24/2017. sz. jegyzőkönyv

Készült: az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban megtartott munkaterv szerint képviselőtestületi ülésről, mely 2017. november 16-án, csütörtök 09 óra 00 perckor kezdődött
Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Dr. Mádai Ákos és Demkó Dóra társadalmi
megbízatású alpolgármesterek, Brünner István, Dr. Majoros Géza, Fodor Ákos, Ráki István,
Szabó László, Zsiros Sándor Józsefné képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma
8 fő), Marcsikné Orosz Emese jegyző
Távolmaradását jelezte:. Kurucz Attiláné képviselő-testületei tag
Az ülésre meghívót kapott: Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, Fazekasné Baksi
Piroska a Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezetője, Oroszné Verba Julianna az Alsózsolcai
Gondozási Központ vezetője, Lengyel-Béres Klára a Közösségi Ház és Könyvtár vezetője,
Takácsné Szabó Zsuzsanna az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda vezetője, Horváth-Anka Mária az
Alsózsolcai Városüzemeltetés vezetője, az Észak-Magyarország Szerkesztősége, Blende Info,
Felsőzsolcai Rendőrőrs vezetője, képviselő-testület bizottságainak külsős tagjai, a Miskolci
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka: Bajnok István tű. őrnagy, Miskolci
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője: Dócs Róbert tű. ezredes
Meghívottként jelen vannak: a Miskolci Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka:
Bajnok István tű. őrnagy, Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője: Dócs Róbert tű.
ezredes, Fazekasné Baksi Piroska Fekete István Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője és
Szeszák Norbertné a Fekete István Óvoda és Bölcsőde bölcsődei gondozója, Oroszné Verba
Julianna az Alsózsolcai Gondozási Központ vezetője, Takácsné Szabó Zsuzsanna az
Alsózsolcai 2. sz. Óvoda vezetője
Érdeklődőként megjelent: 1 fő
A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: köszöntötte a 2. napirendi pont előadóit Bajnok István
őrnagyot, a Miskolci Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnokát, Dócs Róbert ezredest, a
Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjét, az intézményvezetőket, a tv nézőket,
akik a televízió előtt ülve kísérik figyelemmel a testületi ülést. Megállapította, hogy 8 fő
képviselő jelenlétével az ülés határozatképes. Javasolta, hogy a meghívóban szereplő
napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
Napirend:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
2./ Település tűzvédelmi helyzetéről, tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az
azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló
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előadó: Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője
3./ Helyi adók mértékének megállapítása 2018. évre
Előadó: polgármester
4./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal működéséről
Előadó: jegyző
5./ Alsózsolca város környezeti állapotáról szóló tájékoztatás 2017. évben
Előadó: polgármester

6./ A 2016. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti tevékenység, szakmai munka
eredményességének átfogó értékelése
Előadó: Alsózsolcai Gondozási Központ vezetője és a Fekete István Óvoda és Bölcsőde
vezetője

7./ Fizikoterápiás szolgáltatás igénybevételének lehetősége más település lakossága
számára
Előadó: Alsózsolcai Gondozási Központ vezetője
8./ Képviselői előterjesztés
Előadó: Előterjesztést benyújtó önkormányzati képviselők
9./ A Városüzemeltetés jogutódlással történő megszüntetése – megszüntető okirat jóváhagyása
Előadó: polgármester
10./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Előadó: polgármester

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
Demkó Dóra társadalmi megbízatású alpolgármester: szót kért
tárgyalása előtt.

