18/2010. sz. jegyzőkönyv
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi
ülésről, mely 2010. november 10-én 17 órakor kezdődött
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Csöbör Katalin alpolgármester, Brünner István,
Dr. Majoros Géza, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos, Ráki István, Szilágyi László, Tóth J.
Sándor képviselő-testületi tagok, Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző /a jelenlévő
képviselők száma 9 fő/

Tanácskozási joggal, szakértőként jelen van: Marcsikné Orosz Emese aljegyző, Flaskó Endréné
Városgondnokság vezető-helyettes
Meghívottként jelen van: Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető, Szaláncziné Somos
Zsuzsanna
Érdeklődőként 2 fő vett részt az ülésen.

Zsiros Sándorné polgármester: köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, intézményvezetőket, érdeklődőt. Megállapította, hogy 9 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt
megnyitotta. Indítványozta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pont kerüljön megtárgyalásra azzal a kiegészítéssel, hogy 2./ napirendi pontként tárgyaljanak a Köztemetőben új sírhelyek kialakításáról.
A testület 9 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
Napirend:
1./ Szervezetkorszerűsítés
Előadó: polgármester
2./ Köztemetőben új sírhelyek kialakítása
Előadó: jegyző
1./ Szervezetkorszerűsítés
Zsiros Sándorné polgármester: a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a Városgondnokság átalakításához elvi hozzájárulását adta a szervezeti változásokra. A szervezetfejlesztés során áttekintésre és többszöri tárgyalások után egyeztetésre kerültek a munkafolyamatok, az önkormányzati és hivatali tevékenységek ellátása, a feladatok szervezeti egységek,
intézek közötti megosztás. A szervezet átalakításról azt várják, hogy a közigazgatás hatékonyabb lesz. Részletesen ismertette a szervezeti-működési struktúra szerinti átalakítási javaslatokat. Kérte képviselő-társait, hogy amennyiben további javaslatuk, véleményük van tegyék
meg.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: érdeklődött a Városgondnokság egészségügyi
ágazatában dolgozó takarító jövőbeni feladatáról.
Zsiros Sándorné polgármester: a takarítónő munkaidejének kihasználtságát felül fogják
vizsgálni. Amennyiben létszámcsökkentést kell végrehajtani az intézményekben, onnan fognak elvenni létszámot, ahol tartalék van.
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az egészségügyi létesítményben az önkormányzat tulajdonhányad részét, valamint a fizikoterápiát, a labort és a védőnők által használt helyiségeket takarítja a dolgozó.
Zsiros Sándorné polgármester: az elhangzott szervezetkorszerűsítéssel kapcsolatos javaslatokat külön-külön fogják megszavazni. Kérte, hogy elsőként döntsenek arról, hogy a jelenlegi
Városgondnokság szervezetét átszervezéssel át kívánják alakítani.
A testület 5 igen és 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
166/2010.(XI.10.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
a jelenlegi Városgondnokság (Alsózsolca, Tanács út 2.)
szervezetét átszervezéssel át kívánja alakítani, törekedve
a hatékonyabb, gazdaságosabb feladatellátásra.
Felelős: polgármester, jegyző, gondnokságvezető
Határidő: 2011. január 01.

