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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. 

 

14/2019. 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 14. 

napján, az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében 900 órától megtartott 

munkaterv szerinti soros üléséről 

Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos, Kurucz Attiláné, dr. 

Majoros Géza, Ráki István, Szilágyi Tamás, Vargáné Bán Ilona Margit és Zsiros Sándor 

Józsefné képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 9 fő), Marcsikné Orosz Emese 

jegyző  

 

Az ülésre meghívót kapott: Fazekasné Baksi Piroska a Fekete István Óvoda és Bölcsőde 

vezetője, Oroszné Verba Julianna az Alsózsolcai Gondozási Központ vezetője, Lengyel-Béres 

Klára az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár vezetője, Takácsné Szabó Zsuzsanna az 

Alsózsolcai 2. sz. Óvoda és Konyha vezetője, Horváth-Anka Mária az Alsózsolcai 

Városüzemeltetési Csoport vezetője, Vadász József RNÖ elnök, Dócs Róbert tűzoltó ezredes, 

Bajnok István tűzoltó alezredes 

 

Meghívottként jelen van: Vadász József RNÖ elnök, Dócs Róbert tűzoltó ezredes, Bajnok 

István tűzoltó alezredes, Zámbó Attiláné és Csécsi Istvánné Alsózsolcai Gondozási Központ 

családgondozói, Varga László Zoltán a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

tagja 

 

A lakosság részéről érdeklődő nem volt jelen. 

 

A jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 

 

Szilágyi László polgármester 

Köszöntötte a munkaterv szerinti ülésen résztvevő képviselőket, meghívottakat és a képernyő 

előtt ülő nézőket. Külön köszöntötte a 2. napirendi pont előadóit, Dócs Róbert tűzoltó ezredest, 

valamint Bajnok István tűzoltó alezredest. Megállapította, hogy 9 fő képviselő jelenlétével a 

képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta. Javasolta, hogy a meghívóban szereplő 

napirendi pontokat tárgyalja a képviselő-testület. 

 

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

 

N a p i r e n d: 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: polgármester 

 

2. A település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről 

és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló 

Elődadó: Miskolci Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság tűzoltó parancsnoka 



2 

 

3. A helyi adók mértékének megállapítása 2020. évre 

Előadó: polgármester 

 

4. Az adóztatásról szóló beszámoló 

Előadó: jegyző 

 

5. Az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal működéséről szóló beszámoló 

Előadó: jegyző 

 

6. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szakmai munkájának 

ellenőrzése és értékelése 

Előadó: Alsózsolcai Gondozási Központ vezetője 

 

7. A település környezeti állapotáról szóló tájékoztató 

Előadó: polgármester 

 

8. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról szóló beszámoló 

Előadó: polgármester 

 

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

Előadó: polgármester 

 

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

1. Napirendi pont tárgyalása 

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Szóbeli előterjesztés. 

 

Szilágyi László polgármester 

Elmondta, hogy a szeptember 5-én megtartott ülésen a 107, 108, és 109/2019. határozatokban 

közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra történő pályázatról, az önerő mértékéről és a 

polgármester részére történő felhatalmazásról döntött a képviselő-testület.  

A pályázat határidőben benyújtásra került, melyet azóta már el is bíráltak és 1.084.000 Ft 

támogatásban részesítették az önkormányzatot. 

A 111/2019.  (IX.5.) határozattal döntött a képviselő-testület a Bursa Hungarica Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához történő csatlakozásról. A csatlakozási nyilatkozat 

határidőben beküldésre került. 

A 112/2019. (IX.5.) döntésben határozta meg a képviselő-testület a Bursa Hungarica 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat helyi feltételeinek szabályait. A pályázatok benyújtásának 

határideje november 5-én lejárt, mely határidőig mindössze 3 pályázat érkezett. 

Kérte a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés elfogadását. 

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

A lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést a képviselő-testület 9 igen szavazattal 

jóváhagyólag tudomásul vette. 

2. Napirendi pont tárgyalása 
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A település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről 

és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámoló 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szilágyi László polgármester 

Ismertette, hogy a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló törvény 

írja elő a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese számára a település tűzvédelmi helyzetéről, 

a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről szóló éves beszámolót. Felkérte Bajnok István 

tűzoltó alezredest, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban nyújtson tájékoztatást. 

