
10/2015. sz. jegyzőkönyv

Készült: az  Alsózsolcai  Közösségi  Ház  és  Könyvtárban  megtartott  munkaterv  szerinti
képviselő-testületi ülésről, mely 2015. május 28-án 17 óra 00 perckor kezdődött.

Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester, Fodor Ákos, Dr.
Mádai Ákos, Kurucz Attiláné, Szabó László, Zsiros Sándor Józsefné képviselő-testületi tagok
(a jelenlévő képviselők száma 7 fő) Marcsikné Orosz Emese jegyző, Mácsai Mónika Melinda
gazdasági ügyintéző

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, Matusz István Városüzemeltetés vezető helyettes, Horváth
Henrik  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  elnöke,  Észak-Magyarország  Szerkesztősége,
Felsőzsolcai Rendőrőrs vezetője, Győrffi Dezső könyvvizsgáló

Meghívottként  jelen  vannak: Győrffi  Dezső  könyvvizsgáló,  Matusz  István
Városüzemeltetés  vezető  helyettes,  Oroszné  Verba  Julianna  Gondozási  Központ  vezető,
Dojcsák Lászlóné Benedek Elek Tagiskola vezető

Érdeklődőként jelen van: 6 fő

A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.

Szilágyi László polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és a megjelenteket, 
valamint azokat, akik a televízió képernyői előtt követik az ülést. Külön köszöntötte Győrrfi 
Dezső könyvvizsgáló urat és Dr. Péter András belső ellenőr urat.
Megállapította, hogy az ülés 7 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta. Tájékoztatta a
testületet,  hogy az  ülésről  távolmaradását  jelentette  be  Demkó Dóra alpolgármester,  Ráki
István képviselő-testületi tag.

Szilágyi  László  polgármester: Javasolta,  hogy  a  meghívóban  szereplő  napirendi  pontok
kerüljenek megtárgyalásra azzal,  hogy az 1.  napirendi  pontként  szereplő „Jelentés  a  lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról” című napirendi pontot vegyék le a napirendről, mivel
jelenleg nincs ilyen határozat.

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

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

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
65/2015.  (V.28.)  Kt.  határozata  a  „Jelentés  a  lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról” című napirendi
pont napirendről történő levételéről

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
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úgy  döntött,  hogy  leveszi  a  napirendről  „Jelentés  a  lejárt
határidejű  határozatok  végrehajtásáról”  című napirendi
pontot

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szilágyi  László  polgármester: Javasolta,  hogy  a  „Szociális  és  gyermekjóléti  ellátások
alakulása településünkön, egyben beszámoló a 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok  ellátásáról”,  valamint  „A  Gondozási  Központ  vezetőjének  kérelme  a  Szakmai
Program és  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  módosítására”  című  napirendi  pontokat
tárgyalják meg azzal, hogy azokat a Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság
határozatképtelenség miatt nem tárgyalta. 

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

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
66/2015.  (V.28.)  Kt.  határozata  a  „Szociális  és
gyermekjóléti ellátások alakulása településünkön, egyben
beszámoló a 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról”,  valamint „A Gondozási  Központ
vezetőjének kérelme a Szakmai Program és a Szervezeti
és  Működési  Szabályzat  módosítására” című napirendi
pontok tárgyalásáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  tárgyalja  a  „Szociális  és  gyermekjóléti
ellátások  alakulása  településünkön,  egyben  beszámoló  a
2014.  évi  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatok
ellátásáról”,  valamint  „A Gondozási  Központ  vezetőjének
kérelme  a Szakmai  Program és  a  Szervezeti  és  Működési
Szabályzat  módosítására”  című  napirendi  pontokat  azzal
hogy  azokat  a  Szociális  és  Nemzetiségi  Ügyekkel
Foglalkozó  Bizottság  határozatképtelenség  miatt  nem
tárgyalta.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szilágyi  László  polgármester: Javasolta,  hogy  fogadják  el  az  ülés  napirendjét  a  fenti
módosításokkal együtt.

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

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

Napirend:
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1./ Beszámoló Alsózsolca Város Önkormányzata 2014. évi költségvetés végrehajtásáról 
     Előadó: polgármester
    
2./  Szociális  és gyermekjóléti  ellátások alakulása településünkön, egyben beszámoló a
2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
     Előadó: Gondozási Központ vezetője, jegyző
     
3./ A Gondozási Központ vezetőjének kérelme a Szakmai Program és a Szervezeti  és

Működési Szabályzat módosítására
Előadó: Gondozási Központ vezetője

4./ Molnár József r. alezredes Felsőzsolcai Rendőőrs őrsparancsnoki kinevezése
     Előadó: polgármester
    
5./  Pályázatok  benyújtása  az  önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztések

támogatására 
Előadó: polgármester

6./ A Symphonia Alapítvány kérelme
Előadó: polgármester

    
7./ Képviselői hozzászólások

Előadó: képviselők, polgármester

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

1./ Beszámoló Alsózsolca Város Önkormányzata 2014. évi költségvetés végrehajtásáról 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4.5.6. számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi  László  polgármester: Az  előterjesztés  kedden  került  megküldésre,  a  képviselő-
testület  2014.  március  7-én  fogadta  el  a  költségvetést,  amely  a  végrehajtás  időszakában
többször módosításra került. 
Megkapták a beszámolót, amely tartalmazza a bevételeket és kiadásokat.