Zsiros Sándorné polgármester: kérte, hogy szavazzanak arról, hogy az egészségügyi ágazatban dolgozó 3 fő védőnő, 1 fő fizikoterápia alkalmazott és 1 fő takarítónő feladatátadással 2011. január 01-től továbbfoglalkoztatásra kerülnek a Gondozási Központnál. Az
intézmény működésével összefüggő szakfeladat rend az alapító okiratban átvezetésre kerül,
továbbá a feladatellátáshoz szükséges vagyon átkerül az átvevő intézmény kezelésébe.
A testület 5 igen és 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
167/2010.(XI.10.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Városgondnokság egészségügyi ágazatában dolgozó 3 fő
védőnő, l fő fizikoterápai alkalmazott és 1 fő takarítónő
feladatátadással 2011. január 1-től továbbfoglalkoztatásra,
valamint az 1 fő laborasszisztens napi 4 órás betöltetlen
álláshely is átkerül a Gondozási Központhoz.
A munkáltató jogok gyakorlásán túl a szakmai irányítás
tekintetében a védőnők, a fizikóterápiai ellátás és a labor
üzemeltetés a Gondozási Központhoz kerül.
Az intézmény működésével összefüggő szakfeladat rend
az alapító okiratban átvezetésre kerül.
Feladatellátáshoz szükséges vagyon átkerül az átvevő
(Gondozási Központ) intézmény kezelésébe.
A testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester, jegyző, gondnokságvezető
Gondozási Központ vezetője
Határidő: 2011. január 01.
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Zsiros Sándorné polgármester: kérte, hogy döntsenek arról, hogy a Sportcsarnok és Sportpálya működtetésével kapcsolatos feladatok feladatátadással továbbfoglalkoztatásra kerülnek
a Közösségi Háznál. A Sportcsarnok és Sportpálya üzemeltetés szakfeladaton 2011. január
01-én 3 üres álláshely átkerül a Közösségi Ház és Könyvtár létszámához. Az intézmény
működésével összefüggő szakfeladat rend az alapító okiratban átvezetésre kerül, továbbá a
feladatellátáshoz szükséges vagyon átkerül az átvevő intézmény kezelésébe.

A testület 5 igen és 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
168/2010.(XI.10.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Sportcsarnok és Sportpálya működtetésével kapcsolatos
feladatok feladatátadással továbbfoglalkoztatásra kerülnek a Közösségi Háznál.
A munkáltatói jogok gyakorlásán túl a szakmai irányítás a
Sportcsarnok és a Sportpálya üzemeltetés szakfeladaton
2011. január 01-én 3 üres álláshely átkerül a Közösségi
Ház és Könyvtár (Alsózsolca, Görgey A. u. 1.) létszámához.
Az intézmény működésével összefüggő szakfeladat rend
az alapító okiratban átvezetésre kerül.
Feladatellátáshoz szükséges vagyon átkerül az átvevő
(Közösségi Ház és Könyvtár) intézmény kezelésébe.
A testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg
Felelős: polgármester, jegyző, gondnokságvezető
Közösségi Ház vezetője
Határidő: 2011. január 01.

Zsiros Sándorné polgármester: kérte, hogy szavazzanak arról, hogy a Városgondnokság
műhely szakfeladaton foglalkoztatott hivatalsegéd 2011. január 01-ével feladatátadással továbbfoglalkoztatásra kerül a Közösségi Háznál.
A testület 5 igen és 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
169/2010.(XI.10.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Városgondnokság műhely szakfeladaton foglalkoztatott
hivatalsegéd 2011. január 01-vel feladatátadással továbbfoglalkoztatásra kerül a Közösségi Ház és Könyvtárnál,
a munkáltatói jogok gyakorlását túl szakmai irányítás
tekintetében is.
A testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg.
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Felelős: polgármester, jegyző, gondnokságvezető
Közösségi Ház vezetője
Határidő: 2011. január 01.

Zsiros Sándorné polgármester: kérte a képviselő-testület támogatását, hogy a Városgondnokság központi irányítás szakfeladatról 7 fő (kivéve Városgondnokság vezetője) feladatátadással 2011. január 01-ével továbbfoglalkoztatásra kerüljenek a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői állományába, akik ellátják az önállóan működő intézmények gazdálkodásával
összefüggő pénzügyi és számviteli feladatokat.

A testület 5 igen és 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
170/2010.(XI.10.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Városgondnokság központi irányítás szakfeladatról 7 fő
(kivéve a Gondnokságvezető) feladatátadással 2011.
január 01-vel továbbfoglalkoztatásra kerülnek Alsózsolca
Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői állományába, akik ellátják az önállóan működő intézmények és
a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásával összefüggő
pénzügyi és számviteli feladatokat.
Az intézmény működésével összefüggő szakfeladat rend
az alapító okiratban átvezetésre kerül.
Feladatellátáshoz szükséges vagyon átkerül az átvevő
(Polgármesteri Hivatal) intézmény kezelésébe.
A testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester, jegyző, gondnokságvezető
Határidő: 2011. január 01.