 

Bajnok István tűzoltó alezredes 

Elmondta, a beszámolót igyekezett úgy összeállítani, hogy minden lényeges információt 

tartalmazzon, kiemelve a végrehajtott műszaki fejlesztéseket, beszerzéseket. Az Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2019-ben megrendezésre került országos tűzoltási műszaki 

mentési versenyén a miskolci tűzoltók második helyezést értek el, mely azt bizonyítja, hogy 

felkészült, képzett tűzoltók teljesítenek szolgálatot. 

Elkészült – többek között – Alsózsolca vonatkozásában is a tűzoltási mentési terv, ami a kiemelt 

létesítményekre, intézményekre kiterjedően tartalmaz adatokat. 

Ismertette a települést érintő tűzesetek statisztikáját, melyet összehasonlítva az előző évi 

adatokkal, megállapítható, hogy a tűzesetek száma jelentősen, 25-ről 12-re csökkent.  

A tűzesetek számának további csökkentése érdekében felhívta a figyelmet a fűtő és 

tüzelőberendezések karbantartására, a lakosság részére ingyenes kéményseprés fontosságára. 

 

Szilágyi László polgármester 

Megköszönte a tájékoztatást. A beszámolóból kiemelte a Miskolci Hivatásos Tűzoltóság 

állományi létszámára és felszereltségére, valamint a működési területéhez tartozó településekre 

vonatkozó adatokat. 

Felkérte az előterjesztést előzetesen tárgyaló Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 

bizottsági állásfoglalást. 

 

Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi Bizottság elnöke 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a képviselő-testületnek elfogadásra 

javasolta a beszámolót. Egyúttal köszönetét fejezte ki a hivatásos tűzoltóság munkájáért. 

 

Szilágyi László polgármester 

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban további hozzászólás, kérdés, észrevétel nem volt, 

elfogadásra javasolta a határozat-tervezet szerinti döntést. 

 

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

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 

130/2019. (XI. 14.) határozata 

a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az 

azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóról 
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Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tűz elleni védekezésről, a műszaki 

mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30.§ (5) bekezdésében foglaltakra 

tekintettel a Miskolci Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2019. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót megtárgyalta és az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Miskolci Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 

parancsnokát a hozott döntésről. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Dócs Róbert tűzoltó ezredes és Bajnok István tűzoltó alezredes a döntéshozatalt követően – 

egyéb elfoglaltságra hivatkozással – a tárgyaló termet 9 óra 10 perckor elhagyták. 

 

3. Napirendi pont tárgyalása 

 

A helyi adók mértékének megállapítása 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szilágyi László polgármester 

Ismertette az egyes adónemeket, a 2020. évi adómaximumokat, a jogszabálymódosításokat, 

illetve a helyi rendeletekben meghatározott adómértékeket. Beszélt az önkormányzatot 

megillető adóbevételek, a kötelező és önként vállalt feladatok összefüggéséről. Elmondta, hogy 

Alsózsolca nagyon jó helyzetben van, hiszen a helyi vállalkozásokon túl az ipari parkban lévő 

vállalatok, cégek adóbevételével is számolhat az önkormányzat, ami nagymértékben 

meghatározza a fejlesztések ütemét és volumenét. Hangsúlyozta, hogy gépjárműadó esetében 

az önkormányzatot az általa beszedett adó 40 %-a illeti meg, mely 2018. évben 10.106.303 

forint volt. A lakosok részéről elvárás, hogy a befizetett gépjárműadót a belterületi utak 

felújítására fordítsa az önkormányzat. Azonban az összeg nagyságrendjéből jól látható, hogy 

önerő biztosítása nélkül nem lehet megoldani a felújítást. 

Kiemelte, hogy talajterhelési díj megfizetéséből nem származik jelentős bevétele az 

önkormányzatnak, hiszen a cél az, hogy minél többen rácsatlakozzanak a vezetékes 

szennyvízhálózatra. Önkormányzati rendelet szabályozza a talajterhelési díj fizetésére 

kötelezettek körét, mértékét, illetve a mentességeket.  

Felkérte Zsiros Sándor Józsefnét, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság 

napirendi ponttal kapcsolatos álláspontját. 