A  következőkben  Szilágyi  László  Polgármester  ismertette  a  2014.  évi  költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót, amelyet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmaz.

Szilágyi László polgármester: Felkéri Győrffi Dezső könyvvizsgáló urat, hogy ismertesse a
jelentését.

Győrffi Dezső könyvvizsgáló: Az elmúlt alkalommal részletesen kifejtette a véleményét, ami
a  2014.  évi  gazdálkodást  jellemzi.  Jelentős  változások  voltak,  módosult  a  zárszámadás
végszáma, ezt a kincstáron keresztül kezdeményezték.

Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta,
és elfogadásra javasolja a rendeletet, a beszámolót és a könyvvizsgálói jelentést.
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Szilágyi  László  polgármester: Javasolta,  hogy  fogadják  el  a  2014.  évi  költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót.

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

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
67/2015. (V.28.)  Kt.  határozata a 2014. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolóról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  elfogadja  a  2014.  évi  költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt
tartalommal.

Az  előterjesztést  a  jegyzőkönyv  4.  számú  melléklete
tartalmazza.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szilágyi  László  polgármester: Javasolta,  hogy  fogadják  el  az  Alsózsolca  Város
Önkormányzata  2014.  évi  zárszámadási  rendelet  tervezetének  és  egyszerűsített
beszámolójának felülvizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentést.

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

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
68/2015.  (V.28.)  Kt.  határozata  az  Alsózsolca  Város
Önkormányzata  2014.  évi  zárszámadási  rendelet
tervezetének  és  egyszerűsített  beszámolójának
felülvizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentésről

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  elfogadja  az  Alsózsolca  Város
Önkormányzata  2014.  évi  zárszámadási  rendelet
tervezetének  és  egyszerűsített  beszámolójának
felülvizsgálatáról  szóló  könyvvizsgálói  jelentést az
előterjesztésben foglalt tartalommal.

Az  előterjesztést  a  jegyzőkönyv  5.  számú  melléklete
tartalmazza.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Szilágyi  László  polgármester: Javasolta,  hogy  fogadják  el  a  2014.  évi  pénzügyi  terv
végrehajtásáról szóló rendelet tervezetet.

A rendelet tervezetet a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.

Alsózsolca  Város  Képviselő-testülete  7  igen  szavazattal  elfogadta  a  7/2015.  (V.29.)
önkormányzati rendeletet a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról.

Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 6/a. számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi László polgármester: Köszöni a könyvvizsgáló úr közreműködését.

Győrffi  Dezső  könyvvizsgáló  és  Mácsai  Mónika  Melinda  gazdasági  ügyintéző  17  óra  20
perckor távozott az ülésről.

2./  Szociális  és gyermekjóléti  ellátások alakulása településünkön, egyben beszámoló a
2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. 8. számú melléklete tartalmazza.