a napirendi pontok

Szilágyi László polgármester: kérte a testületet, hogy döntsenek arról, hogy a napirendi
pontok tárgyalása előtt szólhasson a társadalmi megbízatású alpolgármester.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal elfogadta, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtt szót kapjon
Demkó Dóra társadalmi megbízatású alpolgármester.
Demkó Dóra társadalmi megbízatású alpolgármester: „Tisztelt polgármester úr, tisztelt
testületi tagok, kedves alsózsolcaiak! Ahogyan 2014. novemberében a társadalmi megbízatású
alpolgármesternek történő megválasztásom előtt, az akkori városvezetéssel egyeztettünk,
feladatom az Alsózsolca városát érintő hatékony érdekérvényesítés Csöbör Katalin
országgyűlési képviselőnél, a kormányzatnál és a megyei vezetőknél Alsózsolca Város
érdekében. A 2015-2020-as időszak fejlesztési lehetőségeinek minél hatékonyabb és
eredményesebb kihasználására a Településfejlesztési Operatív Program nyújt lehetőséget. A
pályázatok végleges elbírálása folyamatban van. Jelen állás szerint Alsózsolca város a
BORSOD 01. számú országgyűlési választókerülethez tartozó vidéki települések közül
élenjáró a pályázatok első körös, már lezárt elbírálásaiban. A közel 1.000.000.000 forintnyi
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támogatás elnyerése több százmillió forinttal meghaladja a választókerület többi vidéki
településeit köztük, Felsőzsolcát, mely nagyobb lélekszámmal rendelkező település
Alsózsolcánál. A TOP-os pályázatokon felül sikeresen megvalósult Alsózsolca város
lakossági víz és csatorna támogatása közel 80.000.0000 Ft értékben. Alsózsolca főútvonala
teljes hosszában kapott új aszfaltburkolatot 250.000.000 Ft értékben. Több tíz millió Ft
értékben belterületi utak újultak és újulhatnak meg a Belügyminisztérium által kiírt pályázat
során és rendkívüli miniszteri támogatással: Rákóczi út – 15.000.000 Ft, Herman Ottó –
12.000.000 Ft – Bajcsy Zs. út – 15.000.000 FT. Ezek mind hazai forrásból! Az 1956-os
Emlékbizottság által meghirdetett „Büszkeségpontok” pályázat során közel 5.000.000 Ft-ot
nyert el Alsózsolca „Emlékszoba és kiállítóhelység kialakítása Alsózsolcán, az 1956-os
forradalom emlékére”. Nemzeti Örökségvédelmi Intézet 1.500.000 Ft-ot biztosított a Báró
Vay Család Nyughelyének felújítására. A Nemzeti Művelődési Intézet által meghirdetett
„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” által több mint 1.000.000 Ft támogatásban
részesült városunk. Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt Konyhafejlesztési pályázaton
40.000.000 Ft-ot kapott a település a központi konyha felújítására. Ezeken felül Csöbör
Katalin országgyűlési képviselő asszonnyal közbenjártunk egyéb, Alsózsolcát érintő
ügyekben is. Példaként említem a város által igényelt közfoglalkoztatotti létszám elnyerését,
stabilizálását. Így a szükséges létszámú közfoglalkoztatott tud Alsózsolca városának
érdekében dolgozni a településen. A KLIK által történtő iskolaátadás során felmerülő
kellemetlenségeket (a miskolci tankerület vezetője és a városvezetés közötti konfliktus) úgy
érzem sikerült normális mederbe terelnünk Csöbör Katalin országgyűlési képviselő
asszonnyal. A közelmúltban döntött a testület, és polgármester urat felhatalmazta a külterületi
ingatlanok beruházási célterületté nyilvánításának kezdeményezésére. Nem titok, hogy ez
Csöbör Katalin országgyűlési képviselő asszonnyal, azon Alsózsolcát érintő
gazdaságfejlesztési tárgyalásaink eredménye, ami sok-sok hónap munkája. Csöbör Katalin
országgyűlési képviselő asszonnyal bízunk benne, hogy az ebbe fejtetett – a lakosság
számára sokszor láthatatlan – munkánk meghozza gyümölcsét, és az önkormányzat
vezetésének aktív, és hatékony munkája segítségünkre lesz azon tervezett beruházás
tekintetében, ami Alsózsolca város jövőjét évtizedekre bebiztosíthatja. Ehhez
együttműködésre van szükség. Olyan együttműködésre, amely félreteszi a személyes
sérelmeket, súrlódásokat és egyedül a település érdekeit tartja szem előtt. 5 hónapon belül
országgyűlési választások lesznek. Mindenki előtt ismert, hogy 10 éve Csöbör Katalin
országgyűlési képviselő asszony mellett dolgozom. A közelgő választásokra tekintettel újra a
kampánystábunk vezetésével leszek megbízva. Ez oly mértékben fogja kitölteni
mindennapjaimat, hogy úgy érzem, az alpolgármesteri teendőimet nem tudnám mellette még
csak saját elvárásaimnak megfelelően sem elvégezni. Ezért, Alsózsolcáért nem háttérbe
szorítva, a település érdekiet továbbra is szem előtt tartva, a mai nappal lemondok
alpolgármesteri megbízatásomról. Megköszönöm azok segítségét, bátorítását, támogatását,
akik pozitívan értékelték és felismerték az elmúlt 3 éves munkám eredményeit Alsózsolca
Városát érintően. És azoknak is köszönöm – ők jóval kevesebben vannak hála Istennek –
akik csak a negatívumot próbálták kihozni a helyzetből. Azok, akik alpolgármesteri
megbízatásom óta csak támadási felületet láttak bennem és céltáblaként kezeltek. Akiknek
hazugsággyáruk beindítása sem okozott problémát. Akik mindenféle lelkiismeretfurdalás
nélkül gúnyt űztek az autóbalesetemből, és akartak mindenféle alaptalan rágalmazásokkal,
vádaskodásokkal eltávolítani az alpolgármesteri helyemről. Zsirosné képviselő asszony!
Bennem van annyi tartás, hogy ezt újra az Ön szemébe mondjam! Nem a háta mögött, úgy
ahogyan Ön szokta, hanem a szemébe! Sőt, tovább megyek. Megkérem arra, hogy továbbítsa
cinkostársainak is a köszönetemet. Tudja, van egy mondás, ami számomra elég mérvadó:
„Ami nem öl meg, az megerősít!” Nos. Önök is megerősítettek engem. És ezért hálás vagyok
a jó Istennek. Viszont nem akarok még csak betekintést sem nyerni lelkiismeretükbe! A
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testület többi tagjának és a városvezetésnek további sikeres, és nem utolsó sorban nyugodt
munkát kívánok. Reformátusként, a reformáció 500. emlékévében azzal búcsúzom, hogy Soli
Deo Gloria! Köszönöm a figyelmet!” Kérte, hogy a jegyzőkönyvben kerüljön rögzítésre, hogy
hivatásos lemondását tartalmazó nyilatkozatát és mellékletét polgármester úrnak átadja.
(Demkó Dóra a város vezetőitől és a képviselő-testületi tagoktól kézfogással elköszönt.)
Megköszönte a város vezetőinek a közös munkát.
Zsiros Sándor Józsefné képviselő-testületi tag: megjegyezte, a lelkiismeretével
mindenkinek magának kell elszámolni és az Istent nem kell mindenbe belekeverni.
Az alpolgármesteri tisztségről lemondást tartalmazó nyilatkozat a jegyzőkönyv 3. sz.
melléklete.
Demkó Dóra a képviselő-testület üléséről 9 óra 12 perckor távozott.
Szilágyi László polgármester: a megszólítottakat megilleti volna a válaszadás joga, de ezt
nem várta meg Demkó Dóra.
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Szilágyi László polgármester: ismertette a lejárt határidejű határozatokat az alábbiak szerint.
A Képviselő-testület 173/2017. (IX.7) Kt. határozatában döntött a Bursa Hungarica 2018. évi
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról. A polgármester csatlakozási nyilatkozat
aláírását követően az önkormányzat csatlakozott a pályázathoz és ezt követően a 174/2017.
(IX.7.) Kt határozatában foglaltak szerint az ösztöndíjpályázat közzétételre került és a
pályázati feltételek alapján jogosultak részére az önkormányzat biztosítja a megállapított
5.000,- Ft támogatást havonta. A Humánpolitikai és Jóléti Bizottság tegnapi ülésén tárgyalt a
támogatások odaítéléséről, 8 fő volt az igénylő, ebből 6 főt támogatott a bizottság. A 2 fő a
jövedelemhatár túllépése miatt nem kapott támogatást. A Képviselő-testület 191/2017.
(X.17.) Kt. határozatában döntött az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek
Hivatásetikai Kódexéről. A szabályzat a hivatal dolgozóival megismertetésre került. Kérte,
hogy aki elfogadja a lejárt határidejű határozatról szóló tájékoztatást, az kézfelemeléssel
jelezze.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést a képviselő-testület 8 igen szavazattal
jóváhagyólag tudomásul vette.
2./ Település tűzvédelmi helyzetéről, tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az
azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény szerint a tűzoltó parancsnoknak vagy kijelölt
helyettesének évenként be kell számolni a hivatásos tűzoltóság működési területén működő
települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a
tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. Ez idáig ilyen
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jellegű beszámolót nem tárgyalt a testület. Felkérte a napirendi ponttal kapcsolatos beszámoló
készítőit, hogy amennyiben szeretnék tegyék meg szóbeli kiegészítésüket.