 

Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi Bizottság elnöke 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 2020. évre vonatkozóan javasolta a helyi 

adók mértékének változatlan, – a 2019. évivel megegyező – összegben történő megállapítását. 

 

Szilágyi László polgármester 

Kérte a képviselőket, hogy a Pénzügyi Bizottság véleményének és az előterjesztésben foglalt 

határozat-tervezet figyelembevételével hozzák meg döntésüket. 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt. 
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A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 

131/2019. (XI. 14.) határozata 

a helyi adók mértékének felülvizsgálatáról  

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat 

megismerve a helyi adók mértékét 2020. évre – a 2019. évivel egyezően, – változatlan 

összegben, mértékben állapítja meg. 

 

Felelős: polgármester  

Határidő: azonnal 

4. Napirendi pont tárgyalása 

 

Az adóztatásról szóló beszámoló 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szilágyi László polgármester 

Felkérte Marcsikné Orosz Emese jegyzőt a napirendi ponttal kapcsolatos tájékoztatásra. 

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző 

Elmondta, hogy jogszabályi kötelezettség az adóztatással kapcsolatos beszámoló.  Már az előző 

napirendi pont keretében is elhangzott, hogy iparűzési adót, illetve építményadót csak a 

vállalkozási tevékenységet végzők fizetnek, magánszemélyekre nem terjed ki a rendelet 

hatálya. Ebből következően az adóbevételek jelentős része az ipari parkban működő 

vállalkozások befizetéseiből származik. A helyi adók megoszlását, valamint a tervezett és 

befolyt bevételek alakulását jól szemléltetik az előterjesztésben szereplő diagrammok és 

táblázatok. A mentességek, kedvezmények körét az önkormányzat nem kívánja bővíteni, és az 

előző napirendi pont kapcsán hozott döntés értelmében a helyi adók mértéke, összege sem fog 

emelkedni 2020. évben. 

Kérte, hogy azok az adózók, akik befizetési kötelezettségüknek határidőben nem tettek eleget, 

azt pótolni szíveskedjenek. 

 

Szilágyi László polgármester 

Felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság napirendi ponttal 

kapcsolatos véleményét. 

 

Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi Bizottság elnöke 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a beszámolót elfogadásra javasolta. 

 

Dr. Majoros Géza képviselő 

Kérdése volt, hogy az iparűzési adó túlfizetés miből adódik? 

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző 

Válaszul elmondta, hogy a legnagyobb adófizető jelezte tevékenységének megszüntetését, ezért 

óvatosabban tervezte adóbevételeit az önkormányzat. A vállalkozás megszüntetésére azonban 
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csak 2019. márciusában került sor, így az előző évben végezett tevékenység után az adó 

befizetése megtörtént, ami a tervezetthez képest túlfizetést eredményezett. 

 

Szilágyi László polgármester 

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel, javaslat nem hangzott 

el, kérte a képviselőket, hogy hozzák meg döntésüket az adóztatásról szóló beszámolóról. 

 

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

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 

132/2019. (XI. 14.) határozata 

az adóztatásról szóló beszámolóról 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete az adóztatásról szóló beszámolót 

megtárgyalta, azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

5. Napirendi pont tárgyalása 

 

Az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal működéséről szóló beszámoló 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza. 

 

Szilágyi László polgármester 

Felkérte Marcsikné Orosz Emese jegyzőt a napirendi pont ismertetésére. 

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző 

Elmondta, hogy az előterjesztés mintegy 19 oldalon keresztül részletezi a polgármesteri 

hivatalban végzett munkát. 

A beszámoló (melyet az önkormányzat honlapján megtalálnak az érdeklődők) kitér a 

humánerőforrás helyzetére, ezen belül a létszámadatokra, a tárgyi feltételek biztosítására. 

Tartalmazza továbbá a képzések, továbbképzések, és a teljesítményértékelések rendszerét, 

illetve a közszolgálati ellenőrzés során tett megállapításokat. 

Kiemelte a beszámoló részét képező közfoglalkoztatás helyeztét, az ügyiratkezelést, valamint 

a polgármesteri hivatal szervezeti egységeinek tevékenységét bemutató adatokat.  