Oroszné  Verba  Julianna Gondozási  Központ  vezető:   Írásban benyújtotta  a  Gondozási
Központ 2014. évi tájékoztatóját.
Még ma is találkozik olyan lakossal, aki nem tudja, hogy a Kossuth Lajos út 104. szám alatt
van  a  Gondozási  Központ.  Az  épület  jól  megközelíthető,  mozgássérült  parkolóval
rendelkeznek. Az épületbe való bejutást mozgássérült rámpa segíti. Minden jogszabály által
előírt eszközzel, felszereléssel rendelkeznek, van nappali szoba, demens foglalkoztató, amely
alkalmas a kétszemélyes kapcsolat keretében egyéni fejlesztésre. A pihenőszobában 8 ágy áll
a gondozottak rendelkezésére. A foglalkoztató terem közepén van hely mozgásos gyakorlatok
végzésére. Rendelkeznek mozgássegítő eszközökkel, bordásfallal, szobakerékpárral, labdával,
szabadtéri bútorokkal. A eljön a jó idő szabadtéri foglalkozásokat tartanak a filagóriában.
A gyermekjóléti  szolgálat  épületében  is  minden  szükséges  helység  a  rendelkezésükre  áll,
gyermek- és felnőtt foglalkoztató szobák, konferencia terem, számítógép, nyomtató, internet
kapcsolat.  A konferencia  terem alkalmas szakmai  rendezvények,  ünnepségek,  tájékoztatók
lebonyolítására.
A személyi feltételek is megfelelőek a feladat ellátásához, 9 főből 1 fő részmunkaidős, 2 fő
pedig osztott munkaidőben látja el a munkát. A munkavállalók megfelelő szakképzettséggel
rendelkeznek.
A  tavalyi  év  folyamán  a  gyermekjóléti  szolgálat  244  gyereket  látott  el  4769  esetben.  A
családlátogatások száma 758 volt. A 0-17 éves korú gyerekek száma a településen 1364 fő. A
244 gyerekből 149 alapellátásban gondozott, 69 a védelembe vett gyerekek száma, 1 gyereket
helyeztek  el  ideiglenes  hatállyal,  nevelésben  23 gyerek  van,  utógondozottként  4  gyereket
látnak el. Az adatokból kitűnik, hogy a gyermekek 6 éves kora után kezdődnek a problémák,
látható, hogy a 6-13 éves korosztályban már 96 ellátott van. 
A  jelzőrendszer  tagjaival  jó  kapcsolatot  ápolnak,  összesen  552  esetben  érkezett  jelzés  a
gyermekjóléti szolgálat felé a jegyző, a gyámhivatal és az oktatási intézmények részéről. a
szakmai tevékenységük során sokan fordulnak hozzájuk információért, tanácsadásért. Segítő
beszélgetéssel  nagyon  sok  kliensnek  segítenek,  nagyon  sok  a  pszichés  problémával
rendelkező kliens, amely kapcsán nem csak velük, de a családtagokkal is beszélgetnek.
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A családsegítő szolgálat  munkája során a tavalyi  évben 293 esetben nyújtottak segítséget,
összesen 1661 esetben fordultak hozzájuk. A legjellemzőbb problématípusok közé tartoznak a
halmozott anyagi problémák, az anyagi, megélhetési gondok.
Az étkezés külön szakfeladat 74 étkezőből 19-en étkeznek helyben, 55 főnek pedig a lakására
szállítják az ételt.
A szolgáltatást  igénybevevők között  magasabb a nők száma,  illetve magas a 75 év feletti
gondozottak száma.
Az  étkezést  rászorultsági  alapon  biztosítják,  melyre  normatívát  vesznek  igénybe,  szigorú
elszámolási  kötelezettségük van a Magyar Államkincstár felé. Megszigorították az étkezők
nyilvántartási rendszerét, melyet összekapcsoltak  az egészségbiztosítási pénztár rendszerével.
Ha valaki kórházba kerül, és nem jelzik feléjük, abból probléma lehet. Ha valaki szociális
otthonba kerül, vagy elhalálozik, a hozzátartozónak jeleznie kell feléjük, hogy nincs szükség a
továbbiakban az ellátásra, mert addig létszámban tartják az illetőt.
Előfordul, hogy az ebéd nem ér oda 12 óráig az ellátottakhoz, de 1 kocsi és 1 sofőr van a
településen. Először az intézményeknek szállítják az ételt, utána pedig 55 háztartásba. Emiatt
kéri a türelmet és a megértést, időbe telik, amíg mindenkihez odaér az ebéd.
Az idősek nappali ellátásának keretében az a tapasztalat, hogy különböző háttérrel érkeznek a
gondozottak, sokan haszontalannak érzik magukat, másként élik meg azt, hogy megöregedtek.
Igyekeznek  számukra  aktív  időtöltést  biztosítani,  a  közösségi  életüket  gazdagítani.
Kapcsolatban vannak a nyéki és az emődi idősek otthonával, igyekeznek humort csempészni
az  idősek  hétköznapjaiba,  a  nemzedékek  összefogását  szorgalmazzák.  Vannak  köztük
olyanok, akik szívesen használják a sporteszközöket, van közöttük nyugalmazott testnevelő
tanár, aki szívesen vezényel tornagyakorlatokat az időseknek.
A nyéki idősek otthona által szervezett bátorságpróbán az alsózsolcaiak első helyezést értek
el.
Mindenki névnapját megünneplik, Péter-Pálkor aratónapot tartanak kenyérsütéssel.
Egy-egy foglalkozás során el tudják érni, hogy még a zárkózottabbak is jól érezzék magukat.
Fontos  a  családi  kötődés  erősítése,  jó  a  kapcsolatuk  a  református  egyházzal,  iskolákkal,
óvodákkal.  A  2.  számú  óvodából  szinte  minden  hónapban  meglátogatják  őket,  verseket,
mondókákat tanítanak az időseknek.
Jártak már Hajdúszoboszlón, Jabloncán, igyekeznek az ünnepekről megemlékezni.  Minden
évben megrendezik a szegények karácsonyi rendezvényt azoknak az embereknek, akik nehéz
körülmények között élnek.
Úgy  érzi,  hogy  sikeres  a  munkájuk,  de  ez  nem  csak  rajtuk  múlik.  Segít  a  fenntartó,  a
társintézmények, a konyha, a Városüzemeltetés. Az intézményekkel jó kapcsolatot ápolnak,
ők teszik színesebbé a hétköznapjaikat.

Szilágyi  László  polgármester: Hallottak  jót  és  rosszat  is.  A  rossz  az,  hogy  az  anyagi
nehézségek miatt a problémák növekednek, jó hír viszont, hogy az idősek nappali ellátása jól
működik, biztatja az időseket, hogy forduljanak bátran a Gondozási Központhoz.

Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető:  A Gondozási Központ telefonszáma
520-034, mindenféle kötelezettség nélkül szívesen látnak mindenkit akár egy napra is.