Bajnok István tű. őrnagy a Miskolci Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka:
beszélt arról, hogy működési területükhöz 35 település tartozik. A tűzoltóságukhoz két
laktanya tartozik a Dózsa György úti, illetve a Diósgyőri. Az eszközparkjuk nagynak
mondható. Jelenlegi létszámuk 127 fő, feladatuk 35 település védelme, 250.000
állampolgárnak mindennapi tűzvédelmi szempont szerinti biztosítása. 2016-ban országos
viszonylatban is a Miskolci Tűzoltóparancsnokságra érkezett a legtöbb káreseti jelzés, 2076
esetben, intézkedésükre nem volt panasz. A beszámolási időszakban 1800 körüli esetben
történt intézkedés. Az állományukban dolgozók mindennapi képzés során megkapják azokat
a szakmai instrukciókat, mely által a legnagyobb szakmai tudással tudják végezni feladataikat.
Alsózsolcán 27 esetben volt intézkedésük. Alacsony a tűzesetek száma. Az önkormányzatnak,
az állampolgároknak és az intézményeknek, vállalkozásoknak is van feladata a
tűzvédelemmel kapcsolatosan. Az állampolgároknak a jogkövető magatartása, az hogy a saját
ingatlanukkal kapcsolatosan felelősségérzetük legyen, fontos értékrend. Az utóbbi években
közel 150 intézményt, vállalkozást ellenőriztek és megállapítható hogy nagy hangsúlyt
fektetnek a megelőzésre, a tűzvédelemre. Az önkormányzatnak, illetve intézményeinek
tűzbiztonsági feladatai vannak. Fontos a tűzriadó terv megléte, tűzoltókészülékek ellenőrzése
és a tűzcsapok működőképességének biztosítása. Ha mindenki becsületesen végzi munkáját,
akkor a tűzoltók nyugalommal és biztonsággal vonulhatnak Alsózsolcára.
Szilágyi László polgármester: elmondta, hogy a mai napon van a közbiztonsági referens
képzés, Alsózsolca közbiztonsági referense Horváth-Anka Mária az Alsózsolcai
Városüzemeltetés megbízott vezetője.
Dócs Róbert tű. ezredes a Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője:
köszöntötte Alsózsolca város lakosságát, televízió nézőit.
Köszöntet mondott az
önkormányzat vezetőinek, hogy magukénak érzik a település tűzvédelmi helyzetével
kapcsolatos teendőket, feladatokat és azt, hogy meghívták a beszámoló megtartására. Beszélt
a testületükkel kapcsolatos szervezeti átalakításokról, arról hogy mely feladatok tartoznak a
katasztrófavédelemhez és melyek a tűzoltósághoz és hogyan alakultak át. 2012. január1.
napjától állami irányítás alá kerültek a hivatásos tűzoltóparancsnokságok. A miskolci
kirendeltség területéhez 3 járás tartozik, a miskolci, a szerencsi és a tokaji járás. A tűzoltó
parancsnokságok elsősorban tűzoltást és műszaki mentési feladatokat látnak el, de vannak
polgári védelmi feladatok is. A Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi
területéhez 66 település tartozik és 300 dolgozó a tűzvédelmi, védelmi igazgatás és hatósági
feladatokat lát el.
A megyében 4 katasztrófavédelmi kirendeltség van: Encsen,
Kazincbarcikán, Miskolcon és Tiszaújvárosban. Beszélt az önkéntes szerveződés
fontosságáról,
arról, hogy dolgozóik nem tudnak minden káreseménynél ott lenni.
Alsózsolca a II. besorolási fokozatban van, most került kijelölésre a közbiztonsági referens,
melynek kijelölése törvényi előírás. Jogszabályi kötelezettség, hogy a polgármester védelmi
igazgatási, rendvédelmi munkáját segítse. Önkéntesség és a referensi feladatok fontosságáról
beszélt és megjegyezte, hogy az árvíz, a jégkárok, a szélviharok nem ismernek közigazgatási
határokat. Megyaszó település példáját említette, ahol nagy volt a jégkár, közel 600
lakóingatlant érintett. Ennél az eseténél a hivatásos erők kevésnek bizonyultak, igénybe kellett
venni az önkéntes tűzoltó egyesületet és az önkormányzat munkáját. Fontos feladata volt a
közbiztonsági referensnek a szervezés terén. Megyaszón segítségüket kérték tűzoltó
egyesület megalakításával kapcsolatosan. Biztatta a helyi vezetést, hogy Alsózsolcán is
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hozzanak létre önkéntes csapatot. Szólt az önkéntes csapatok pályázati lehetőségéről.
Önkéntességen túl felhívta a lakosság figyelmét, a tüzelő-, fűtőberendezések felülvizsgálatára,
mivel elérkezett a fűtési szezon. Kiemelte a gáztűzelési berendezéseket, melynek évenkénti
felülvizsgálatát fontosnak tartja. A készülékek felülvizsgálatát szakemberek bevonásával
tegyék meg és a szénmonoxid érzékelők elhelyezését javasolta. Egy pályázat keretében
kirendeltségük részére is biztosítottak ilyen berendezéseket és olyan rászorulók részére
juttatták el, ahol már volt probléma, eset. Kérte a lakosságot, hogy amennyiben lehetőségük
van szénmonoxid érzékelő beszerzésére, tegyék meg a tragédia elkerülésére. Megköszönte a
testület meghívását.

Szilágyi László polgármester: megköszönte a dícsérő szavakat, a képviselő-testület első
alkalommal tárgyal a tűzvédelmi helyezettel kapcsolatos feladatokról. A napirenddel
kapcsolatos előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta. Kérte a bizottság
elnökét, ismertesse a bizottság állásfoglalását.
Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság
köszönetét tolmácsolta a szervezetnek és tájékoztatta a testületet arról, hogy a bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a beszámolót.
Ráki István képviselő-testületi tag: a kéményseprés szabályainak változása felől
érdeklődött.
Dócs Róbert tű. ezredes a Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője: említette,
hogy közel 450 szakhatósági jogkör van a katasztrófavédelemnél, de a kéményseprési,
kéményellenőrzési feladatok nem a kirendeltségükhöz tartoznak, ők csak a kéményseprőipari
szolgáltatás hatósági felügyeletével foglalkoznak. Ezekben a hetekben jogszabályi változások
történtek, azonban továbbra is ingyenes a kéményseprési szolgáltatás.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a tájékoztató, beszámoló
elfogadásáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
199/2017. (XI.16.) Kt.
határozata a település tűzvédelmi helyzetéről, tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről
és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóról
Alsózsolca Város Önkormányzat

Képviselő-testülete elfogadja a település tűzvédelmi
helyzetéről, tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló
beszámolót
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

(Bajnok István tű. őrnagy a Miskolci Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka és Dócs
Róbert tű. ezredes a Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője 9 óra 31 perkor
távoztak az ülésteremből.)
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3./ Helyi adók mértékének megállapítása 2018. évre