Részletezte a különböző csoportok hatáskörébe tartozó feladatokat. 

Elmondta, hogy többletterhet rótt a köztisztviselőkre a 2018. év elején megtartott időközi 

nemzetiségi önkormányzati választás, valamint a 2018. évi országgyűlési képviselők és a 2019. 

évi európai parlamenti képviselők, illetve a települési és nemzetiségi önkormányzati képviselők 

választása. 

Örömmel számolt be a pénzügyi-gazdálkodási ellenőrzési csoport munkájának elismeréseként 

kapott, jó adatszolgáltató önkormányzatok egyszeri pályázati támogatásáról. A minisztérium 

által életre hívott pályázat célja, hogy elismerje azon önkormányzatok munkáját, akik 

hiánytalanul és megfelelő színvonalon teljesítették adatszolgáltatási kötelezettségüket. 
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Büszkeséggel töltötte el, hogy a Borsod megyéből elismert 15 település között Alsózsolca is a 

támogatottak között volt. 

Hangsúlyozta, hogy a köztisztviselők feladataikat a vonatkozó jogszabályok és helyi rendeletek 

betartásával, legjobb tudásuk szerint, lelkiismeretesen végzik.  

Végül köszönetet mondott az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal minden dolgozójának az 

elvégzett munkáért. 

 

Szilágyi László polgármester 

Megkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendi ponttal kapcsolatos 

bizottsági véleményt. 

 

Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi Bizottság elnöke 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal 

működéséről szóló beszámolót a képviselő-testületnek elfogadásra javasolta. A beszámoló 

valóban terjedelmes, de a képviselők ezáltal még jobban megismerhették a hivatalban folyó 

sokrétű munkát. Köszönetét fejezte ki a lelkiismeretes munkavégzésért. 

 

Ráki István társadalmi megbízatású alpolgármester 

Elmondta, hogy a hivatal által megalkotott előterjesztések, döntésre előkészített határozat-

tervezetek, egyéb iratok formai, alaki és nem utolsó sorban tartalmi szempontból egyaránt 

precízek. Véleménye szerint is kiváló munkát végeznek a hivatalban dolgozók, melyért 

mindenképpen köszönet illeti őket. 

 

Szilágyi László polgármester 

Kérte a képviselőket a napirendi ponttal kapcsolatos döntés meghozatalára. 

 

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

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 

133/2019. (XI. 14.) határozata 

az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal működéséről szóló beszámolóról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal 

2018. és 2019. évi működéséről szóló, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdés f) pontja alapján készített jegyzői beszámolót 

elfogadja.  

 

Felelős: jegyző  

Határidő: azonnal 

 

6. Napirendi pont tárgyalása 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szakmai munkájának ellenőrzése 

és értékelése 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza. 
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Szilágyi László polgármester 

Felkérte – az intézményvezetőt hivatalos távolléte miatt helyettesítő – Zámbó Attiláné 

családgondozót a beszámoló szóbeli kiegészítésére. 

 

Zámbó Attiláné családgondozó 

Az írásbeli beszámolóval kapcsolatban szóbeli kiegészítéssel nem kívánt élni.  Az alkalmat 

megragadva az ellátottak és a dolgozók nevében megköszönte a képviselő-testület egész éves 

támogatását.      

 

Szilágyi László polgármester 

Elmondta, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint az 

intézmény fenntartója ellenőrzi és évente egyszer értékeli a szakmai munka eredményességét. 

Felkérte a napirendi pontot előzetesen tárgyaló Humánpolitikai és Jóléti Bizottság elnökét, 

hogy ismertesse a bizottság véleményét. 

 

Fáklya Tiborné a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság elnöke 

Az intézményvezető asszony által elkészített előterjesztés nagyon részletes és alapos 

tájékoztatást tartalmaz, ami a Gondozási Központban dolgozók munkáját dicséri. A bizottság – 

az intézményben folyó munkát megköszönve – a szakmai munkáról szóló beszámolót a 

képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.     

 

Szilágyi László polgármester 

A határozat-tervezet szerinti döntést elfogadásra javasolta.    

 

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

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 

134/2019. (XI. 14.) határozata 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szakmai munkájáról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés d) pontja alapján a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézmény, az Alsózsolcai Gondozási Központ 2018. évi 

szakmai munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja. 

