
18/2016. sz. jegyzőkönyv

Készült: az alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi 
ülésről, mely 2016. szeptember  27-én 09 órakor  kezdődött.

Jelen  vannak: Szilágyi  László  polgármester,  Brünner  István alpolgármester,  Dr.  Majoros
Géza,  Fodor  Ákos,   Dr.  Mádai  Ákos,   Kurucz  Attiláné,  Ráki  István,  Zsiros  Sándorné  és
Szabó László  képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 9 fő), Marcsikné Orosz
Emese jegyző
Az ülésről távolmaradását nem jelezte:  Demkó Dóra alpolgármester

Az ülésre  meghívót  kapott: Csöbör  Katalin  országgyűlési  képviselő,  Nagyné  Tóth  Zita
Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgató, Fazekasné
Baksi Piroska Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezető, Oroszné Verba Julianna Alsózsolcai
Gondozási  Központ  vezető,  Lengyel-Béres  Klára  Közösségi  Ház  és  Könyvtár  megbízott
vezető, Takácsné Szabó Zsuzsanna Alsózsolcai  2. sz. Óvoda vezető, Fenyő Márk Alsózsolcai
Városüzemeltetés vezető,  Horváth Henrik Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Észak-
Magyarország  Szerkesztősége,  Blende Info,  Felsőzsolcai  Rendőrőrs  vezetője,  a  képviselő-
testület bizottságainak külsős tagjai, 

Meghívottként jelen vannak:  Nagyné Tóth Zita a Herman Ottó Általános Iskola és AMI
igazgatója

Érdeklődőként jelen van:   - 

A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.

Szilágyi László polgármester: köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és igazgató asszonyt.
Megállapította, hogy az ülés 9 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta.  Örült annak,
hogy ebben a délelőtti órában teljes létszámmal dönthetnek a napirendi pontokban felsorolt
ügyekben. A jövőre nézve megfontolandó, hogy a következő évre az ülések időpontjainak
tervezésekor  délelőtti  időpont  megjelölésével  kellene  tartani  az  üléseket.  Kérte,  hogy  10.
napirendi  pontként  tárgyaljanak   Pályázat  benyújtásáról  a  TOP-2.1.2-15.  „Zöld  város
kialakítása” című felhívás tárgyában,  az  előterjesztés pótanyagként kiosztásra került és a
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendi pontot. 

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

A testület  9   igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
                                                      157/2016. (IX.27.) Kt. határozata napirendi pont felvéte-
                                                      léről

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 úgy döntött, hogy felveszi 10./ napirendi pontként Pályázat 
 benyújtása a TOP-2.1.2-15. „Zöld város kialakítása” című 
felhívás tárgyában; előadó: polgármester.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Szilágyi László   polgármester: javasolta, hogy az elhangzott kiegészítésekkel tárgyaljanak a
napirendi pontokról.

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

A testület   9   igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

N a p i r e n d :

1./ Gördülő fejlesztési terv elfogadása
     Előadó: polgármester

2./ Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
     Előadó: polgármester

3./ EFOP 1.3.5-16 „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztése” című 
     pályázatban való részvételhez hozzájárulás
      Előadó: polgármester

4./ Kilépés a Regionális Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetségből
      Előadó: polgármester
   
5./ TÖOSZ tagság megszűntetése
      Előadó: polgármester
     
6./ 2016. évi közbeszerzési terv módosítása
      Előadó: polgármester

7./ Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 
     rendelet
      Előadó: polgármester

8./ Szándéknyilatkozat az Alsózsolca 890/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról
      Előadó: polgármester

9./ Közcélú közvilágítás hálózat szakaszok átadása az ÉMÁSZ részére
      Előadó: polgármester

10./ Pályázat benyújtása a TOP-2.1.2-15. „Zöld város kialakítása” című felhívás tárgyában
        Előadó: polgármester
  
A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

1./ Gördülő fejlesztési terv elfogadása

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.

Szilágyi  László  polgármester: Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi
CLXXXIX.  törvény  (Mötv.)  13.  §  (1)  bekezdés  11.pontja  a  települési  önkormányzat
feladataként határozza meg az ivóvízellátás,  szennyvízelvezetés, -kezelés és ártalmatlanítás
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(csatornaszolgáltatás)  biztosítását.  A  vízi-közmű  szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX.
törvény  11.  §-a  kötelezi  a  tulajdonos  önkormányzatot,  illetve  a  víziközmű-szolgálatót  a
folyamatos  és  költséghatékony  működtetést  célzó  gördülő  fejlesztési  terv  készítésére  és
benyújtására,  olyan  módon,  hogy  a  kétrészből  álló  terv:  a  beruházási  terv  részét  –  új
víziközművek  megvalósítása,  meglévő  víziközművek  bővítése  –  az  ellátásért  felelős;  a
felújítási  és  pótlási  részét  (a  meglévő  víziközművek  felújítása  és  pótlása  –  pedig  minden
esetben a víziközmű-szolgáltató készíti el és nyújtja be jóváhagyásra a Magyar Energetikai és
Közműszabályozási  Hivatalhoz.  A  víziközműnek  rendszerenként,  ágazatonként:  víz-
szennyvíz – 2017. évre, rövid távú; 2017-2020. évekre – középtávú és 2021-2031 évekre –
hosszú távú terveket  kell  készíteni.  A gördülő fejlesztési  terv készítése során forrásként a
2013. évtől fizetendő díjakkal számoltak, figyelembe véve a 2016. évig már elvégzett, illetve
még elvégzendő feladatokat. A forráshiány kezelése történhet a jelenleg rendelkezésre álló
pályázatok igénybevételével és a felújítások-pótlások forráshiányának kezelésére a jövőben
megjelenő  pályázatok  igénybevételével.   Kérte,  hogy  az  előterjesztés  szerinti  határozati
javaslatban foglaltak szerint támogassák a terv elfogadását.  Az előterjesztést a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalta.

Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság támogatta a
gördülő fejlesztési terv elfogadását.

Szilágyi  László  polgármester: kérte  a  testületet,  hogy  fogadják  el   a  2016.  évben
benyújtandó gördülő fejlesztési tervet.