Marcsikné Orosz Emese jegyző: A gyermekek védelméről szóló törvény értelmében minden
évben  beszámolót  kell  tartani  a  Polgármesteri  Hivatal  gyermekvédelmi  és  gyermekjóléti
feladatok ellátásáról.
2013-tól a közigazgatás átszervezésével sok gyámhatósági feladat átkerült a járási hivatalok
hatáskörébe,  úgy mint  a  védelembe  vétel  vagy ideiglenes  hatályú  elhelyezés.  Csökkent  a
feladat,  a  jegyző  hatáskörében  maradt  az  óvodáztatási  támogatás,  a  rendszeres
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gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása,  a környezettanulmány készítés, illetve a teljes
hatályú  apai  elismerő  nyilatkozatok  felvétele,  amely  anyakönyvvezetői  hatáskörben
végezhető.
Szoros a kapcsolatuk a jelzőrendszer tagjaival, az iskolákkal, óvodákkal és a gyermekjóléti
szolgálattal a gyámügyi feladatok végrehajtása során.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása a család szociális helyzetétől függ.
A feltételeit  a  jogszabály  állapítja  meg  az  egy főre  jutó  jövedelem alapján.  Ez  ingyenes
étkezést és egyéb kedvezményeket jelent a családoknak. Novemberben 920 fő részesült ebben
a támogatási formában.
2014. december 31-én 84 fő nagykorú volt jogosult erre a kedvezményre, feltétele, hogy az
érintett nappali oktatási intézményben tanuljon.
Az óvodáztatási támogatást 5-6 éve vezették be, a jogosultság megállapítása során vizsgálni
kell, hogy a hátrányos helyzetű gyermeket az 5. életéve betöltése előtt beíratták-e az óvodába,
és járt-e rendszeresen 2 hónapon keresztül. Ha a mulasztások száma nem haladta meg a 25%-
ot,  első  alkalommal  20.000,-Ft,  minden  további  alkalommal  10.000,-  Ft  támogatásban
részesíthető. A tavalyi évben 126 fő részére állapították meg ezt az ellátást. Első alkalommal
támogatásban részesülők száma 37 fő, további alkalommal támogatásban részesítettek száma
89  fő.  Ha  a  hiányzások  száma  meghaladja  a  25%-ot,  az  ellátást  meg  kell  szüntetni.  A
köznevelési  törvény változása miatt  2015. szeptember 1-től 3 éves kortól kötelező lesz az
óvodába járás, így ez az utolsó ilyen alkalom, amikor óvodáztatási támogatás megállapítására
irányuló kérelem benyújtható. Új támogatási forma megállapítására nem lesz lehetőség.
Rendkívüli  gyermekvédelmi kedvezményben részesíthető az a család, amelyik időszakosan
létfenntartási  problémákkal  küzd,  ezt  az  ellátást  a  Szociális  és  Nemzetiségi  Ügyekkel
Foglalkozó Bizottság állapítja meg egyszeri támogatásként.
A gyermekétkezetési kedvezményre a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyerekek jogosultak.  2014-ban 113 fő óvodás,  354 fő általános  iskolás és 2 fő bölcsődés
részesült ebben a támogatási formában. Összesen 469 fő.
A képviselő-testület  döntése értelmében az 1-2 gyermeket  nevelő  családok kedvezményes
térítési  díjra  jogosultak.  A  3  gyermeket,  vagy  tartósan  beteg  gyermeket  nevelő  családok
térítési díj támogatásának mértéke 50%-os.
Teljes  hatályú  apai  elismerő  nyilatkozat  felvételénél  a  tavalyi  évben  összesen 28 esetben
jártak el, 10 esetben megszületett, 18 esetben pedig születendő gyermekre tettek apai elismerő
nyilatkozatot.
Az ösztöndíj jellegű támogatások keretében a tavalyi évben 10 fő részsült a Bursa Hungarica
ösztöndíj támogatásban.
A középiskolások és egyetemisták iskolakezdési támogatása, középiskolások esetében 5.000.-
Ft/fő, az egyetemisták esetében 10.000.- Ft/fő.

Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Örül, hogy rendelkeznek mindenféle személyi és
tárgyi feltétellel, egy dolgot hiányolt az idősek nappali ellátásával kapcsolatos beszámolóból.
Az intézmény 28 férőhelyes, 20 fő a beírt létszám, ebből mennyi az átlaglétszám?

Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető: 18 fő.

Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Ez a beírt létszámhoz képest jó átlag.

Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy szavazzanak az Alsózsolcai Gondozási Központ
szociális és gyermekjóléti ellátások alakulásáról szóló 2014. évi beszámolójáról.

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

7



A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
69/2015. (V.28.) Kt. határozata az Alsózsolcai Gondozási
Központ szociális és gyermekjóléti ellátások alakulásáról
szóló 2014. évi beszámolójáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  elfogadja  az  Alsózsolcai  Gondozási
Központ  szociális  és  gyermekjóléti  ellátások  alakulásáról
szóló  2014.  évi  beszámolóját  az  előterjesztésben  foglalt
tartalommal.

Az  előterjesztést  a  jegyzőkönyv  7.  számú  melléklete
tartalmazza.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szilágyi  László  polgármester: Kérte,  hogy  szavazzanak  az  Alsózsolcai  Polgármesteri
Hivatal 2014. évi gyermekvédelmi tevékenységéről szóló tájékoztatóról.

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

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
70/2015.  (V.28.)  Kt.  határozata  az  Alsózsolcai
Polgármesteri  Hivatal  2014.  évi  gyermekvédelmi
tevékenységéről szóló tájékoztatóról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  elfogadja  az  Alsózsolcai  Polgármesteri
Hivatal  2014.  évi  gyermekvédelmi  tevékenységéről  szóló
tájékoztatót az előterjesztésben foglalt tartalommal.