 

Felelős: polgármester, intézményvezető 

Határidő: azonnal        

 

Zámbó Attiláné és Csécsi Istvánné családgondozók a döntéshozatalt követően a tárgyaló termet 

9 óra 45 perckor elhagyták. 

 

7. Napirendi pont tárgyalása 

 

A település környezeti állapotáról szóló tájékoztató 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza. 
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Szilágyi László polgármester 

Felsorolta a témakörbe tartozó főbb környezeti tényezőket, majd elmondta, hogy az 

önkormányzat mindent megtesz a település, a lakókörnyezet szebbé, tisztábbá tétele érdekében. 

Elmondta, hogy a város területén megoldott a kommunális és szelektív hulladék gyűjtése és 

elszállítása. Ismertette a vezetékes ivóvízellátással és szennyvízkezeléssel kapcsolatos jövőbeni 

felújításokat, fejlesztéseket. 

Rögzítette, hogy a képviselő-testület által elfogadott városközponti részen történő zárt 

csapadékvíz-elvezetés megvalósítása folyamatban van. Egyelőre a tervezés és engedélyeztetés 

zajlik, a munkálatokhoz azonban a Kossuth Lajos út 2017-ben történt aszfaltozása miatt, csak 

az azt követő 5 év elteltével lehet kezdeni. 

Örömmel számolt be arról, hogy a városban egyre több zöldfelület került kialakításra, ahol fák, 

cserjék, bokrok és virágok ültetésével szeretné az önkormányzat még vonzóbbá tenni a 

települést. 

Végül a helyi közlekedés biztonságosabbá tétele, valamint a megújuló energiaforrások 

hasznosítása érdekében tett fejlesztésekről, felújításokról tájékoztatta a képviselőket. 

Az előterjesztést megtárgyalta a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, melynek 

elnökét felkérte a bizottsági állásfoglalás ismertetésére. 

 

Vargáné Bán Ilona Margit a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 

A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a település környezeti állapotáról szóló 

tájékoztatót elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek. 

 

Dr. Majoros Géza képviselő 

Kérdése volt, hogy az ásott és fúrt kutakra vonatkozó fennmaradási engedély kérelem az 

önkormányzat honlapján elérhető-e? 

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző 

Közölte, hogy minden tájékoztatás és a kérelem nyomtatvány is megtalálható az önkormányzat 

honlapján. A kutak fennmaradási engedélyeztetésével kapcsolatban több eljárási kérdés is 

felmerült, amellyel kapcsolatosan az a tájékoztatás hangzott el, hogy a szabályozás módosítása 

várható. Egyetlen biztos pont, hogy bírság megfizetése nélkül 2020. december 31-ig lehet 

kérelmezni a vízjogi fennmaradási engedélyt. 

 

Dr. Majoros Géza képviselő 

Felvetette, hogy a Ládi, Sajó, Dankó és Akác utcákon az udvari illemhelyek hiányára, illetve 

nem megfelelő ürítésére megoldást kellene találni. 

Kérdése volt továbbá, hogy a zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés kivitelezését mikor kezdik 

meg? 

Évekkel ezelőtt már szó volt arról, hogy a szomszédos Sajóláddal közösen a két település között 

kerékpárutat épít az önkormányzat. Ezzel kapcsolatban született-e valamilyen döntés vagy 

előrelépés? 

Végül kérte, hogy az UNIO-COOP áruházzal szembeni buszmegállónál lévő gödör 

megszüntetésére keressen valami megoldást az önkormányzat 

 

Szilágyi László polgármester 

A felvetett kérdésekre válaszul elmondta, hogy a Kossuth Lajos út 2017-ben kapott új aszfalt 

burkolatot. A Közút kezelőjének engedélyével a felújtást követő öt év után lehet hozzákezdeni 

bármilyen felújításhoz, vagyis a zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés kivitelezésére – mint 
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ahogyan már elhangzott – figyelemmel a téli üzemeltetési időszakra, legkorábban 2023. évben 

kerülhet sor. Célszerű lett volna a közút felújítása előtt egyeztetni az önkormányzattal, vagy 

későbbre halasztani a Kossuth Lajos út aszfaltozását, de sajnos nem így történt, és a közút 

kezelője az önkormányzat előzetes tájékoztatása nélkül végezte el a felújítást. 