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

A testület  9   igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
158/2016. (IX. 27.) Kt. határozata a 2016-ban benyújtandó 
gördülő fejlesztési tervről

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Alsózsolca
település  Önkormányzata  nevében  nyilatkozik,  hogy  a  2017-
2031. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási terv
elkészítője a képviselő-testület megbízása alapján a szolgáltatást
végző (üzemeltető) Borsodvíz Zrt. 
Az  összeállított  beruházási  tervet  a  képviselő-testület
megismerte, azzal egyetértett és elfogadta.
A képviselő-testület  meghatalmazza a Borsodvíz Zrt-t,  hogy a
gördülő  fejlesztési  tervet  (beruházási  és  fejújítási-pótlási
tervrészek)  a  MEKH  részére   az  Önkormányzat  nevében
benyújtsa.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket
a döntésnek megfelelően tegye meg.

Felelős:     polgármester
Határidő:   2016. szeptember 30.
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2./ Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.

Szilágyi  László  polgármester: Magyarország  helyi  önkormányzataitól  szóló  2011.  évi
CLXXXIX.  törvény  (Mötv.)  13.  §  (1)  bekezdés  4.  pontja  a  települési  önkormányzat
feladataként  határozza  meg  az  egészségügyi  alapellátás  biztosítását.   Az  egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényt (Eatv.) 5. § (1) bekezdése szerint a települési
önkormányzat  az  egészségügyi  alapellátás  körében  gondoskodik:  a  háziorvosi,  házi
gyermekorvosi ellátásról;  a fogorvosi alapellátásról; az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi,
házi  gyermekorvosi  és  fogorvosi  ügyeleti  ellátásról;   a  védőnői  ellátásról  és  az  iskola-
egészségügyi  ellátásról. Az  Eatv.  6.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  települési  önkormányzat
képviselő-testülete  rendeletben  megállapítja  és  kialakítja  az  egészségügyi  alapellátások
körzeteit.   A  körzethatárok  kialakítása  az  idevonatkozó  kormányrendelet  előírásainak
megfelelően a szakmai és finanszírozási szempontok szem előtt tartásával a körzetben élők
lakosságszáma, korösszetétele, szociális jellemzői, a feladatellátáshoz szükséges személyi és
tárgyi  feltételek  és  a  kialakult  körzethatárok  figyelembevételével  kell  hogy megtörténjen.
Törvény állapítja meg azt is, hogy a háziorvosi önálló orvosi tevékenységet csak személyesen
folytathat  az  önkormányzat  által  meghatározott  háziorvosi  körzetben.  A rendelettervezetet
véleményalkotás és javaslattétel érdekében megküldték az alapellátásban érintett háziorvosok,
házi gyermekorvosok, fogorvosok, valamint a védőnői szolgálat munkatársai és ezt követően
szakmai jóváhagyás céljából a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet (NEFI) részére, ahonnan a
szakemberek részéről észrevétel  nem érkezett.  Az előterjesztést tárgyalta  az Ügyrendi és a
Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság.

Fodor Ákos az Ügyrendi Bizottság elnöke: elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet.

Ráki István a Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság elnöke: a bizottság
a rendelet elfogadását támogatta.

Marcsikné  Orosz  Emese  jegyző: két  bizottság  is  tárgyalta  az  előterjesztésről.  Az
egészségügyi  alapellátásról  szóló  2015.  évi  CXXIII.  törvény 5.  §  (1)  bekezdése  szerint  a
települési  önkormányzat  az  egészségügyi  alapellátásról  gondoskodik.  A  törvényi
megfeleltetés érdekében az önkormányzatnak felül kell vizsgálnia az egészségügyi ellátással
kapcsolatos rendeletét. A rendelettervezetet a háziorvosok, a gyermekorvosok, fogorvosok és
a védőnői szolgálat munkatársai változatlan formában jóváhagyták és a NEFI is támogatta a
rendelettervezetet.  A  körzetkialakításnál  az  új  utcákat   feltüntették. A  helyben  szokásos
módon  közzétételre  került  a  város  honlapján  a  rendelettervezet  a  társadalmi  egyeztetés
érdekében.

Dr.  Majoros  Géza  képviselő-testületi  tag  9  óra  20  perckor  elhagyta  az  üléstermet.  (A
jelenlévő képviselők száma: 8 fő.)

Szilágyi  László  polgármester: kérte,  hogy  szavazzanak  az  egészségügyi  alapellátás
körzeteinek kialakításáról.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
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Alsózsolca  Város  Képviselő-testülete  8  igen  szavazattal  elfogadta   Alsózsolca   Város
Önkormányzat  képviselő-testületének   7/2016.  (IX.28.)   önkormányzati  rendeletét  az
egészségügyi alapellátás körzeteinek kialakításáról.

Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 5.  számú melléklete tartalmazza.

Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag 9 óra 22 perckor  elfoglalta helyét az ülésteremben
és  megjegyezte,  hogy  a  rendeletet,  amennyiben  szavazás  előtt  érkezik  vissza  –  igen
szavazatával támogatta  volna. (A jelenlévő képviselő-testületi tagok száma: 9 fő.) 

3./ EFOP 1.3.5-16 „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztése” című 
     pályázatban való részvételhez hozzájárulás

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.

Szilágyi  László  polgármester:  a  MINŐIES Alapítvány miskolci  civil  szervezet  azzal  a
kéréssel kereste meg önkormányzatot, hogy vegyenek  részt az Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív  Program   keretében,  az  EFOP-1.3.5-16  „Társadalmi  szerepvállalás  erősítése  a
közösségek  fejlesztésével”  című  felhívásra  beadott  pályázatukban.  A  szervezet  már  két
„mini-projekt” lebonyolítását  hajtotta  végre sikeresen a „Szociális  célú  városrehabilitáció
Alsózsolcán”  projekt  keretében.  A  pályázati  program  helyszínei  Alsózsolca  és  Miskolc
lennének 50-50 %-os arányban.  Az Alapítvány már  támogatói  nyilatkozatot  írt  alá  helyi
szervezetekkel:  a Benedek Alapítvánnyal és az Alsózsolcai Nyugdíjas Klubbal. A projekt
keretében ismeretterjesztő előadások, közösségfejlesztő rendezvények, közösségi- és családi
napok,  rajz  és-  fotóverseny,  kiállítások  kerülnek  a  Közösségi  Házban  lebonyolításra,
valamint  a  célcsoportok  tagjai  kirándulásokon  vehetnek  részt.  A  pályázat  benyújtásáról
tárgyalt a Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság.