Az  előterjesztést  a  jegyzőkönyv  8.  számú  melléklete
tartalmazza.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3./ A Gondozási Központ vezetőjének kérelme a Szakmai Program és a Szervezeti  és
Működési Szabályzat módosítására

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza.
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Oroszné  Verba  Julianna Gondozási  Központ  vezető:  2009.  óta  működnek  a  felújított
intézményben, ahol nyitott ügyféltér és váró volt. A gyakorlat azt mutatta, hogy ez így nem
jó, sikerült leválasztani az irodahelységet az ügyfélvárótól. Szeretnék az ügyfélfogadási rendet
is megváltoztatni, amelyhez szükséges a Szakmai Program és az SZMSZ módosítása.

Szilágyi  László  polgármester: Javasolta,  hogy  hagyják  jóvá  az  Alsózsolcai  Gondozási
Központ Szakmai Programjának módosítását az új ügyfélfogadási rend kialakításához.

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

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
71/2015. (V.28.) Kt. határozata az Alsózsolcai Gondozási
Központ Szakmai Programjának módosításáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  jóváhagyja  az  Alsózsolcai  Gondozási
Központ  Szakmai  Programjának  módosítását  az
ügyfélfogadási rend változása miatt az alábbiak szerint: 

Régi ügyfélfogadási rend: Új ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 8.00 – 12.00 Hétfő: 8.00 – 15.00
Szerda: 8.00 – 16.00 Szerda: 8.00 – 15.00
Péntek: 8.00 – 12.00 Péntek: 8.00 – 12.00

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szilágyi  László  polgármester: Javasolta,  hogy  hagyják  jóvá  az  Alsózsolcai  Gondozási
Központ  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  módosítását  az  új  ügyfélfogadási  rend
kialakításához.

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
72/2015. (V.28.) Kt. határozata az Alsózsolcai Gondozási
Központ  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat
módosításáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  jóváhagyja  az  Alsózsolcai  Gondozási
Központ  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának
módosítását  az  ügyfélfogadási  rend  változása  miatt  az
alábbiak szerint: 

9



Régi ügyfélfogadási rend: Új ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 8.00 – 12.00 Hétfő: 8.00 – 15.00
Szerda: 8.00 – 16.00 Szerda: 8.00 – 15.00
Péntek: 8.00 – 12.00 Péntek: 8.00 – 12.00

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4./ Molnár József r. alezredes Felsőzsolcai Rendőrőrs őrsparancsnoki kinevezése

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi  László  polgármester: A  rendőrségről  szóló  törvény  értelmében  a
rendőrkapitányság, a határrendészeti  kirendeltség és a más helyi  rendőri szerv vezetőjének
kinevezését  megelőzően  a  kinevezési  jogkör  gyakorlója  kikéri  az  illetékességi  területen
működő települési - Budapesten a fővárosi kerületi - önkormányzatok képviselő-testületének,
illetve a fővárosi  önkormányzat  által  közvetlenül  igazgatott  terület  tekintetében a fővárosi
önkormányzat közgyűlésének a véleményét. (…) A szükségessé váló felmentésről az illetékes
önkormányzatokat - az érintettel történő közléssel egyidejűleg - tájékoztatni kell.
Dr.  Bogyai  Ferenc  r.  ezredes  úr  a  Miskolci  Rendőrkapitányság  vezetője  tájékoztatta  a
testületet, hogy Bukszár Zsolt r. alezredes a vasúti rendőrőrs parancsnoka lett. Bukszár Zsolt
helyett  Molnár  József  r.  alezredest  bízta  meg  a  Felsőzsolcai  Rendőrős  parancsnoki
tisztségével,  ezredes úr úgy ítéli  meg, hogy Molnár József alkalmas a feladatra a szakmai
előmenetele alapján.

Fodor  Ákos  képviselő-testületi  tag: Az  Ügyrendi  Bizottság  tárgyalta  és  elfogadásra
javasolja az előterjesztést.

Zsiros  Sándorné  képviselő-testületi  tag: Közszemlére  tették  az  alezredes  úr  adatait,
maximálisan megbízik az ezredes úr döntésében, de az a gondja, hogy már megint utólag
döntenek arról, ami már megtörtént. Április 29-én tájékoztatták őket a kinevezésről.

Szilágyi  László  polgármester: Még  nem  nevezték  ki,  május  1-től  megbízták  a  feladat
ellátásával.

Szilágyi  László  polgármester: Kérte,  hogy  fogadják  el  Molnár  József  r.  alerzedes
őrsparancsnoki kinevezéséről

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

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
73/2015. (V.28.) sz. határozata Molnár József r. alezredes
őrsparancsnoki kinevezéséről

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
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úgy  döntött,  hogy  a  Miskolci  Rendőrkapitányság
vezetőjének  döntését,  mely  szerint  Molnár  József  r.
alezredest  nevezi  ki  a  Felsőzsolcai  Rendőrőrs
őrsparancsnokának tudomásul veszi és jóvá hagyja

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

 5./  Pályázatok  benyújtása  az  önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztések
támogatására 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 11. 12. számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi  László  polgármester: Két  előterjesztés  került  kiküldésre,  az  egyik  a
gyermekétkeztetés  fejlesztésére irányuló  pályázattal  kapcsolatos,  amelyről  kiderült,  hogy a
kötelező  óvodáztatás  miatt  az  óvodákat  ellátó  konyhák fejlesztését  tűzte  ki  célul,  ettől  az
elállást javasolja. Az önkormányzati feladatellátás fejlesztésére irányul, melynek keretében az
óvoda, iskola,  utánpótlás sport  konstrukcióban sportlétesítmény fejlesztésre pályáznának,  a
másik  pedig az utak,  járdák,  hidak fejlesztését  tűzi  ki  célul,  de még nem eldöntött,  hogy
minkét konstrukcióra pályázhatnak-e. Az előterjesztésben 15% önerő szerepel, de 25% önerő
vállalásával nyújtható be a pályázat, így 75%-os intenzitású a támogatás.

Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta
az előterjesztést és a polgármester úr által javasolt módosításokkal elfogadásra javasolja az
előterjesztést. A Benedek Elek Tagiskola tornatermének felújítására kerülne sor, valamint az
utak,  járdák, hidak felújítására irányuló  pályázatban meg kell  vizsgálni,  hogy melyik  az a
rossz állapotban lévő út, amelyre a pályázati összeget fordítnák.

Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: Ha csak az egyikre pályázhatnak, akkor melyiket
preferálnák?

Szilágyi László polgármester: A Benedek Tagiskola tornaterem felújítására.

Szilágyi  László  polgármester: Javasolta,  hogy  a  gyermekétkeztetés  feltételeit  javító
fejlesztések támogatására című konstrukcióban álljanak el a pályázat benyújtásától.

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

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
74/2015.  (V.28.)  sz.  határozata  a  gyermekétkeztetés
feltételeit  javító  fejlesztések  támogatására  című
konstrukcióban pályázat benyújtásától való elállásról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  a  gyermekétkeztetés  feltételeit  javító
fejlesztések  támogatására  című  konstrukcióban  nem
nyújtnak be pályázatot
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy nyújtsanak be pályázatot az önkormányzati
feladatellátást  szolgáló  fejlesztések  támogatására  című  konstrukcióban  a  Herman  Ottó
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Benedek Elek Tagiskola tornatermének felújítására,
korszerűsítésére.

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

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
75/2015.  (IV.29.)  Kt.  határozata  pályázat  benyújtása  az
önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztések
támogatására című konstrukcióra

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete
úgy  döntött,  hogy  elfogadja  a  Magyarország  2015.  évi
központi  költségvetéséről  szóló  2014.  évi  C.  törvény  3.
melléklet  II.  4.  pont  aa),  ac)  és  ad)  pontok  szerinti
önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztések
támogatására  című  konstrukcióban  pályázat  benyújtását  a
Herman  Ottó  Általános  és  Alapfokú  Művészeti  Iskola
Benedek  Elek  Tagiskola  tornatermének  felújítására,
korszerűsítésére.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Szilágyi  László  polgármester: Javasolta,  hogy  hatalmazzák  fel  a  polgármestert  pályázat
benyújtására  és  a  pályázattal  kapcsolatos  ügyintézésre  az  önkormányzati  feladatellátást
szolgáló  fejlesztések  támogatására  című  konstrukcióban  a  Herman  Ottó  Általános  és
Alapfokú  Művészeti  Iskola  Benedek  Elek  Tagiskola  tornatermének  felújítására,
korszerűsítésére, valamint biztosítsák a 25% önerőt a pályázat megvalósításához.

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

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
76/2015. (IV.29.) Kt. határozata pályázat benyújtása az
önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztések
támogatására című konstrukcióra benyújtandó pályázat
esetében – Szilágyi László Polgármester Úr megbízása

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete
felhatalmazza  Szilágyi  László  Polgármester  Urat,  a
Magyarország  2015.  évi  központi  költségvetéséről  szóló
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2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad)
pontok  szerinti  önkormányzati  feladatellátást  szolgáló
fejlesztések  támogatására  című  konstrukcióban  a  Herman
Ottó Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Benedek Elek
Tagiskola  tornatermének  felújítására,  korszerűsítésére
benyújtandó  pályázat  előkészítésében  és  beadásában  teljes
körűen  eljárjon,  az  előkészítéshez  és  a  megvalósításhoz
szükséges  közreműködői,  megbízási  szerződéseket
megkösse.

A képviselő-testület biztosítja a költségvetési tartalék terhére
a 25% önerőt a pályázat megvalósításához

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Szilágyi László polgármester: Javasolta, hogy nyújtsanak be pályázatot az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására című konstrukcióban belterületi utak, járdák,
hidak felújítására.

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

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
77/2015.  (IV.29.)  Kt.  határozata  pályázat  benyújtása  az
önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztések
támogatására című konstrukcióra

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete
úgy  döntött,  hogy  elfogadja  a  Magyarország  2015.  évi
központi  költségvetéséről  szóló  2014.  évi  C.  törvény  3.
melléklet  II.  4.  pont  aa),  ac)  és  ad)  pontok  szerinti
önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztések
támogatására  című  konstrukcióban  pályázat  benyújtását
belterületi utak, járdák, hidak felújítására

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Szilágyi  László  polgármester: Javasolta,  hogy  hatalmazzák  fel  a  polgármestert  pályázat
benyújtására  és  a  pályázattal  kapcsolatos  ügyintézésre  az  önkormányzati  feladatellátást
szolgáló  fejlesztések  támogatására  című  konstrukcióban  belterületi  utak,  járdák,  hidak
felújítására.