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: a testületnek minden év végén lehetősége van arra, hogy
az adózási jogszabályok, törvények figyelembevételével az adórendeletek felülvizsgálja. Ez
kötelezettséget is jelent. A testületnek lehetősége van arra, hogy az adómértéken
változtasson és amennyiben a testület úgy dönt hogy bármely adónemnél az adóemelésről
dönt, azt 30 nappal a hatálybalépés előtt ki kell hirdetni. 2018. január 1. napjával több
jogszabály változás lesz, amelyet az előterjesztésben részleteztek. A törvény szerint az
önkormányzatoknak lehetőségük van vagyoni típusú adók: építményadó és telekadó;
kommunális jellegű adók: magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó; helyi
iparűzési adó és települési adó bevezetésére. Alsózsolcán építményadót és iparűzési adót
vezettek be, a törvény erejénél fogva a talajterhelési díjat említette meg, melyet a törvény
szabályozása szerint kötelezően kell alkalmazni. Az építményadónál egy új adótárgy kerül
majd bevezetésre, a reklámhordozók vonatkozásában, ezáltal az építményadó rendeletet
módosítani szükséges. Az építményadó tekintetében az adómaximum 2018. január 1-jétől
1.853,9 Ft/m2 értékben került meghatározásra. Alsózsolcán jelenleg az építményadó mértéke:
1.050,- Ft m2/év. Az adómentességek a helyi rendelet értelmében a helyi adókról szóló
törvényben meghatározottakon túl a magánszemély tulajdonában álló lakás és nem lakás
céljára szolgáló épület és épületrész, garázs. Alsózsolcán magánszemélynek csak abban az
esetben kell lakóingatlan után fizetni építményadót, ha az adott ingatlant vállalkozási
tevékenységre használja. A helyi iparűzési adó esetében az adó mértékét 2011. évtől a
törvényi maximum 2 %-ában határozták meg, az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési
tevékenység esetében, amikor a 180 napot nem éri el a tevékenység időtartama, naptári
naponként kell fizetni 5.000,- Ft összegben. A gépjárműadó fizetési kötelezettséget törvény
határozta meg és a képviselő-testületnek nincs döntési lehetősége. A gépjárműadó a
gépjármű teljesítménye és életkora határozza meg. Többször érkezett lakossági észrevétel,
hogy a gépjárműadó befolyt összegét miért nem az utak felújítására fordítják. Elmondta, hogy
a beszedett gépjárműadó 60 %-át tovább kell utalniuk az állami költségvetés felé, az
önkormányzatot csak az adó 40 %-a illeti meg. Összességében megközelítőleg 4 millió forint
marad éves szinten az önkormányzatnak a gépjárműadóból. A talajterhelési díj tekintetében a
rendeletet 2015. évben vizsgálta felül a testület, akkor konkretizálták a mentességben
részesülők körét. Egyre kevesebb azoknak a száma, akik talajterhelési díjat fizetnek, összesen
47 db fogyasztót terhel talajterhelési díj fizetési kötelezettség. Amennyiben a testület bármely
adómérték változtatását javasolja, abban az esetben a rendelet módosítására van szükség,
hogy 2018. január 1. napjától át tudják vezetni. Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésen
az egyik bizottsági tag részéről elhangzott az emelés gondolata az építményadó tekintetében.
Hasznos alapterületet után történik az adóztatás, így 50,- Ft-os emelés 5.6 millió forint
többlet adóbevételt jelentene, 100,- Ft-os emelésnél 11.2 millió, 150,- Ft-os emelésnél 16
millió forint, 200,- Ft-os emelésnél 22 millió forint plusz adóbevétel növekedést jelentene az
önkormányzatnak.
Szilágyi László polgármester: a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a helyi
adók mértékének megállapítását tartalmazó előterjesztést a 2018-as évre. Kérte a bizottság
elnökét, ismertesse a bizottság állásfoglalását.
Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnök: megtárgyalta az
előterjesztést és úgy döntött, hogy nem javasolnak adóemelést. Támogatták az adómértékek
változatlanul hagyását, éppen azért, mert az önkormányzat gazdasági helyzete stabil,
7

nincsenek tartozások, van némi megtakarításuk így nem terhelik sem a lakosságot, sem a
vállalkozásokat új adó bevezetésével, vagy adóemeléssel.
Szilágyi László polgármester: ezek az adómértékek kedvezőek lehetnek az ipari parkban
lévő vállalkozások számára, illetve vonzerő lehet az idetelepülő cégek tekintetében.
Véleménye, hogy elviselhető az alsózsolcai lakosok és vállalkozók számára a helyi adók
megfizetése. Kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslatban megfogalmazottak szerint.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
200/2017. (XI.16.) Kt.
határozata a helyi adók mértékével kapcsolatos felülvizsgálatáról
1. Képviselő-testület a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján felülvizsgálta
- Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének az építményadóról szóló 9/2015.
(IX.04.) önkormányzati rendeletét,
- Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló
7/1997. (III.27.) önkormányzati rendeletét,
- Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének talajterhelési díjról szóló
10/2015. IX.04.) önkormányzati rendeletét,
és megállapítja, hogy a rendeletek megfelelnek a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
7. § g) pontjában meghatározott követelményeknek.
2. A képviselő-testület az adók mértékét változatlan összegben állapítja meg.
3. A képviselő-testület megállapítja, hogy az építményadóról szóló 9/2015. (IX.04.)
önkormányzati rendelet módosítása szükséges a reklámhordozók vonatkozásában.
Felelős:
Határidő:

polgármester, a 3. pont tekintetében: jegyző
azonnal, a 3. pont tekintetében: 2017. december 31.

4./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal működéséről
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: a Polgármesteri Hivatal munkája részletesen, több oldalon
keresztül került bemutatásra. Kérte, hogy amennyiben a testületi tagok részéről kérdés merül
fel – tegyék meg, mely válaszol, de olyan részletes a hivatal munkájáról készült beszámoló,
hogy nem kívánja kiegészíteni. A beszámolóban bemutatásra került a hivatal humánerőforrás
helyzete, képzések és továbbképzési kötelezettségek. Ebben az évben a kötelező
továbbképzéseken túl a hivatal dolgozói ASP képzéseken vesznek részt, hiszen 2018. január
1-től az adó-szakrendszer, pénzügyi szakrendszer, iratkezelés, telepengedélyezési eljárások, a
hagyatéki nyilvántartórendszer, számviteli feladatok ellátása tekintetében
kötelezően
alkalmazandó az ASP rendszerre kell áttérni. Összefoglalták a közfoglalkoztatás helyzetét, a
hivatal dolgozóira leginkább az adminisztrációs feladatok hárulnak- a kifizetések, a
közfoglalkoztatottak alkalmazási iratainak elkészítése, adóbevallásokhoz segítségnyújtás,
bérkifizetések, táppénzes állományok nyilvántartása, pályázatok elkészítése és megfelelő
határidőre történő elszámolása. A beszámoló az ügyiratforgalomról, az iktatott iratok
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alakulásáról is szól. Bemutatásra került a hivatal titkárságának munkája. Titkársági feladatok
csak egy része a munkájuknak, komoly szakmai munkát végeznek, testületi és bizottsági
ülések előkészítése, jegyzőkönyvezése, rendeletek megalkotásával kapcsolatos feladatok. A
beszámoló tartalmazza a pénzügyi csoport munkáját, mely egyrészt pénzügyi és számviteli
feladatokból, illetve az adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról szól. Bemutatásra került a
szociális igazgatás területén elvégzendő feladatok, népességnyilvántartás, hagyatéki ügyek
intézése, számítástechnikai és informatikai feladatok, anyakönyvi igazgatási feladatok
ellátása, mely megnövekedett ügyintézési forgalmat jelentett. Az ügyfelekhez megfelelő
hozzáállással, jogszabályi ismeretek maximális betartásával dolgoznak a kollégái és
elmondható, hogy nagyon jó munkát végeznek.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy fogadják el a Polgármesteri Hivatal működéséről
szóló beszámolót.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 201/2017.
határozata a Polgármesteri Hivatal beszámolójának elfogadásáról

(XI.16.)

Kt.