Ráki  István  a  Szociális  és  Nemzetiségi  Ügyekkel  Foglalkozó  Bizottság  elnöke: a
bizottság támogatta  az önkormányzat  részvételét  a MINŐIES Alapítvány EFOP-1.3.5-16
„Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” című pályázatban. Minden
olyan pályázatban való részvételt támogat a bizottság, ahol Alsózsolca lakossága részt vehet,
illetve a település érdekében történik fejlesztés.

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a pályázat benyújtásáról.

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

A testület  9   igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testületének   159/2016.  (IX.27.)  Kt.
határozata  az  EFOP-1.3.5-16  „Társadalmi
szerepvállalás  erősítése  a  közösségek
fejlesztésével” című felhívási konstrukcióban

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testülete úgy döntött, hogy támogatja, hozzájárul
a  MINŐIES  Alapítvány  EFOP-1.3.5-16
„Társadalmi  szerepvállalás  erősítése  a
közösségek  fejlesztésével”  című  pályázatban
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való részvételhez.
                                                                 A pályázati program helyszínei Alsózsolca és 
                                                                 Miskolc  50-50%-os arányban. 
                                                                A projekt keretében ismeretterjesztő előadások, 
                                                                közösségfejlesztő rendezvények, közösségi- és 
                                                                családi napok, rajz és- fotóverseny, kiállítások 
                                                                kerülnek az Alsózsolcai  Közösségi Házban 
                                                                lebonyolításra, valamint a célcsoportok tagjai
                                                                kirándulásokon vehetnek részt. 

Felelős: polgármester
Határidő:       azonnal

Szilágyi  László  polgármester: kérte,  hogy  szavazzanak  arról,  hogy  a  polgármestert
felhatalmazzák a pályázattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

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

A testület  9   igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testületének   160/2016.  (IX.27.)  Kt.
határozata  a  polgármester  megbízásáról  az
EFOP-1.3.5-16  „Társadalmi  szerepvállalás
erősítése  a  közösségek  fejlesztésével”  című
pályázatban

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  úgy  döntött,  hogy  felhatalmazza  a
polgármestert,  hogy  a  MINŐIES  Alapítvány
EFOP-1.3.5-16  „Társadalmi  szerepvállalás
erősítése  a  közösségek  fejlesztésével”  című
pályázat  vonatkozásában  a  hozzájáruláshoz  a
szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: polgármester
Határidő:       azonnal

4./ Kilépés a Regionális Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetségből

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7.  számú mellékletét képezi.

Szilágyi  László  polgármester: Alsózsolca  2003-ban  csatlakozott  a  Miskolc  Térségi
Katasztrófa  és  Polgári  Védelmi  Szövetséghez,  mely  jelenleg  a  Regionális  Katasztrófa-  és
Polgári Védelmi Szövetség nevet viseli. A Szövetség 1992-ben alakult azzal a céllal, hogy a
térség önkormányzatainak ilyen irányú feladatait hangolja össze. A tagsági díj évi 10.000.- Ft,
melyet  az önkormányzat   minden évben befizetett.  Felvették a kapcsolatot a BAZ Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékesével,  aki tájékoztatásában közölte, hogy a  szóban
forgó  szervezet  érdemi  munkát  nem  végez,  tevékenységet  nem  fejt  ki.  Javasolta,  hogy
szüntessék  meg  a  Szövetségben  a  tagságukat  2016.  december  31.  napjával;   felesleges  a
tagsági díjat fizetni, mert nincs érdemi munka a Szövetségben.  A Szövetség Alapszabályának
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VI. fejezet 18 §. 1. pontja szerint a tagság kilépéssel is megszűnhet, amennyiben a  kilépési
szándékot, indokolás nélkül az elnökségnek írásban bejelentik.  Az előterjesztést tárgyalta az
Ügyrendi és a Pénzügyi és Városfejlesztési  Bizottság.

Fodor  Ákos  az  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: elfogadásra  javasolta  a  Szövetségből  való
kilépést.

Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is
támogatta a Regionális Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetségből a kilépést.

Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: is támogatta a Szövetségi tagság megszüntetésére
irányuló kezdeményezést.  A jelenlegi szövetséget a Katasztrófavédelmi Szövetség vezetője
hozta létre,  így tudtak részt  venni pályázatokon.  Véleménye  szerint sem végeznek érdemi
munkát, így az önkormányzat tagságának nincs értelme.

Marcsikné Orosz Emese jegyző: a tagdíj bekérő levél megérkezését követően megkeresték a
Szövetséget,  hogy  tájékoztatást  kérjenek,  hogy  miért  kell  fizetni  a  tagsági  díjat,  de  nem
érkezett válasz levelükre.

Szilágyi  László  polgármester: kérte  a  testület  támogatását  a  tagság  kilépéssel  történő
megszüntetéséhez.

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

A testület  9   igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testületének 161/2016. (IX.27) Kt. határozata a
Regionális  Katasztrófa-  és  Polgári  Védelmi
Szövetségből történő kilépésről

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  úgy  döntött,  hogy  szüntesse  meg
tagságát  a  Regionális  Katasztrófa-  és  Polgári
Védelmi Szövetségben.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy  kilépéssel 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Felelős: polgármester
Határidő:       azonnal

   
5./ TÖOSZ tagság megszűntetése
    
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi.