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
78/2015. (IV.29.) Kt. határozata pályázat benyújtása az
önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztések
támogatására című konstrukcióra benyújtandó pályázat
esetében – Szilágyi László Polgármester Úr megbízása

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete
felhatalmazza  Szilágyi  László  Polgármester  Urat,  a
Magyarország  2015.  évi  központi  költségvetéséről  szóló
2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad)
pontok  szerinti  önkormányzati  feladatellátást  szolgáló
fejlesztések támogatására című konstrukcióban a belterületi
utak,  járdák,  hidak  felújítására  benyújtandó  pályázat
előkészítésében  és  beadásában  teljes  körűen  eljárjon,  az
előkészítéshez  és  a  megvalósításhoz  szükséges
közreműködői, megbízási szerződéseket megkösse.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Szilágyi  László  polgármester: Javasolta,  hogy  biztosítsák  a  25%-os  önerőt  a  pályázat
benyújtásához  az  önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztések  támogatására  című
konstrukcióban belterületi utak, járdák, hidak felújítására.

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

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
79/2015.  (IV.29.)  Kt.  határozata  pályázat  benyújtása  az
önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztések
támogatására  című  konstrukcióra  benyújtandó
pályázathoz önerő biztosítása

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő - Testülete
hogy  elfogadja  a  Magyarország  2015.  évi  központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4.
pont  aa),  ac)  és  ad)  pontok  szerinti  önkormányzati
feladatellátást  szolgáló  fejlesztések  támogatására  című
konstrukcióban pályázat benyújtását belterületi utak, járdák,
hidak felújítására,  melyhez  a képviselő-testület  a  pályázati
összeg 25%-áig az önerőt biztosítja a tartalék terhére

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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6./ A Symphonia Alapítvány kérelme

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 13. számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi László polgármester: Már egy éve tevékenykedik az alapítvány a településen, a cél
az esélyteremtés a lemaradó közösségek számára. A Symphonia programban hegedű és brácsa
oktatás folyik, illetve fejlesztő tevékenységet, foglalkozásokat is tartanak 40-45 számára. Az
alapítvány biztosítja a hangszereket és a szakképzett pedagógusokat. A foglalkozás ingyenes,
az önkormányzatnak 2020. december 31-ig kellene biztosítani az ingatlan és az ingóságok
használatát. Ezek a foglalkozások délután zajlanak, az önkormányzatnak kell finanszíroznia a
rezsiköltséget.

Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: A Pénzügyi  és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta
a  Symphonia  Alapítvány  kérelmét,  és  javasolja  elfogadásra,  valamint  javasolja,  hogy
hatalmazzák fel a polgármestert az együttműködési megállapodás megkötésére.

Szilágyi László polgármester:  Kérte, hogy hagyják jóvá a Symphonia Alapítvány kérelmét
a Benedek Elek tagiskolában a további működéshez.

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

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
80/2015. (V.28.) Kt. határozata a Symphonia Alapítvány
kérelméről

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  támogatja  a  Symphonia  Alapítvány
kérelmét  és jóváhagyja a további  működésüket  a  Benedek
Elek Tagiskolában.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 30.

Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy hatalmazzák fel  a polgármestert  a Symphonia
Alapítvánnyal történő együttműködési megállapodás megkötésére.

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

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
81/2015.  (V.28.)  Kt.  határozata  a  polgármester
felhatalmazásáról  együttműködési  megállapodás
megkötésére

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
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úgy döntött, hogy felhatalmazza polgármestert a Symphonia
Alapítvánnyal  történő  együttműködési  megállapodás
megkötésére.

Az együttműködési  megállapodás  tervezetét  a  jegyzőkönyv
13. számú melléklete tartalmazza.

Felelős: polgármester
Határidő: 2015. június 30.

7./ Képviselői hozzászólások

Szabó  László  képviselő-testületi  tag: Többen  megkeresték  azzal  kapcsolatban,  hogy
rágcsálóirtásra lenne szükség, kéri, hogy indítsanak el valamiféle eljárást erre vonatkozóan. A
Gondozási Központ telefonszáma elhangzott,  a képújságon meg lehetne jelentetni ezeket a
telefonszámokat, valamint a testületi ülések és a rendezvények időpontját.

Szilágyi László polgármester: A rágcsálóirtással kapcsolatos kérdésnek utána néznek.

Zsiros  Sándorné képviselő-testületi  tag: A testületi  ülés meghívóját  fel  lehetne tölteni  a
képújságra.

Szilágyi László polgármester: Ezt meg tudják tenni.