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Alsózsolcai Polgármesteri
Hivatal 2017. évi működéséről szóló beszámolót.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal

5./ Alsózsolca város környezeti állapotáról szóló tájékoztatás 2017. évben

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény
szerint a település önkormányzata évente egyszer köteles tájékoztatni a lakosságot a település
környezet állapotáról. A hulladékkezelésnél lesznek változások, 2018. január 1-től új
közszolgáltató cég a B-A-Z. Megyei Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft fogja
ellátni a hulladékkezelési feladatokat. Az életmódban bekövetkezett változás azt hozta, hogy
a lakosság odafigyel a szelektív hulladékgyűjtésre, ebben is élen jár Alsózsolca, hiszen a
településen megvalósult a házhoz jövő hulladékgyűjtés. Alsózsolca jó helyzetben van, mert
Miskolcon 2 hulladékudvar létével megoldott a lakosságnál keletkezett törmelékek, veszélyes
hulladékok elhelyezése. A szelektív hulladékgyűjtés továbblépését tervezik azzal, hogy a
tömeg alapján fog történni a számlázás, ezt chippes rendszerrel tervezik megoldani. A
vízellátással kapcsolatosan elmondta, hogy egy program keretében a településen sor került az
azbesztcement anyagú ivóvízvezeték rekonstrukciójára. A program keretében a településen
lévő azbesztcsövek egyharmadát kicserélték, 6400 m vezeték került kiváltásra, ez fontos volt
azért, mert nagymértékű volt a vízveszteség. A városban szennyvíz-hálózatra való rákötési
arány egyre kedvezőbb, a még be nem kötött ingatlanok szám ma már elenyésző, 47-en
fizetnek talajterhelési díjat. Csapadékvíz-elvezetés a településen nagyrészt nyílt rendszerű víz
vízelvezetéssel van biztosítva. Tervezők segítségével áttekintik a helyzetet, hiszen elsődleges
feladat lenne a csapadékvíz elvezetése, mert addig nem tudnak továbblépni. A járdaszakasz
mellett a villanyoszlopok áthelyezésével is számolni kell. A helyi közlekedészervezésről is
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beszélt. 1974-től van helyi autóbusz közlekedés Miskolcra. A gépjármű szám növekedés
révén - egyre többen használnak személyautókat - egyre nagyobb a forgalom. A 3606. számú
főközlekedési út felújításra került. Kezdeményezték, hogy az átmenő tehergépjármű forgalmat
próbálják csökkenteni, Felsőzsolcával összefogva a korlátozásnak érvényt szerző megoldást
keresnek. További fejlesztésben szerepel az M30 autópályát és a 37-es főutat összekötő új
összekötő út, melynek megépítésére nem biztos, hogy sor kerül. A megnövekedett
járműhasználat révén nagyobb figyelmet kell fordítani az önkormányzat tulajdonában lévő
utak állapotára. Említést tett, hogy a lakosok a város honlapján és facebook oldalán
észrevételeket, bejelentéseket tehetnek útfelújítással kapcsolatban. Bejárást végeztek a
településen és természetesen a legrosszabb állapotú utakat tervezik felújítani, útfelújítási
tervet készítenek, hiszen egy év alatt nem lehet minden rossz állapotú utat felújítani, évek
kellenek hozzá. Energiagazdálkodás területén Alsózsolcán 2014-ben benyújtott pályázat
útján vissza nem térítendő támogatásból önerő felhasználásával 517 db korszerű LED-es
lámpatest került felszerelésre. (Ráki István képviselő-testületi tag 9 óra 51 perckor elhagyta
az üléstermet. A jelenlévő képviselők száma: 7 fő.) A településen is szorgalmazzák a földgáz
használatának növekedését, hiszen a hagyományos szilárd tüzelés szennyezést okoz.
Útfelújítással kapcsolatosan elmondta, hogy 2017. május 2-án megtartott ülésen fogadta el a
testület a Bajcsy-Zsilinszky út felújítására történő pályázat benyújtását, úgy hogy a
megvalósításához szükséges 5 millió forint önrészt az önkormányzat vállalta. Megérkezett a
támogató okirat, a vállalt önrész 4.750.549,- Ft, a megvalósítás a jövő évre áthúzódik a téli
időszak miatt. Azért szimpatikus számára, hogy rendelkezik az önkormányzat
megtakarítással, mert abban az esetben amikor pályázathatnak fejlesztésre, útfelújításra és
szükséges hozzá önerő biztosítása a tartalék terhére tudnak tervezni, pályázatot benyújtani.
(Szabó László képviselő-testületi tag 9 óra 53 perckor elhagyta az üléstermet. A jelenlévő
képviselők száma: 6 fő.) Az előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta.
Kérte a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság állásfoglalását.
Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság az
előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak Alsózsolca város környezeti
állapotáról szóló 2017. évi beszámolóról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 202/2017. (XI. 16.) Kt.
határozata a Alsózsolca város környezeti állapotáról szóló 2017. évi tájékoztatóról
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Alsózsolca
város környezet állapotáról szóló 2017. évi tájékoztatót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Ráki István képviselő-testületi tag 9 óra 57 perckor elfoglalta helyét az ülésteremben. A
jelenlévő képviselők száma: 7 fő.
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6./ A 2016. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti tevékenység, szakmai munka
eredményességének átfogó értékelése
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: kérte a napirendi pont előterjesztőit, hogy amennyiben
szükséges tegyék meg szóbeli kiegészítésüket.
Szabó László képviselő-testületi tag 9 óra 58 perckor elfoglalta helyét az ülésteremben. A
jelenlévő képviselők száma: 8 fő.
Oroszné Verba Julianna az Alsózsolcai Gondozási Központ vezetője: a Gyermekek
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. §-a a fenntartó
feladat és jogkörébe utalta azt a jogot, hogy évente egy alkalommal ellenőrizze és értékelje a
gyermekjóléti tevékenységet, a szakmai munka eredményességét és a szolgáltatást nyújtó
intézmény gazdálkodását. E törvényi előírásnak megfelelve készítette el a Fekete István
Óvoda és Bölcsőde, valamint az Alsózsolcai Gondozási Központ a beszámolóját és
terjesztette a képviselő-testület elé. Ebben az évben már mindkét intézményvezető beszámolót
készített az intézmény működéséről, ebben az előterjesztésben azokat a dolgokat ismertették,
melyek azokban a beszámolókban nem szerepeltek. Kérte, hogy fogadják el beszámolójukat.
Fazekasné Baksi Piroska a Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezetője: az intézményükről
ő is széleskörű beszámolót készített, komoly és lelkiismeretes munka folyik mind a két
intézményben, minden területen. A gyermekek napközbeni ellátása keretében az
önkormányzat bölcsődei nevelést biztosít a gyermekek számára, a bölcsőde önálló része az
intézményüknek, a bölcsőde önálló szakmai vezetője Szeszák Norbertné, aki szakmailag jól
irányítja a bölcsődei ellátást. A bölcsőde 12 fővel működik, közkedvelt a szülők körében.
Maximálisan minden megtesznek a gyermekek színvonalas szakmai ellátása érdekében. A
bizottsági ülésen is elhangzott, hogy a bölcsődét szeretnék fejleszteni, hogy a
gyermeklétszámot növelhessenek.
Szilágyi László polgármester: a bölcsődei létszám növelésére igény mutatkozik, ezért
építész bevonásával megvizsgálják az intézmény bővítésének a lehetőségét. A fejlesztés
lehetőségének ismeretében a testület, majd tárgyal a továbbiakról. Természetesen anyagi
vonzatai is vannak a bővítésnek, a költségvetés tervezésénél ezzel a lehetőséggel is
számolhatnak. A Humánpolitikai és Jóléti Bizottság tárgyalt az előterjesztésről, kérte a
bizottság elnökét, hogy ismertesse a döntésüket.
Ráki István a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság elnöke: megköszönte az
intézményvezetőknek a tartalmas ismertetőt és ismertette a bizottság állásfoglalását arról,
hogy a testület fogadja el a beszámolót.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: beszélt arról, hogy az Állami Számvevőszék a tavalyi