Szilágyi  László  polgármester: Alsózsolca  Nagyközség  képviselő-testülete  1994.  évben
jelezte,  hogy  1995.  január  1-től   meg  kívánja  szüntetni  a  Települési  Önkormányzatok
Országos  Szövetségi  (TÖOSZ)  tagságát,  de  nem  fogadták  el  kérelmüket  az  összegyűlt
tagdíjtartozás miatt. Miután rendezte az önkormányzat a tartozását,  törölték a tagságunkat. A
képviselő-testület 2003. február 12-ei ülésén döntött az újbóli TÖOSZ-ba történő belépésről.
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Megválasztása  óta   nem  tapasztalta  a  célkitűzéseik  teljesülését.  Megítélése  szerint  nem
hatékony  az  érdekvédelem,  érdekképviselet  és  az  önkormányzati  működés  fejlesztésének
elősegítése sem. Felmerül a kérdés, rendelkezik-e olyan súllyal, hogy eredményt érhessen el,
képes-e hatást gyakorolni a kormányzatra. Véleménye szerint még a többi önkormányzatokat
képviselő  szövetségekkel  együttműködve  sem.   Eredménytelenség  mutatkozik:  a
kistelepülések  polgármestereinek,  az  önkormányzati  dolgozók  bérezése  területén  kialakult
lehetetlen  helyzet  megoldásában;  a  központi  ASP  informatikai  szolgáltatás
rendszerbeállításának elutasításában és az általános iskolák önkormányzati  működtetésének
megtartásában.  Az  elmondottak  alapján  feleslegesnek  ítélte  a  tagságot;  javasolta  a
szövetségből történő kilépést.  Tájékoztatta a  testületet, hogy a kilépési szándékot legalább 3
hónappal a naptári év vége előtt írásban jelentheti be az Elnökséghez, akkor a tagság a naptári
év utolsó napjával szűnik meg. Az iskolák átvételével kapcsolatos információk is a sajtóból
jutottak a tudomásukra, az Észak-Magyarországban olvasott arról, hogy a héten kipostázásra
kerülnek  az  iskolák  átvételével  kapcsolatos  tájékoztató  levelek.  Úgy  érzi,  hogy  nem
kíváncsiak a véleményükre, a fenntartással kapcsolatos problémáikra nem kapnak segítséget.
A Nevelőotthonnal  kapcsolatos nehézségekkel  is magukra maradt  az önkormányzat,  pedig
igyekeznek hallatni hangjukat. Véleménye szerint, ha a szövetségek összeállnának, akkor sem
tudnának  eredményt  elérni.  Az  előterjesztést  tárgyalta  az  Ügyrendi  és  a  Pénzügyi  és
Városfejlesztési  Bizottság.

Fodor  Ákos  az  Ügyrendi  Bizottság  elnöke: elfogadásra  javasolta  a  TÖOSZ  tagság
megszüntetését.

Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a Pénzügyi Bizottság is
támogatta a Települési Önkormányzatok országos Szövetségből történő kilépést.

Zsiros  Sándorné  képviselő-testületi  tag: egyetértett  azzal,  hogy  nem tudnak  eredményt
elérni, de ha a szövetségek megszűnnek nem lesz ellenhang sem. Sajnálatos, hogy idejutott
Magyarország.  Nem kerül  meghallgatásra  sem az  iskolák  ügye,  sem az  önkormányzatok
problémája. A TOÖSZ jelenleg harcol, de nem érnek el eredményt.

Szilágyi László polgármester: felvetődik, hogy kell-e működni a Szövetségnek. Javasolta,
hogy jelentsék be kilépési szándékukat.
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő  9 tagja vett részt.

A testület  9   igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testületének 162/2016. (IX.27.)  Kt.  határozata
TÖOSZ tagsági viszony megszüntetéséről

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy döntött, hogy a Települési Önkor-
mányzatok Országos Szövetségében lévő tagságát
meg kívánja szüntetni.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy az önkormányzatnak a Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetségéből történő
kilépési szándékát az elnökség felé írásban 
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jelentse és a kilépéssel összefüggő dokumen-
tumokat írja alá.

Határidő: folyamatos, illetve 2016. december 31.
Felelős:    polgármester   

     
6./ 2016. évi közbeszerzési terv módosítása

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi.

Szilágyi  László  polgármester: a  közbeszerzésekről  szóló  törvény  szerint  a  helyi
önkormányzat a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig köteles elkészíteni az
éves közbeszerzési tervet, melyet  a képviselő-testület a március 24-ei ülésén elfogadtak és
akkor  nemleges  volt.  Az  eredményes  pályázatok  függvényében  a  közbeszerzési  tervet  év
közben felül kell vizsgálni és ha szükséges, módosítani kell. A benyújtott pályázatok közül az
önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztések  támogatására  kiírt  pályázatát  az
önkormányzatnak sikeresen bírálták el, ezért szükségessé vált a  2016. évi közbeszerzési terv
módosítása.  A közbeszerzési terv módosításáról a  Pénzügyi és Városfejlesztési  Bizottság
tárgyalt.

Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési  Bizottság elnöke: a Pénzügyi  Bizottság
egyetértett a 2016. évi közbeszerzési terv módosításával. 

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

A testület  9   igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
163/2016.  (IX.27.)  Kt.  határozata  a  2016.  évi
közbeszerzési terv módosításáról

                                           Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
az alábbi tartalommal elfogadja a 2016. évi módosított 

                                          közbeszerzési tervet.

Ajánlatkérő: Alsózsolca Város 
Önkormányzata

Cím: 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138.

Közbeszerzési
eljárás tárgya:

Eljárás típusa Tárgya Eljárás
tervezett
kezdése:

Közbeszerzés becsült
értéke (Ft)

nettó bruttó

Belterületi útfelújítás 
keretében Rákóczi út 
felújítása Alsózsolca 
városában, - tárgyú 
közbeszerzési eljárás

KBT. 115. § szerinti
hirdetmény közzététel

és tárgyalás nélküli
közbeszerzési eljárás

Építési
beruházás

 2016. 10. 03. 15.748.031

                                        
   Felelős:      polgármester

                                             Határidő: folyamatos, 2016. december 31-ig
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7./ Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 
     rendelet

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi.

