivatal vagy
Önkormányzat kiadhatja a könyvet.

Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Ezt az összeget hozzá kell tenni.

Zsiros Sándorné polgármester: Azt javasolja, hogyha az önkormányzat adja ki, akkor az
eredetit a Helytörténeti Gyűjteményben helyezzék el.

Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Ez zsarolás.

Dr. Majoros Géza alpolgármester: Meg kell vizsgáltatni egy muzeológussal.

Brünner István képviselő-testületi tag: A táncosok 700 ezer Ft-ot kérnek, így van pénz rá.

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Van rá pénz, csak nem az önszerveződő közösségek
támogatásán  belül.  Az  önkormányzat  kiadhatja  a  könyvet,  a  fedezet  a  tartalék  terhére
biztosítható.

Brünner István képviselő-testületi tag: Lehetne ez egy időszakos kiállítás is, akár a könyv
kiadásától számított 6 hónapig.

Zsiros Sándorné polgármester: Kérte, hogy szavazzanak Farkas Ferenc gyűjtése alapján a két
alsózsolcai  I.  világháborús  katona  hadinaplójának  könyv  formátumban  való
megjelentetéséről, melyhez a 370.000,- Ft fedezete a tartalék terhére biztosítanák.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.

A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
95/2014.  (VI.19.)  Kt.  határozata  a  két  I.  világháborús
katona hadinaplójának kiadásáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy az önkormányzat Farkas Ferenc gyűjtése
alapján könyv formátumban kiadja a két első világháborús
katona  hadinaplóját,  melyhez  a  370.000,-  Ft  összegű
fedezetet a tartalék terhére biztosítják.
A  könyv  megjelenésekor  a  gyűjtemény  tulajdonosainak
hozzájárulása  esetén  kiállítást  kezdeményeznek  az  eredeti
példányokból  a  Helytörténeti  Gyűjteményben  való
megjelentetésre.
Felkérik Farkas Ferenc Helytörténeti kutatót, hogy a könyv
kiadásához,  illetve  a  kiállítás  megszervezéséhez
kapcsolódóan a szükséges intézkedésekben működjön közre

Felelős: Farkas Ferenc, polgármester
Határidő: 2014. július 28.
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10./ 2. számú Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 9.  számú melléklete tartalmazza.

Zsiros Sándorné polgármester: Az Alapító Okirat módosításáról szóló előterjesztés szerint
változik  az  intézmény  neve:  Alsózsolcai  2.  számú  Óvoda  lesz,  valamint  változnak  a
kormányzati funkció kódok.

Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: A Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta,  hogy fogadják el  a  2.  számú a Napköziotthonos
Óvoda Alapító Okiratának módosítását.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.

A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
96/2014.  (VI.19.)  Kt.  határozata  2.  számú
Napköziotthonos  Óvoda  Alapító  Okiratának
módosításáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött,  hogy jóváhagyja a 2. számú Napköziotthonos
Óvoda Alapító Okiratának módosítását.

Az  Alapító  Okiratot  Módosító  Okiratot  és  az  Alapító
Okiratot  a  jegyzőkönyv  10.  11.  számú  melléklete
tartalmazza.

Felelős: polgármester
Határidő:  azonnal

12./ Ritmus Táncegyüttes kérelme

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza.

Zsiros Sándorné polgármester: Az önszerveződő közösségek támogatásának keretében 1,5
M Ft-tal  támogatták  az  együttes  törökországi  fellépését,  amely nem jött  létre,  most  kérik
ennek módosítását, 700.000,- Ft-ot kérnek egy Csehországi fellépéshez.

Tóth  J.  Sándor  képviselő-testületi  tag: A  Pénzügyi  Bizottság  tárgyalta  és  elfogadásra
javasolja az előterjesztést.

Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Érdeklődik, hogy a közvetítői díj mit takar?
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Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház és Könyvtár vezető: A közvetítő  tartja a
kapcsolatot a fesztiválszervezők és az együttes között, tulajdonképpen a menedzselést végzi.

Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy módosítsák a korábban meghozott támogató
határozat összegét 1,5 M Ft-ról 700.000,- Ft-ra, azzal, hogy az együttes nem Törökországba,
hanem Csehországban vendégszerepel.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.

A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
97/2014.  (VI.19.)  Kt.  határozata  az  önszerveződő
közösségek  pénzügyi  támogatásán  belül  a  Ritmus
Táncegyüttes kérelméről

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  módosítja  az  50/2014.  (IV.17.)  számú
határozatát és 700.000,- Ft összegű támogatást állapít meg a
Ritmus  Táncegyüttes  részére  az  önszerveződő  közösségek
támogatásán belül az együttes csehországi fellépésére.

Felelős: polgármester
Határidő:  2014. december 31.

Más vélemény hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester az ülést 20 óra 13
perckor bezárta.

Kmf.

               Zsiros Sándorné                                                        Urbánné Lengyel Zsuzsanna
                  polgármester                                                                           jegyző

Béres Emese Gabriella
jegyzőkönyvvezető
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