évben ellenőrzést végzett az önkormányzatnál, mely kiterjedt a személyes gondoskodás
nyújtó központi és önkormányzati fenntartók feladatellátásának ellenőrzési címen. Az
ellenőrzéshez rengeteg iratanyagot terjesztettek fel, a szakmai munka eredményességét
mutatja, hogy két kis hibát állapítottak meg, amely természetesen korrigálásra került.
Megköszönte a vezetők és a dolgozók lelkiismeretes munkáját.
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Szilágyi László polgármester: megköszönte a beszámoló készítőinek az áldozatos munkáját
és kérte a testületet, hogy támogassák a beszámoló elfogadását.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
203/2017. (XI.16.) Kt.
határozata a 2016. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti tevékenység, szakmai munka
eredményességének átfogó értékeléséről
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2016. évi gyermekvédelmi
és gyermekjóléti tevékenység, szakmai munka eredményességének átfogó értékeléséről szóló
tájékoztatót
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
7./ Fizikoterápiás szolgáltatás igénybevételének lehetősége más település lakossága
számára
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza.
Oroszné Verba Julianna az Alsózsolcai Gondozási Központ vezetője: a fizikoterápiás
asszisztens jelzése alapján igény mutatkozott más településen élő beteg részéről, hogy
Alsózsolcán igénybe vehesse a számára felírt kezeléseket. Erre ő, mint intézményvezető nem
adhat engedélyt, ezért nyújtotta be a kérelmet. Kérte a testületet, hogy vizsgálják meg annak a
lehetőségét, hogy esetleg térítési díj ellenében lehetőséget adnak-e erre. A bizottsági ülésen
igyekeztek miden eshetőséget megvizsgálni. A terembérleti díj számításához hasonló
eljárással számolt egy költséget, melybe beleszámította az ott dolgozó asszisztens bérét, a
közüzemi szolgáltatások díját, a dologi kiadások közül a szakmai anyagra költött költséget,
illetve a gépek karbantartására kifizetett összeget. Ennek alapján pontosan 1.173,- Ft/alkalom
a számított költség.
Szilágyi László polgármester: a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalt az
előterjesztésről.
Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalt az előterjesztésről és az elhangzottak alapján úgy döntöttek, hogy teremtsék meg a
lehetőséget, hogy más települések lakói is igénybe vehessék a fizikoterápiás szolgáltatást és a
bizottság javaslata az volt, hogy 1.000,- Ft/alkalom térítési díjat állapítson meg a testület.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: hallott olyan megjegyzésről, hogy Miskolcon a
szakrendelésen azt mondták a betegnek, van Alsózsolcán fizikoterápiás kezelés, menjen oda.
Az a beteg, akinek szakorvos írta fel a kezelést, valószínűsíthető, hogy térítésmentesen
gondolta az alsózsolcai kezelést. A térítési díj fizetéssel kapcsolatos kezelésnél arra gondolt,
hogy van olyan beteg, aki szeretne egy fizikoterápiás kezelést, javaslatot kér az orvostól és
ezért fizet Alsózsolcán, ez nem társadalombiztosítási kezelés lenne. A fizetős fizikoterápiás
kezelés arról szólna, hogy amennyiben a beteg szeretne egy kezelést elmegy az orvosához és
javaslatot kér és a javaslatot figyelembe véve akár az alsózsolcai lakosoknak, akár a más
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településen élők részére is térítéskötelessé kell tenni a kezelést, de ezt tudatni kellene a
betegekkel.
Ráki István képviselő-testületi tag: beszélt arról, hogy a szakorvos által felírt kezelések sem
teljesen ingyenesek, Tiszaújvárosban és Mezőkövesden történt kezeléseket hozta fel példának.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: figyelembe kell venni az egyes kezeléseknél,
hogy az intézményhez tartozik-e az ellátási terület.
Zsiros Sándor Józsefné képviselő-testületi tag: egyetértett képviselő úrral, hogy az
emberekben tudatosítani kell, hogy Alsózsolcán a fizikoterápiás kezelés nem államilag
finanszírozott tevékenység. Az önkormányzat finanszírozza a kezeléseket és ezáltal csak az
alsózsolcai lakosok részére ingyenes. Amennyiben van szabad kapacitás, a településen kívül
élők is igénybe vehetik a kezeléseket, de ebben az esetben fizetni kell az önkormányzat által
megállapított díjat. Alsózsolca nem vállalhatja fel az egészségügyi rendszerből ezt a feladatot,
mert nem kapnak érte finanszírozást. A bizottsági ülésen felvetődött, hogy lehetne tárgyalást
folytatni azzal a miskolci intézettel, ahol nem tudják a kezelést vállalni, hogy amennyiben
Alsózsolcán történik a kezelés, átadná-e az érte járó finanszírozást.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag 10 óra 12 perckor távozott az ülésteremből. A
jelenlévő képviselő tagok száma: 7 fő.
Szilágyi László polgármester: önként vállalt feladatról van szó, az önkormányzat
finanszírozza a fizikoterápiás kezelést a helyi beteg részére. Amennyiben a kapacitás lehetővé
teszi a más településen élő betegek kezelését, azért fizetni kell. A kezeléshez szükséges
gépeket az önkormányzat vásárolta meg a közösség pénzéért, a gépek javításáról is az
önkormányzat gondoskodik. Kérte, hogy szavazzanak arról, hogy amennyiben más
településen élők igénybe veszik az alsózsolcai fizikoterápiás kezelést, 1.000,- Ft/alkalom
fizetése mellett tehessék meg.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
204/2017. (XI.16.) Kt.
határozata más településen élők fizikoterápiás szolgáltatás igénybevételének
lehetőségéről
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önkormányzat
önként vállalt feladatai közül az Alsózsolca, Jókai út 8. szám alatti fizikoterápia szolgáltatást
más település lakosai, amennyiben a kezelések ütemezése, koordinálása lehetővé teszi 1.000,Ft/alkalom térítési díj ellenében vehetik igénybe.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
8./ Képviselői előterjesztés
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza.
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Szilágyi László polgármester: kérdezte, hogy a képviselői előterjesztést beadó képviselők
közül szeretnének-e kiegészítést tenni.
Brünner István képviselő-testületi tag: a tegnapi bizottsági ülésen tárgyaltak az
előterjesztésről és állásfoglalás született. A cél az volt, hogy felmérjék Alsózsolca útjait, olyan
szinten, hogy a költségvetés tervezésekor tisztában legyen az utak felújítására szánt
körülbelüli összeg tervezésével.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag 10 óra 14 perckor elfoglalta helyét az ülésteremben.
A jelenlévő testületi tagok száma: 8 fő.
Szilágyi László polgármester: a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalt az
előterjesztésről.
Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalt az előterjesztésről és egyetértett a beadvánnyal azzal a kitétellel, hogy a jövő évi
költségvetés tervezésekor újra tárgyalnak az utak felújításáról. Az addig előkészített
költségvetés és árajánlatok alapján a testületi tagok döntsenek arról, hogy mely utak
felújítására lesz először lehetőség, hiszen az utak felújítása egy hosszabb folyamat, hosszabb
időt vesz igénybe.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak arról, hogy a 2018. évi költségvetés
tervezésekor a tett javaslat és a polgármesteri hivatal felmérése alapján az útfelújításra szánt
összeg meghatározásával döntsön a testület a felújítandó belterületi önkormányzati utakról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
205/2017. (XI.16.) Kt.
határozata az önkormányzati belterületi utak 2018. évi felújításáról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés készítésekor a
tett javaslat és a Polgármesteri Hivatal által elkészített javaslat alapján az útfelújításra szánt
összeg meghatározásával dönt a belterületi utak felújításáról.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