Szilágyi  László  polgármester: a  BAZ.  Megyei  Kormányhivatal  Építésügyi,  Hatósági,
Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály, Törvényességi Felügyeleti Osztálya szakmai
segítségnyújtással  és  javaslattétellel  élt  az  építésügyi  tárgyú  rendeletek  felülvizsgálata
tárgyában;  átfogó vizsgálatot végzett a helyi  önkormányzatok építésügyi  tárgyú rendeletei
tekintetében.  A  vizsgálat  megállapította  a  megalkotott  helyi  építési  szabályzatokban
leggyakrabban  előforduló  jogszabálysértő  rendelkezések  körét,  egyidejűleg  felhívta  a
figyelmet  a helyi  építészeti  értékek védelmét,  valamint a településképi véleményezési és a
településképi  bejelentési  eljárást  szabályozó  önkormányzati  rendeleteket  megalkotásának
szükségességére. A Kormányhivatal indítványozta, hogy a képviselő-testület tűzze napirendre
a tárgyban e tárgyban az önkormányzati rendelet felülvizsgálatát és a hatályos jogszabályok
figyelembevételéve  döntsön  azok  módosításának,  illetve  az  új  rendelet  megalkotásának
szükségességéről. Az indítványozott önkormányzati rendelet módosítása a 314/2012. (XI.8.)
Korm.rendelet  16.  §  (1)  bekezdése  szerint  az  önkormányzat  a  településszerkezeti  tervet
legalább 10 évente, a helyi építési szabályzatot legalább 4 évente ellenőrzi és dönt arról, hogy
az továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza, módosítja vagy újat készít.  A hatályos
Településszerkezeti  Tervet  és  a  Szabályozási  Tervet  változatlan  tartalommal  szeretnék
alkalmazni. A településrendezési eszköz felülvizsgálata keretében a Településszerkezeti Terv
leírásának módosítása, valamint a Helyi Építési Szabályzat jogharmonizációjával kapcsolatos
módosítása  érdekében,  valamint  a  helyi  építészeti  értékek  védelméről,  a  településképi
véleményezési,  bejelentési  és  kötelezési  eljárásról  szóló  helyi  rendelet  megalkotása
szükséges. Az előterjesztésről tárgyalt a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság.

Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság támogatja a
napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslat elfogadását.

Marcsikné Orosz Emese jegyző: e témához kapcsolódóan elmondta, hogy a mai napig nem
zárult  le  Sajólád  és  Alsózsolca  közötti  mezőgazdasági  terület  ipari  területté  történő
átminősítése. Tárgyalások, egyeztetések  történtek ez ügyben. A  terület ipari övezetté történő
átminősítése úgy történhetne, ha  kormányrendelet  kiemelt beruházási területté nyilvánítaná a
területet.  A  szóban  forgó  területen  jó  minőségű  mezőgazdasági  földek  vannak,  ezért  az
átminősítéshez a Földhivatal nem járul hozzá.

Zsiros  Sándorné képviselő-testületi  tag: az  említett  mezőgazdasági   területen  5-6 évvel
ezelőtt  gyógynövényeket  szerettek  volna  termeszteni.  A  területet  tovább  értékesítették,
ígéretet kaptak a fejlesztésekre, de a kiemelt beruházással kapcsolatos információja nincs.

Szilágyi  László  polgármester: kérte,  hogy szavazzanak arról,  hogy a képviselő-testület  a
hatályos Településszerkezeti Tervet és a Szabályozási Tervet  változatlan tartalommal kívánja
alkalmazni.

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

A testület  9   igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-
testületének 164/2016. (IX. 27.) Kt. határozata 
a  Településszerkezeti Tervről és a Szabályozá-
si  Tervről   és a Helyi Építési Szabályzatról

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testülete a hatályos Településszerkezeti Tervet és 
a  Szabályozási  Tervet  változatlan  tartalommal  
kívánja alkalmazni.

Felelős:     polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

Szilágyi  László  polgármester: kérte  a  testület  felhatalmazását,  hogy a polgármester  és  a
jegyző  e  témában  az  önkormányzati  rendelet  megalkotása  tekintetében  a  szükséges
intézkedést megtegye.

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

A testület  9   igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-
testületének 165/2016. (IX. 27.) Kt. határozata 
a  Településszerkezeti Tervről és a Szabályozá-
si  Tervről   és a Helyi Építési Szabályzatról

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testülete  felhatalmazza  a  polgármestert  és  a
jegyzőt  arra,  hogy  a  partnerségi
egyeztetésszabályai  szerint  a  hatályos
településrendezési eszköz felülvizsgálata
keretében  a  Településszerkezeti  Terv  leírásának
módosítása,  valamint a Helyi  Építési  Szabályzat
jogharmonizációjával kapcsolatos
módosítása érdekében, valamint a helyi építészeti
értékek  védelméről,  illetőleg  a  településképi
véleményezési, bejelentési és kötelezési
eljárásról  szóló  helyi  rendelet  megalkotása
tekintetében a szükséges intézkedést tegye meg.

Felelős:     polgármester, jegyző
Határidő: 2016. december 31.

8./ Szándéknyilatkozat az Alsózsolca 890/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képezi.

 Szilágyi  László  polgármester: már  két  alkalommal  is  felmerült  a  Tanács  úti  TSZ telep
megvásárlásának kérdése,  melyet meg is tekintettek, de a magas vételár miatt nem került sor
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a  megvételére.  A  területen  műfüves,  világítással  rendelkező  kispályás  labdarúgó  pályát
alakítanának ki, amelyre a 48’-as emlékmű régi helyeként szolgáló terület lenne alkalmas. A
beruházást indokolja továbbá  a Városüzemeltetés raktározási  és logisztikai  nehézségeinek
növekedése.  Az  önkormányzat  az  elmúlt  időszakban  több  gépjárművet,  mezőgazdasági
járművet vásárolt, amelyeknek elhelyezése problémát jelent. Raktározási gondok is vannak,
így az ingatlan vásárlással lehetőség nyílna e problémák megszüntetésére. Az ingatlan egy
helyi vállalkozóval közösen, telekmegosztás útján szeretnék megvásárolni. Az önkormányzat
a telekmegosztást követően vásárolná meg a nagyobb területet, melynek a jelenlegi besorolása
településközpont  vegyes  övezet.  Az  ingatlannak  mindkét  végén  egy-egy  épület  található,
melyet az említett célok valamelyikére ki lehet alakítani. A tulajdonos a végső vételárat bruttó
17 M Ft-ba határozta meg; az önkormányzat által megvásárolni kívánt területrész kb. 10,2 M
Ft-ba kerülne. A költségvetésben az ingatlanvásárlás elkülönített összegből mintegy 2,4 M Ft-
ot,  a  fennmaradó  összeget  pedig  a  tartalék  terhére  tudná  az  önkormányzat  biztosítani.  A
Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  tárgyalt  az  előterjesztésről  és  ott  javaslat  született
arról, hogy szabadidőpark, illetve játszóház kialakítására is alkalmas lenne az ingatlan.

Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság támogatja a
napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslat elfogadását.

Zsiros  Sándorné képviselő-testületi  tag: véleménye  szerint  jobb lenne az egész területet
megvásárolni, nagyobb távlati célokban kellene gondolkodni. Nézete, hogy nem célszerű újra
focipályára költeni.

Szabó  László  képviselő-testületi  tag: az  Alsózsolcai  KSC  2015-2016.  évben  TAO
pályázaton  nyert  pénzösszeget  most  tudják  lehívni  és  ezt  a  pénzt  szeretnék  befektetni.
Amennyiben az ingatlant megvásárolnák ebből az összegből egy műfűves labdarúgó pályát és
egy öltözőt  szeretnének kialakítani,  felújítani.  Remélhetőleg  a  következő TAO-s pályázati
pénzekből további összeget tudnának erre a területre fordítani.

Marcsikné Orosz Emese jegyző: az ülésen tárgyaltak a rendezési terv módosításáról; idősek
otthonának kialakítását tervezték a település központi területére. Jogszabály, illetve a HÉSZ
határozza meg az adott terület beépítésének és használatának módját.

Zsiros  Sándorné  képviselő-testületi  tag: az  ingatlan  vásárlásával  egyetértett,  de  a
hasznosítására megfontolásra javasolta a játszóház, illetve  piactér  kialakítását. 

Szilágyi László polgármester: ezen az ülésen csak elvi állásfoglalás   kell a testület részéről,
később döntenek – amennyiben megvásárolják az ingatlant – a hasznosításáról.

Marcsikné Orosz Emese jegyző:  a településközpont vegyes övezetben ipari tevékenység
nem gyakorolható, jogszabály határozza meg, hogy  milyen tevékenység folytatható.

Szilágyi  László  polgármester: kérte   a  napirendi  ponthoz  kapcsolódóan  a  testület
támogatását az ingatlan vásárlásának  előkészítéséhez.

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

A testület  9   igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testületének 166/2016. (IX.27.)  Kt.  határozata
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az  Alsózsolca  890/4  hrsz-ú  ingatlan  elvi
vásárlásának  előkészítéséről

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-
testülete   megbízza   a  polgármestert,  hogy  az
Alsózsolca 890/4 hrsz-ú ingatlan, előterjesztésben
leírt  módon  történő  megvásárlás  előkészítésével
kapcsolatos  intézkedéseket  tegye  meg;  készítse
elő  a  vásárláshoz szükséges  dokumentumokat  a
képviselő-testület  adásvételről  szóló  döntésének
meghozatalához.

Felelős:      polgármester
                                                           Határidő:  azonnal

9./ Közcélú közvilágítás hálózat szakaszok átadása az ÉMÁSZ részére

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú mellékletét képezi.

Szilágyi  László  polgármester: 2016.  május19-ei  testületi  ülésen   a  közvilágítás  hálózat
bővítéséről: a Kossuth Lajos út, Sajó-partra levezető útnál a sorompóhoz 1 db betonoszlop és
világítótest; Deák Ferenc utca végén 2 db betonoszlop és 1 db világítótest; a Tulipán közben 2
db faoszlop és 1 db világítótest  és a  Kisvasút utcában 2 db faoszlop és  2 db világítótest
kiépítéséről  döntött  a  képiselő-testület.  A  közvilágítás  fejlesztési  beruházás  a  terveknek
megfelelően valósult meg. A villamos energiáról szóló törvény szerint az új hálózati  elemek
külön  térítés  nélkül  maradnak  az  ÉMÁSZ  tulajdonában  lévő  közcélú  hálózat  részei.  E
rendelkezés  értelmében  az  ÉMÁSZ  részére  átadásra  kerülnek  az  új  vagyonelemek  -
nyilvántartásba vétel és üzemeltetés céljából. Az átadástól kezdődően - saját költségén - a
fenntartás  és  üzemeltetés  az  ÉMÁSZ  feladata  5  éven  keresztül.  A  Pénzügyi  és
Városfejlesztési Bizottság tárgyalt a közcélú közvilágítási hálózat szakaszok ÉMÁSZ részére
történő átadásról.

Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság támogatja a
közcélú közvilágítási hálózat átadás-átvételét az ÉMÁSZ részére.

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

A testület  9   igen szavazattal az alábbi határozatot hozta

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-
testületének  167/2016. (IX. 27.) Kt. határozata
a közcélú közvilágítási hálózat átadás-
átvételéről

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-
testülete úgy döntött, hogy a település 
közcélú közvilágítási hálózat átadás-átvételét 
a villamos energiáról szóló 2007. évi CXXXIX. 
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törvény 119. § (3) bekezdésének a figyelembe- 
vételével támogatja.

A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

10./  Pályázat  benyújtása  a  TOP-2.1.2-15.  „Zöld  város  kialakítása”  című  felhívás
tárgyában
  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú mellékletét képezi.