Zsiros  Sándorné  képviselő-testületi  tag: Az  áramszolgáltatással  kapcsolatban  kapott
megkeresést,  arra  vonatkozóan,  hogy  előfizetéses  mérőket  lehetne  bevezetni,  amelyekhez
feltöltő kódot lehetne vásárolni a postán és az ügyfélszolgálaton. Javasolja, hogy vegyék fel a
kapcsolatot mindkét céggel, és nézzék meg, hogy hogyan tudnák ezt megvalósítani.
TÖOSZ tagként részt vett egy egyeztetésen a Polgárőr Szövetséggel, ahol a fő szempont volt
az önkormányzatok és a polgárőrség együttműködésének szorgalmazása.  Minden település
igyekszik  fokozottan odafigyelni  a  polgárőrség tevékenységére.  Elhangzott,  hogy érettségi
előtt a fiataloknak 40 vagy 50 óra közérdekű munkát kell teljesíteniük, amelynek ez lehetne
egy módja.

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

Szilágyi László polgármester: A közmunka program keretében a kihelyezett betonelemeket
kezdték el gyártani. Látható, hogy település református templomon túli része épül, szépül, a
Metodista templom közösségi épülete hamarosan átadásra kerül, a Sportpálya napról napra
szépül.  A  kivitelező  tervei  alapján  az  érintett  lakosok  megkapták,  hogy  hol,  milyen
munkálatokra lehet számítani.
A temető kerítés egy része elbontásra kerül, hozzákezdtek ezeknek a cseréjéhez a közmunka
program keretében. Kandelláberek, kis oszlopok kihelyezésére fog sor, kerülni lehetőség van
adományozásra  32  ezer  Ft  a  kandelláber  ára,  a  szállítás  és  a  kihelyezés  költségét  az
önkormányzat  vállalja.  A  kandellábereken  fém  tábla  kerül  elhelyezésre  az  adományozó
nevével és az adományozás évével.
A világítás korszerűsítése jegyében a fa oszlopokat betonoszlopok váltják fel.
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A MiReHuKöz közgyűlésén  elfogadták  az elmúlt  évi  beszámolót,  elhangzott,  hogy 2016.
január 1-től chippel ellátott hulladékgyűjtő edény lesz, hogy mindenki csak annyit fizessen,
amennyi a szemét súlya.
A Borsodvíz közgyűlésén az elmúlt évről szóló beszámolót fogadták el. Az átváltásból adódó
pénzt az azbesztcement csövek cseréjére fordítják. Elhangzott, hogy a betáplált víz felét nem
fizetik ki, mert a rossz minőségű csövekben elszivárog.
Az időjárás miatt a fű, dudva nő, kéri, hogy a porták rendbetételére fokozottan ügyeljenek. Az
elhanyagolt porták gazdáit felkeresik és felszólítják, hogy tegyék rendbe a portát.
A Büntető  Törvénykönyvről  szóló  2012.  évi  C.  törvény 248.  §  (1)  bekezdés  a)  pontjába
ütköző  és  az  (1)  bekezdés  a)  pontja  szerint  minősülő  elhelyezéssel  elkövetett
hulladékgazdálkodás  rendje  megsértésének  bűntett  gyanúja  miatt  önkormányzatunk  ellen
feljelentés érkezett a Rendőrkapitányságra, tekintettel arra, hogy az Alsózsolca, Kossuth Lajos
út 151-153. szám közötti útszakasz mögött, önkormányzati tulajdonban lévő, füves területre
bontási törmelékkel kevert föld került elhelyezésre. 
Lakossági  bejelentés  alapján  indult  szintén  eljárás  a  BAZ.  Megyei  Környezetvédelmi  és
Természetvédelmi Felügyelőségen az Alsózsolcai önkormányzat illetékességi területén történt
hulladék illegális lerakása miatt. 
A Miskolci Rendőrkapitányság a feljelentést elutasította, indoklása szerint a ledeponált anyag
a  beszerzett  adatok  alapján  az  alsózsolcai  szabadidő  központ  udvarán  folyó  felszíni
földmunkákból származik, ideiglenes elhelyezése pedig annak későbbi visszatöltése miatt vált
szükségessé. A területen lévő földkupacokban a hulladékról szóló törvény által hulladéknak
minősített anyagot a helyszín megtekintése során a nyomozó hatóság nem észlelt.
A BAZ. Megyei Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség helyszíni ellenőrzési
jegyzőkönyvében foglaltak szerint az „Alsózsolca 019 hrsz.-ú ingatlan K-i részén lehatárolt
355 m3-es területen kb. 50 m3 mennyiségű növényzetet is tartalmazó barnaföld halom volt
található, amelynek 1%-nál is kevesebb volt az idegenanyag (pl. kavcs, beton, cserép stb.)
tartalma.  Veszélyes  hulladék, illetve egyéb hulladék nem volt  azonosítható sem a lerakott
halomban, sem pedig a területen. A lerakott barnaföld halom lehatárolása GPS készülékkel
megtörtént.
A Felügyelőség az Alsózsolca, Kossuth Lajos út 178. szám alatti ingatlanon lévő sportpálya
felújítási  munkálatait  is megtekintette.  A felújítási  munkák helyszínén megállapítható volt,
hogy a kitermelés a felső kb. 20 cm-es növényzettel borított talajréteget érintette.” Korábban
erről is beszéltek, ez is lezárult a fenti állásfoglalásokkal.

Más vélemény hozzászólás nem volt,  így Szilágyi  László polgármester az ülést 18 óra 26
perckor bezárta.

Kmf.

               Szilágyi László                                                      Marcsikné Orosz Emese
                polgármester                                           jegyző

Béres Emese Gabriella
jegyzőkönyvvezető
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