Elmondta továbbá, hogy a Sajólád-Alsózsolca közötti kerékpárútra vonatkozóan már nyújtott 

be pályázatot az önkormányzat, ami sajnos nem nyert támogatást. Az önkormányzat 

költségvetési támogatása feladathoz kötött, melyből nem lehet megvalósítani egy ilyen 

beruházást, csak saját forrás vagy pályázati támogatás felhasználásával. 

A buszmegálló felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás nem volt eredményes, ezért 

elmaradt a beruházás. A közbeszerzési eljárás újra kiírásra kerül, és keresi az önkormányzat az 

ABC előtti útszakaszon történő megállás kialakításának lehetőségét – hasonlóan a Posta előtti 

területhez. 

A csapadékvíz elvezetés érinti a Tanács utat is, melyre vonatkozó tervek alapján kiírásra került 

a közbeszerzési eljárás, ami szintén eredménytelen volt.  

Részletezte a Tanács út korszerűsítéséhez, a csapadékvíz elvezetéséhez, valamint a város végén 

kialakítandó forgalomlassító sziget megépítéséhez kapcsoló elképzeléseket. 

 

Marcsikné Orosz Emese 

Elmondta, hogy a polgármester úr által is említett három beruházás, a buszöböl, a Tanács út 

korszerűsítése és a forgalomlassító sziget megépítéséhez szükséges forrást a 2019. évi 

költségvetés tartalmazza. A közbeszerzési eljárást újra elindítja az önkormányzat, ami 

remélhetőleg ezúttal eredményesen zárul, és 2020. évben megvalósulhatnak a tervezett 

elképzelések. 

 

Dr. Majoros Géza képviselő a válaszokat elfogadta, a tájékoztatást tudomásul vette. 

 

Szilágyi László polgármester 

Kérte a képviselőket, hogy hozzanak döntést a település környezeti állapotáról szóló 

tájékoztatóról. 

 

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

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 

135/2019. (XI. 14.) határozata 

Alsózsolca város környezeti állapotáról szóló tájékoztatóról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltakra tekintettel 

– Alsózsolca város környezeti állapotáról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8. Napirendi pont tárgyalása 

 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról szóló beszámoló 

 

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza. 
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Szilágyi László polgármester 

Az előterjesztés részletesen tartalmazza az ITS elfogadása óta megvalósult fejlesztési célokat, 

melyek közül kiemelte az önkormányzati intézmények pályázati támogatással megvalósuló 

energetikai felújítását, a közösségi terek megújítását, zöldterületek és parkok, parkolók 

kialakítását. 

A városi funkciók megerősítése kapcsán kiemelte a Kossuth Lajos és Fekete István út 

kereszteződésében elkészült úgynevezett „Okos Zebra” létesítését. A gyalogosátkelők még 

biztonságosabbá tétele érdekében további figyelemfelhívó eszközök (piros színű, autógumik 

tapadását segítő festés, villogó fényjelzés stb.) megvalósítását tervezi az önkormányzat. 

Elmondta, hogy a városi köztereken, intézmények előtt virágok kerültek kiültetésre, mely egyes 

személyeknek annyira elnyerte a tetszését, hogy azokat magáénak tulajdonította. Az 

önkormányzat – a térfigyelő kamerák által rögzítettek alapján – azonosította az elkövetőket és 

a rendőrkapitányság felé megtette a feljelentést. 

A fedett kerékpártárolók és köztéri szemetesek elhelyezésével, valamint az utak felújításával és 

a posta előtti terület rendezésével kapcsolatban pozitív visszajelzéseket kapott az önkormányzat 

a lakosoktól. 

Ismertette a pályázati és költségvetési saját forrásból megvalósult, illetve folyamatban lévő 

felújításokat, beruházásokat (I. Világháborús emlékmű, Vay kastély, központi konyha 

felújítása, új ételszállító jármű beszerzése) és a pályázati programok keretében megvalósult 

rendezvényeket, egészségügyi szűrőprogramokat.  