Szilágyi László polgármester: A Széchenyi 2020 pályázat keretében megjelent a „Zöld város
kialakítása” című felhívás. A pályázat elsősorban olyan infrastruktúra-fejlesztéseket támogat,
amelyek javítják a települések általános környezeti állapotát, segítik a település fenntartható
fejlődési  pályára  állítását,  a  beruházások  során  olyan  technológiák,  módszerek  kerülnek
alkalmazásra,  amelyek  környezet-  és  természetvédő  módon  biztosítják  a  megépített
infrastruktúra és a település működését, elősegítik a fenntartható fejlődést. A pályázatban a
főbb elemek, melyeket meg szeretnének valósítani: A Tanács utca (Polgármesteri Hivatal és
Szabadság  utca  közötti  szakasz)  burkolat  felújítás,  forgalomcsillapítás  esetleg  forgalom
kizárás, zöldfelületek rekonstrukciója és újjáépítése, járdafelületek szélesítése, sétáló felületek
és  utcabútorok  elhelyezése.  Sétáló  utcára  jellemző  térvilágítás  csapadékvíz  elvezetés
kiépítése.  A  Polgármesteri  Hivatal  parkolójához  egy  darab,  elektromos  autó  töltőállomás
telepítése.  A Közösségi Ház belső felújítása, eszközök beszerzése és zöldfelületek parkoló
rendezése, újjáépítése. A Közösségi Ház melletti saroktelek kerülne megvásárlásra a pályázat
keretén  belül,  itt  a  zöldterületből  játszóteret  lehetne  kialakítani.  A  Tanács  –  Rózsa  –
Szabadság utcák övezte  tér  kialakítása.  Központi  tér  kialakítása,  szökőkút,  burkolt  felület,
lépcsőzetes  ülősor  kialakítása,  térvilágítás  és  térelemek,  utcabútorok elhelyezése.  Benedek
Elek Általános Iskola - Sportcsarnok közötti területen (48’-as emlékmű régi helye) játszótér,
park és parkoló kialakítása.  Zöldesítés,  többszintes  zöldfelületek létrehozása.   Tanács utca
(Görgey  kereszteződéstől)  az  Ilona  utca  -  Kossuth  sarokig  járdafelületek  felújítása,
zöldfelületek rekonstrukciója,  újjáépítése.   Minden projekt elem vonatkozásában térfigyelő
kamera rendszer kiépítése.   A Kossuth utcán, az Ilona utca - Kossuth saroktól a Polgármesteri
Hivatalig  járdafelületek  felújítása,  zöldfelületek  rekonstrukciója.   A  megpályázni  kívánt
támogatási  összeg  összesen  bruttó  500.000.000,-  Ft.  A  támogatás  maximális  mértéke  az
összes elszámolható költség 100 %-a.  A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 9
db. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalt a pályázat benyújtásáról.

Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság támogatja a
pályázat benyújtását.
Szilágyi László polgármester: kérte a testület támogatását a pályázat benyújtásához.
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A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő  9 tagja vett részt.

A testület  9   igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-  
testületének  168/2016. (IX.27.) Kt. határozata 
pályázat  benyújtásáról  a  TOP-2.1.2-15  Zöld
város kialakítása című tárgyában

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-
            testülete elfogadja a TOP-2.1.2-15 Zöld város  

                                                                       kialakítása című pályázat benyújtását.

Pályázat főbb elemei:
- Tanács utca (Polgármesteri hivatal és Szabadság
utca  közötti  szakasz)  burkolat  felújítás,
forgalomcsillapítás  esetleg  forgalom  kizárás,
zöldfelületek  rekonstrukciója  és  újjáépítése,
járdafelületek  szélesítése,  sétáló  utcaszerű
felületek  és  utcabútorok  elhelyezése.  Sétáló
utcára jellemző térvilágítás csapadékvíz elvezetés
kiépítése. 
-  A  Közösségi  Ház  belső  felújítása,  eszközök
beszerzése  és  zöldfelületek  parkoló  rendezése,
újjáépítése. A Közösségi Ház melletti saroktelek
megvásárlása,  játszótér kialakítása. 
- A Tanács – Rózsa – Szabadság utcák övezte, tér
kialakítása. 

                       - Térfigyelő kamera rendszer kiépítése  
- Zöldfelületek rekonstukciója.
-  A  Kossuth  utcán  járdafelületek  felújítása,
zöldfelületek rekonstrukciója.
A  támogatás  maximális  mértéke  az  összes
elszámolható költség 100%-a.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester

Szilágyi László polgármester: kérte a testület felhatalmazását, hogy a pályázat benyújtásával
kapcsolatosan eljárhasson.

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

A testület  9   igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  képviselő-
testületének  169/2016. (IX.27.) Kt. határozata 
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pályázat  benyújtásáról  a   TOP-2.1.2-15  Zöld
város  kialakítása  című  felhívás  tárgyában  –
Szilágyi László polgármester megbízása

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  a
TOP-2.1.2-15  Zöld  város  kialakítása  című
konstrukcióban  a  képviselő-testület  döntésének
megfelelő  tartalommal   benyújtandó  pályázat
előkészítésében  és  beadásában  teljes  körűen
eljárjon,  az  előkészítéshez  és  a  megvalósításhoz
szükséges közreműködői,  megbízási  szerződéseket
megkösse.