9./ A Városüzemeltetés jogutódlással történő megszüntetése – megszüntető okirat

jóváhagyása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester: a testület döntött az Alsózsolcai Városüzemeltetés
jogutódlással történő megszüntetéséről úgy, hogy Alsózsolca Város Önkormányzatához
kerülnek a városüzemeltetéssel, az Alsózsolcai 2. sz. Óvodához kerülnek az étkeztetéssel
kapcsolatos feladatok.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: módosítás történt a kiadott anyaggal kapcsolatosan, melyet
az ülés előtt kiosztottak. Helytelenül szerepelt, hogy az önkormányzat költségvetési szerv, ezt
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módosítani szükséges. Kérte, hogy támogassák az okirat elfogadását, mert ezt a Magyar
Államkincstár részére a törzskönyvi nyilvántartásba vételhez továbbítaniuk szükséges.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a határozati javaslat és melléklete
szerint tartalommal az Alsózsolcai Városüzemeltetés jogutódlással történő megszüntetésről
szóló okiratról.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 206/2017. (XI. 16.) Kt.
határozata az Alsózsolcai Városüzemeltetés jogutódlással történő megszüntetéséről szóló
okiratáról
1. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alsózsolcai Városüzemeltetés
megszüntető okiratát a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár által
vezetett törzskönyvi nyilvántartási adatokat érintő változások bejegyzéséhez szükséges
további intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2017. december 31.
10./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről

Szilágyi László polgármester: örömmel tájékoztatta a lakosságot a város megújult
honlapjáról, bevezetésre került az önkormányzat hivatalos facebook oldala. Az Alsózsolcai
Hírlap 5. száma megjelent, a lakosság részére eljuttatták a lapokat. Kérte, hogy amennyiben
nem jutott el valamennyi lakoshoz az újság – jelezzék. A munkaterv szerinti képviselőtestületi ülésre 2017. szeptember 7. napján, közmeghallgatás keretén belül került sor, azóta 3
rendkívüli ülést tartott a testület, 2017. október 2-án, 17-én és 27-én. Az orvosi ügyelettel
kapcsolatos feladat még nem oldódott meg, hiszen először a Mobil Med Kft. az ügyeleti
ellátás folyamatos biztosítása érdekében megállapodás módosítást, díjemelést kért, majd
2017. december 31. napjával felmondta a szolgáltatást. Elkezdődtek a tárgyalások
Felsőzsolca, Alsózsolca, Sajólád, Sajópetri és Onga önkormányzat vezetői között. Árajánlatok
bekérésére került sor, a legkedvezőbb árajánlatot adó szolgáltatóval kötnek majd szerződést,
a képviselő-testület jóváhagyását követően. Szeptember 28-án sor került a Tanács úti temető
melletti munkaterület átadására. A Telvill szakemberei kiásták az árkot, ahol a földkábeleket
elhelyezték, oszlopokat vettek ki. Mindenszentek utáni időszakra tervezték a trafóállomás
elhelyezését, a helyét el is készítették és remélhetőleg a megérkezését követően megtörténnek
a vezetékek átkötései. Ezt követően kerül sor a katasztrófavédelem szirénájának áthelyezésére
is. Október 5-én az Idősek világnapjának keretén belül ünnepséget rendezett az
önkormányzat. Ott is megköszönte, hogy sokan elfogadták a meghívásukat és részt vettek az
ünnepségen. Azokat az idős embereket, akik egészségügyi állapotuk miatt nem tudtak részt
venni a rendezvényen felkereste a lakásukban, ahol elbeszélgettek. A Hunyadi utca lakóinak
kérésére próba jelleggel elkészült a két forgalomlassító „fekvő rendőr” elhelyezése. Beszélt
arról, hogy mivel 4 méteres az út szélessége és vannak akik elektromos kerekesszéket
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használnak, ezért valamennyire csökkentették a forgalomlassító hosszát, hogy ki tudják
kerülni az akadályt. Természetesen nem számukra akartak akadályt építeni, hanem a
forgalmat szeretnék lelassítani. Megvizsgálják a lehetőségét a ferde felhajtásnak. A lakosság
érdekét nézik, a forgalomlassítónak az lenne a szerepe, hogy az utcákon ne száguldozzanak az
autókkal. Vannak érdekütközések. A Kossuth Lajos út felújítási munkálatainak befejezését
követően egyeztetésre került sor a Magyar Közút Megyei Igazgatóságán. Szóba került az
útpadka zúzott kővel történő terítése. Első információk szerint úgy volt, hogy a teljes
útszakaszon elvégzik a terítést, körülbelül az Arany János utcáig jutottak el. A többi
útszakaszon martaszfalt terítettek az út szintjéig és azt az ígéretet kapta, hogy tavasszal fogják
befejezni a zúzott kövezést. Egyeztettek a súlykorlátozás bevezetéséről. Az egyeztető
tárgyalásokon megállapodtak abban, hogy két esetben végeznek forgalomszámlást.
Amennyiben elhelyezésre kerülne a súlykorlátozó tábla, abban az esetben a rendőrségnek a
korlátozás betartását ellenőrizni kell. Beszélt arról, hogy a Közúttal tárgyalásokat folytatnak,
hogy a felüljáró két kanyarulatánál prizmák és jelzőtáblák kihelyezésére kerüljön sor. A
Sárospataki Református Kollégium Múzeumával kötött szerződés lejárt és október 26-án a
Helytörténeti Gyűjtemény egyes műtárgyainak visszajuttatása megtörtént. Szinte ezzel
egyidőben értesítést kaptak a Herman Ottó Múzeumtól az avar kori övveret kiállítási
feltételeiről. A helytörténeti Gyűjteményben megfelelő hőfokot és páratartalmat kell
biztosítani, amely plussz költséget jelentene. November elején újabb munkaterület átadásra
került sor, amely a gyalogátkelőhelyek építésével kapcsolatos. Hat gyalogátkelőhely kerül
megvalósításra. A tulajdonos hozzájárulásra várnak, amely ha nem érkezik meg időben, akkor
a munkavégzés megkezdésére nincs lehetőség, mert november 10-e és március 15-e között
nem lehet a közúton munkálatokat végezni a téli üzemeltetési időszakban. Ebben az évben
már csak az előkészületek zajlanak, 2017. december 16. napjával az engedély lejár. November
23-án 17 órakor a Közösségi Házban tartanak tájékoztatót a gyalogátkelőhelyekkel
kapcsolatosan. Fontos a lakosság véleménye ezért adnak tájékoztatást az elhelyezésről, a
kivitelezésről. Említést tett a játszótér építéséről. A játékokat megrendelték, az időjárás
függvényében a megérkezést követően kerülnek elhelyezésre a játékok. Beszélt a BajcsyZsilinszky utca felújítására benyújtott pályázatról, mely pozitív elbírást nyert. Jövőre kerül sor
a kivitelező kiválasztását követően megvalósítására. A konyha felújítási pályázatán is mertek,
15 % önerő biztosítása mellett valósul meg, a támogatás 39.999.401,- Ft. November 13-án
ismét munkaterület átadásra került sora Fekete István utcában. Szélesítésre kerül az út, a
tapasztalatok alapján a lakosságot tájékoztatták a fák és a növények eltávolításáról, a
kivitelező megmélyítette azt a területet, ahol szélesítésre kerül az út, hiszen annak
teherbírónak kell lennie. Beszámolt a Polgármesteri Hivatal előtti járdaszélesítésről, a
pollerek elhelyezése folyamatban van. Valószínű ezzel megoldott lesz, hogy a gépjárművek
parkolása miatt a járókelők biztonsággal közlekedhetnek a hivatal előtt. Tájékoztatást adott
arról, hogy a következő munkaterv szerinti ülés 2017. december 14. napján lesz. Megköszönte
a figyelmet.
Brünner István képviselő-testületi tag: a tegnapi bizottsági ülésen az útfelújítással
kapcsolatos előterjesztésnél szóba kerültek a TOP-os pályázatok és elhangzott, hogy 3 TOPos pályázat pozitív elbírálásban részesült. Tájékoztatást kért azzal kapcsolatosan, hogy csak 1
esetben került támogatási szerződés aláírására, ez a komplex telep-programos és amikor
megkérdezte polgármester urat, hogy milyen fázisban van a pályázat, akkor azt a választ
kapta, hogy folynak az előkészítések. Véleménye szerint a támogatási szerződés aláírását
követően megvalósítási szakaszba kerül a pályázat. Érdeklődött, hogy jelenleg milyen
fázisban van a komplex telep-program?
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Szilágyi László polgármester: a pályázatiaknak mivel nagy volumenűek,
projektmenedzsment csapata van, akik kivitelezik és végig követik pályázataikat. A
projektmenedzsment irányításával végzik el a feladataikat, kiválasztják a feladatok
elvégzéséhez a társszerveket, szociális vezetőket, szociális munkásokat, akik a képzéseket,
kirándulásokat szervezik. Előkészítő munkálatokat végeznek, amelyek a komplex telepprogramban szerepelnek. A pályázat első mérföldkő teljesítésének kiterjesztését december 31.
napjával elfogadta az irányító hatóság.
Brünner István képviselő-testületi tag: ezt a pályázatot is csökkentett támogatással nyerték
meg. Érdeklődött, hogy lehet-e tudni, hogy az eredetei tervhez képest hol „károsodott” a
pályázat?
Szilágyi László polgármester: olyan területen vették el a támogatást, amely kevésbé jelentős,
mint például az előző pályázatnál a gyermekek foglalkozás előtt kaptak reggeli, erre most
nem fog sor kerülni.
Ráki István képviselő-testületi tag: beszélt arról, hogy a Herman Ottó Általános Iskola
udvarán lévő a fák lombkoronáit körbevágták. A szomszéd tulajdonos, akinek már korábban
is problémája volt a magas és nagy lombkoronájú fákkal nehezményezte, hogy amikor a fákat
körbevágták az ingatlanukhoz közel eső 2 fával miért nem tették meg. Szélvihar esetében
garázsára, lakására rádőlhet a fa, tolmácsolva a lakos kérelmét segítséget kért. Beszélt a
Kossuth Lajos utca vízelvezési problémájáról.
Szilágyi László polgármester: a Herman Ottó Általános Iskola működtetője a Miskolci
Tankerületi Központ, így csak jelezni tudják feléjük a problémát.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: javasolta, hogy írásban tegyék meg bejelentésüket. Ebben
az esetben eljárási kötelezettségük nincs, de az iskola fenntartójának és működtetőnek
továbbítani fogják a lakos részéről érkezett bejelentést.
Ráki István képviselő-testületi tag: vagy az iskola igazgatójánál, vagy a fenntartónál közbe
fog járni a probléma megoldása érdekében.
Szilágyi László polgármester: a csapadékvíz-elvezetés néhol problémát okoz, ilyen volt a
szóban forgó Széchenyi utca adott szakasza, ahol sikerült a problémát megoldani a rács
tisztításával, valamint a gödör kaviccsal történő feltöltésével. Az orvosi rendelő hátsó
parkolójánál is van vízelvezetési probléma, melyet úgy oldottak meg, hogy a gyógyszertár
előtti árokba átvezették a vizet. A Kossuth Lajos úton is van egy szakasz, ahol gondot jelent a
víz elvezetése, keresik a megoldást. Szól az állampolgárok felelősségéről is.

Zsiros Sándor Józsefné képviselő-testületi tag: észrevételezte, hogy a szelektívhulladék
házhoz jövő bevezetésével elszállították a papírgyűjtő konténereket a gyűjtőszigetekről,
viszont az üveggyűjtő ott maradt a Kassai úton. A konténer megtelt, már körbe rakták
üvegekkel. Ha a szolgáltató nem tudja rendszeresen elszállítani a konténert, akkor meg
kellene szüntetni, mert csúnya színfolt a településen és a lakosságnak már lehetősége van arra,
hogy a ház elé kitett üveget elszállítja a szolgáltató. Sajnálatát fejezte ki, hogy Demkó Dóra
nem várta meg, hogy reagáljon, a háta mögött pedig nem szeretne beszélni. Visszautasította
rágalmazását, hiszen ő a képviselő-testület és a polgármester felé írásban nyújtotta be
indítványát, ettől nyíltabban nem tehette volna. Nem támadta hátba, nyíltan mondta el
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véleményét és semmiféle cinkostársa nem volt, ezt mindannyiuk nevében kikérte. Örömét
fejezte ki, hogy vannak másképp gondolkodó emberek Alsózsolcán és hogy kinek van igaza
azt majd megítélik a választópolgárok. Egy közmondással fejezte be gondolatát, Ki mint él,
úgy ítél.
Mike Martin Alsózsolca, Gagarin utca 16. szám alatti lakos: szót kért.
Szilágyi László polgármester az ülést 10 óra 42 perckor bezárta.

kmf.

Szilágyi László
polgármester

Marcsikné Orosz Emese
jegyző

Koczka Imréné
jegyzőkönyvvezető
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