Elmondta, hogy a közbiztonság növelése érdekében 18 térfigyelő kamera cseréjére és 7 új 

kamera beszerzésére került sor. A kamerák számát a következő évben tovább kívánja bővíteni 

az önkormányzat. 

Kiemelte az egészségügyi alapellátás kedvező helyzetét, az önkormányzat által önként vállalt 

feladatként biztosított labor és fizikoterápiai szolgáltatás mellett a gyógytorna bevezetését. 

Említést tett az ipari területen működő vállalatok, cégek, vállalkozások tevékenységéről, akik 

helyi adó befizetéseikkel nagymértékben hozzájárulnak a település fejlődéséhez. 

Eredményként könyvelte el a helyi civil szervezetek – képviselő-testület általi – támogatását. 

Ezek a civil szerveződések, szervezetek jelentős szerepet játszanak a közösség formálásában, 

összetartásában, a helyi identitástudat erősítésében. 

Végül felhívta az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár rendszeres, illetve alkalmanként 

megrendezésre kerülő programjaira a figyelmet. 

Felkérte Vargáné Bán Ilona Margit bizottsági elnököt a napirendi pontot előzetesen tárgyaló 

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság állásfoglalásának ismertetésére. 

 

Vargáné Bán Ilona Margit a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke 

A bizottság a részletes, mindenre kiterjedő előterjesztést megtárgyalta, és megállapította, hogy 

az elmúlt egy évben elért eredményekre joggal lehet büszke az önkormányzat. Az Integrált 

Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról szóló beszámolót a képviselő-testületnek 

elfogadásra javasolta. 

 

Kurucz Attiláné képviselő 

Megköszönte az egészségházban végrehajtott felújításokat, átalakításokat és beszerzéseket, 

mellyel a szolgáltatás még színvonalasabb igénybevételét tette lehetővé az önkormányzat. 

 

Szilágyi László polgármester 
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Kérte a képviselőket, hogy döntsenek az ITS végrehajtását tartalmazó beszámoló elfogadásáról. 

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

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének 

136/2019. (XI. 14.) határozata 

Alsózsolca Város Önkormányzat Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 

végrehajtásáról szóló beszámolóról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 6. § (3) 

bekezdése alapján az Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról szóló beszámolót 

megismerte és azt jóváhagyja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

9. Napirendi pont tárgyalása 

 

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

 

Szóbeli előterjesztés. 

 

Szilágyi László polgármester 

Elmondta, hogy az október 13-i önkormányzati választást követően – két fő kivételével – 

ugyanazoknak a személyeknek szavazott bizalmat a lakosság, akik eddig is a képviselő-testület 

tagjai voltak. Ebből arra következtet, hogy a választópolgárok elégedettek a képviselők, a 

testület munkájával és joggal lehetnek büszkék az elért eredményekre. 

A képviselő-testület két ülése közötti eseményekről az alábbiak szerint adott tájékoztatást: 

- Október 20-án az országgyűlési képviselő asszony meghívására az október 13-án 

megválasztott polgármesterek találkozójára került sor. 

- Október 29-én megtörtént Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

alakuló ülése, melyen döntés született a bizottsági struktúráról, a bizottságok személyi 

összetételéről. 

- Mindenszentek és halottak napja idejére – lakossági javaslatra – a temető melletti út 

egyirányúsításra került, melyről kedvező visszajelzések érkeztek. Megköszönte az 

érintett lakosoknak a jó ötletet, melyet a jövőben is alkalmazni fog az önkormányzat. 

- Ismertette az Alsózsolcai Közösségi Sport Club november 5-én kelt kérelmét, melyben 

a november 8-ára, sportpályán tervezett faültetéshez kérte az önkormányzat, mint 

tulajdonos hozzájárulását. A válaszlevélben leírtakról, illetve a vonatkozó jogszabályi 

előírásokról részletes tájékoztatást adott a képviselőknek. 

Végezetül közölte a soron következő ülés időpontját és napirendi pontjait. 

 

Megköszönte a képviselők munkáját, a televíziónézők figyelmét, majd a képviselő-testület 

munkaterv szerinti nyílt ülését 10 óra 50 perckor bezárta. 

 

K.m.f. 

Szilágyi László                                                                                        Marcsikné Orosz Emese 

 polgármester                                      jegyző 