Határidő: folyamatos
Felelős  : Polgármester

Szilágyi  László  polgármester: az  elmúlt  időszakban  történt  megbeszélésről  adott
tájékoztatást,  ahol  elhangzott,  hogy  egy  újabb  kísérletet  tesznek  egy  nevelőintézet
Alsózsolcára történő telepítéséért. Eddig azért küzdöttek és küzdenek,  hogy a Nevelőotthon
megszűntessék, az ott lakó gyerekeket elköltöztessék és az intézményt bezárják. Az ország
bármely területén felmerül egy hasonló eset kérdése, ott tiltakozások övezik a nevelőotthon
kialakításával kapcsolatos dolgokat. Perecen is lakossági ellenállásba ütköztek és Encsen is
hasonló  volt  a  helyzet,  pedig ott  a  képviselő-testület  ingyen  biztosította  volna  a  területet,
ahová az intézetet építették volna, de a lakossági tiltakozás miatt ezt a javaslatot elvetették.
Az említett tájékoztatón elhangzott, hogy a Nevelőintézetben idősek otthonát alakítanák ki,
cserébe   ha  az  Erdért  területén  építhetnének  10-12  fő  befogadására   nevelőintézetet.
Alsózsolca  lakóinak,  képviselő-testületének  az  az  érdeke,  hogy  ezek  a  gyerekek  ne
maradjanak a településen és semmiféle megállapodást ne kössenek arra vonatkozóan, hogy
további intézeti gyerekeket hozzanak a településre, még tovább rontva a fennálló helyzetet. Ez
egy  olyan  kezdeményezés,  amelyet  az  országgyűlési  képviselő-asszony  is  támogat.  Az
információt  azért  osztotta  meg  képviselő-társaival,  hogy  felhívja  a  figyelmet  arra,  hogy
Alsózsolcának  nincs  szüksége  arra,  hogy  további  intézeti  gyerekeket  helyezzenek  el.
Mindenki  egyetértett  azzal,  hogy  a  Nevelőotthon  bezárásáért  tegyenek  meg  mindent.
Alsózsolcának    van  egy  növekvő  hátrányos  helyzetű  része,  rendelkezik  továbbá  2
lakásotthonnal,  ahol az ott  lakó fiatalok egyre  több gondot okoznak és nem szeretnék,  ha
további  15-20 éves  nevelhetetlen  fiatalok  kerülnének  ide.  Akik  korábban a lakásotthonok
mellett döntöttek, akik a zárt otthont nyitottá tették - most nem nyilvánítanak véleményt. Nem
hiányzik  az  itt  élő  embereknek,  hogy  a  meglévő  lakásotthonok  mellett  nevelőintézetet
telepítsenek a városba.  Éppen elég halmozottan hátrányos helyzetű gyerek van a településen. 

Zsiros  Sándorné  képviselő-testületi  tag: aggálya,  hogy  csak  egy  lépés  az,  hogy  a
magánszemélytől  megvásárolják  a  területet  és  idetelepítsék  a  Nevelőintézetet.  Amit
eldöntenek, végre is fogják hajtani. Kérdése: hogy a Vay telepre forduló utca sarkánál nem
akarja-e  az ÉMÁSZ a meglévő oszlop helyére  tenni  az új oszlopot,  mert  nagyon belóg a
látómezőbe és a területből is elvettek. 

Szilágyi  László  polgármester: az  egyeztetéskor  nem  merült  ilyen  jellegű  probléma;  az
oszlopok elhelyezése a tervnek megfelelően történik.
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Ráki  István  képviselő-testületi  tag: a  Móra  Ferenc  utca  baloldalán  az  utolsó  előtti  ház
nagyon elhanyagolt, hatalmas a gaz, omlik a tető. Az utca lakói szóltak, hogy a balesetveszély
miatt  továbbítsa  észrevételüket.  Javasolta az elhanyagolt  ház szomszédainak,  hogy írásban
tegyenek bejelentést. 

Marcsikné  Orosz  Emese jegyző: egyéni  bejelentés  alapján  és  az  üresen  álló  lakásoknál
ellenőrzés során is foglalkoznak a gazmentesítéssel, az elhanyagolt ingatlanok tulajdonosait
megkeresik,  majd  felszólítással  kötelezik  arra,  hogy a  közterület  használatról,  valamint  a
köztisztasággal és a környezet védelmével összefüggő tevékenységről szóló önkormányzati
rendeletben  foglaltak  szerint  a  tisztántartási  kötelezettségnek  tegyenek  eleget.  Az
intézkedések   eredményre  vezetnek.  Visszatérve  a  nevelőotthon  Alsózsolcára  történő
telepítésével kapcsolatosan elmondta, hogy a HÉSZ alapján az adott terület  lakóházas övezet.
A testület  most  döntött  arról,  hogy a Településszerkezeti  Tervet  és a Szabályozási  Tervet
változatlan tartalommal kívánja alkalmazni, ennek ismeretében a szóban forgó területre nem
lehet intézetet, intézményt  építeni. 

Zsiros  Sándorné képviselő-testületi  tag:  elég sok probléma van azokkal  a gyerekekkel,
akik  a  két  lakásotthonba  helyeztek  el;  nem  hiányzik  Alsózsolcának,  hogy  még  több
problémás, agresszív gyerekeket költöztessenek be.

Szilágyi  László  polgármester: a  Gyermekotthonban,  a  lakásotthonokban  élő  gyerekek
mindennapos,  rendbontó  magatartásukról,  negatív  viselkedésükről  már  februárban
tájékoztatták államtitkár urat, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot, hogy a mára
tarthatatlan  és  kritikussá  vált  helyzetre  közösen  találjanak  megoldást.  A  nevelőintézet
Alsózsolcára történő telepítése ellen ha kell aláírást gyűjtenek, demonstrációt szerveznek – de
nem támogatják az idetelepítését a nevelőintézetnek.

Dr.  Majoros  Géza  képviselő-testületi  tag: az  érem  másik  oldala,  hogy  ezekkel  a
gyerekekkel is törődni kell. Vannak olyan országok, ahol szabadon, nyitott lakásotthonokban
nevelik a hasonló sorsú gyerekeket, de Magyarországon a zárt intézményben történő nevelés,
lehet hogy hatékonyabb. Több szakembert kellene kiképezni, akik a gyermekek felügyeletét
és nevelését, tanítását magasabb színvonalon el tudnák látni.

Szilágyi László polgármester: mindenki számára az lenne a legjobb, ha családban nőnének
fel a gyermekek. Alsózsolca helyzetét tovább nehezíti az a helyzet, hogy a hátrányos helyzetű
roma  gyerekek  fogékonyak  a  „nevelős”  gyermekek  negatív  viselkedésére  és  ez  nagyban
megnehezíti az amúgy sem könnyi beilleszkedést a többségi társadalomba.

Marcsikné Orosz  Emese jegyző: 20 évvel  ezelőtt  nem ez volt  a  gyerekanyag.  Speciális
nevelést  igénylő  gyerekeket  telepítettek  Alsózsolcára,  bűnlajtrommal  a  hátuk  mögött.  Az
iskolában is sok a panasz rájuk és a lakosság  életét is megnehezítik.

Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester a rendkívüli   ülést
10 óra 50  perckor bezárta.

               Szilágyi László                                                       Marcsikné Orosz Emese
                polgármester                                                                   jegyző

 Koczka Imréné
jegyzőkönyvvezető
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