Zsiros Sándorné polgármester: az átszervezéssel kapcsolatban többször tárgyaltak és egyeztettek a Gondnokság vezetőjével és két lehetőséget is felajánlottak a továbbfoglalkoztatására.
A számára felajánlott Városüzemeltetés névvel új önállóan működő költségvetési szerv vezetőjeként nem kíván dolgozni. Az informatikus, rendszergazda köztisztviselő álláshelyről tárgyalások folynak, mert a jelenlegi Gondnokságvezető képesítése nem felel meg a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II.3.) Korm. rendelet szerint a számítógépes és
informatikai feladatok besorolásához szükséges képesítési előírásnak. A jelenlegi gondnokságvezető végzettsége: gépészmérnök, illetve gépipari gazdasági mérnök. Az elhangzottak
alapján javasolta, hogy a Városgondnokság vezetőjének foglalkoztatási lehetőségeinek tekintetében, a vezetővel való további egyeztetés után a következő - november 24-ei - képviselőtestületi ülésen döntsön a testület.
A testület 5 igen és 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
171/2010.(XI.10.) sz. KT határozat:
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Alsózsolca Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Városgondnokság vezetőjének foglalkoztatási lehetőségei
tekintetében, a vezetővel való további egyeztetés után a
következő – november 24-ei – képviselő-testületi ülésen
dönt a testület.
A testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester, jegyző, gondnokságvezető
Határidő: 2011. január 01.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, hogy szavazzanak arról, hogy a Városgondnokságnál
alkalmazott jelenlegi műhelyvezető munkakörét szűntessék meg 2010. december 31-vel.
A testület 5 igen és 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
172/2010.(XI.10.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
Városgondnokságnál alkalmazott jelenlegi műhelyvezető
munkaköre megszűnik 2010. december 31-ével.
A testület felhívja a Városgondokságvezető figyelmét,
hogy a döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: polgármester, jegyző, gondnokságvezető
Határidő: 2010. december 31
Zsiros Sándorné Polgármester: kérte, hogy az elhangzottak és az előzetes tárgyalások szerint támogassák a Városgondnokság megszűntetését 2010. december 31. határnappal.
A testület 5 igen és 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
173/2010.(XI.10.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2010.
december 31-ével megszünteti a Városgondnokság nevű
/székhelye: Alsózsolca, Tanács u. 2./ önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményét és új szervezeti egységben
kíván gondoskodni a szervezet által eddig ellátott feladatokról.
A Városgondnokságnál még meglévő Műhelyüzemeltetés,
Konyha működtetés és egyes szakfeladatokat feladatátadással a
2011. január 1-től létrejövő Városüzemeltetéshez /önállóan működő költségvetési szerv/ kerülnek.
Ebben a szervezetben a jelenlegi Városgondnokság vezetői álláshely megszűntetésre kerül.
A Városgondnokság 2010. december 31-ig vállalhat kötelezettséget. A Városgondnokság ezen időpontig szerződésekben foglalt kötelezettségvállalásait 2010. december 31. követően a Városüzemeltetés, a Polgármesteri Hivatal, a Gondozási Központ
és a Közösségi Ház és Könyvtár rendeznek, illetve teljesítik az
abban foglaltakat.
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A feladatellátáshoz szükséges vagyon átkerül a Városüzemeltetéshez az intézmény működésével összefüggő szakfeladatrend
az alapító okiratban átvezetésre kerül.
A Városgondnokság alkalmazottai feladatátadással továbbfoglalkoztatásra kerülnek a Városüzemeltetésnél.
A testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a döntésnek
megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester, jegyző, gondnokságvezető
Határidő: 2011. január 01.

Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: az alapító okiratokban történő módosításokról érdeklődött.
Zsiros Sándorné polgármester: az intézmények alapító okirataiban csak a szervezetátalakítást érintő dolgok kerülnek változtatásra. A Polgármesteri Hivatal és egy-egy intézménnyel való megállapodást meg kell kötni. Kérte, hogy a következőkben az előzetes tárgyalások és az Alsózsolca Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és Városgondnokságának átalakításáról szóló előterjesztés szerint támogassák a Városüzemeltetés – új intézmény
– létrehozását 2011. január 01. határnappal, feladatátadással.
A testület 5 igen és 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
174/2010.(XI.10.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete 2011. január 1-től Városüzemeltetés
névvel új önállóan működő költségvetési szervet hoz létre.
Az intézmény fenntartója és irányítója: Alsózsolca város Önkormányzat
Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.
A Városüzemeltetés székhelye: Alsózsolca, Bocskai út 36.
Az intézmény telephelyei: Műhely: -Bocskai út 36.
Tálaló-melegítő konyha elnevezésű egyéb vendéglátó
hely – Görgey u. 1.
Tálaló-melegítő konyha elnevezésű munkahelyi gyors és
önkiszolgáló étterem– Deák F. u. 2.
Központi főzőkonyha elnevezésű főzőkonyhás munkahelyi
gyors és önkiszolgáló étterem, Szervezetek és a lakosság étkeztetését végző központi főzőkonyha, Rendezvényi étkeztetés
– Kossuth L. u. 168-170.
Tálaló-melegítő konyha elnevezésű munkahelyi gyors és
önkiszolgáló étterem -Ilona u. 17-19.
Tálaló és melegítő konyha – Fekete István út 7.
Alaptevékenysége: A város településüzemeltetési feladatainak ellátása
Vállalkozási tevékenysége: - ipari és építőipari tevékenység
- helyiségek, eszközök bérbeadása
- vendéglátóipari tevékenység.
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A Városüzemeltetéshez az alábbi szakfeladatrend szerinti tevékenységi körbe tartozó feladatok kerülnek:
421100-1
522110-1
562100-1
562912-1
562913-1
562917-1
562919-1
681000-1

Út, autópálya építése
Közutak, hidak alagutak üzemeltetése,fennt.
Rendezvényi étkeztetés
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Egyéb étkeztetés
Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele

682002-1
811000-1
812100-1
813000-1

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Építmény üzemeltetés
Általános épülettakarítás
Zöldterület kezelés

841403-1
890441-1
890442-1
890443-1

Város-, és községgazd.m.n.s.szolgáltatások
Közcélú foglalkoztatás
Közhasznú foglalkoztatás
Közmunka

Az intézményvezetője: Alsózsolca Város Képviselő-testülete által nyilvános pályázat útján
határozatlan időre megbízott intézményvezető. A vezetőt Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki. Az egyéb munkáltatói jogokat a város polgármestere gyakorolja felette.
Az önkormányzat által a feladatellátásra használatba az alábbi önkormányzati vagyon kerül:
Alsózsolca, Bocskai út 40. a 721 hrsz-on 1095 m2 terület és épület,
Alsózsolca, Ilona u. 17-19., területen lévő épületrész,
Alsózsolca, Deák F. u. 2.,
területen lévő épületrész,
Alsózsolca, Kossuth Lajos u. 168-170., területen lévő épületrész.
Az intézményi vagyon felett a rendelkezési jog Alsózsolca Város Önkormányzat képviselőtestületét illeti meg.
A testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester, jegyző, gondnokságvezető
Határidő: 2011. január 01.

Zsiros Sándorné polgármester: kérte, hogy döntsenek arról, hogy a Városüzemeltetés vezetői álláshelyre írjanak ki pályázatot. Javasolta, hogy a pályázati kiírásban pályázati feltételként
szerepeljen, hogy az érintett legalább középfokú műszaki végzettséggel és B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezzen, továbbá a pályázati elbírásánál előnyt jelent a műszaki vezetésben
való jártasság.
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A testület 5 igen és 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
175/2010.(XI.10.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
a Városüzemeltetés vezetői álláshelyre pályázatot ír ki.
A pályázati kiírásban feltételként szerepeljen, hogy a vezetői álláshelyre pályázó
- legalább középfokú műszaki végzettséggel és
- B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezzen és
- előnyt jelent a műszaki vezetésben való jártasság.
A testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2011. január 01.

Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy az újonnan létrejövő Városüzemeltetésben 1
fő műszaki előkészítő álláshely létrehozásáról döntsenek.
A testület 5 igen és 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
176/2010.(XI.10.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
az újonnan létrejövő Városüzemeltetésnél 1 fő műszaki
előkészítő álláshelyet hozzanak létre.
A testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester, jegyző, Városüzemeltetés vezetője
Határidő: 2011. január 31.

Zsiros Sándorné polgármester: kérte, hogy szavazzanak arról, hogy a Polgármesteri Hivatalban hozzanak létre 2011. január 01. határnappal belső ellenőri álláshelyet.
A testület 5 igen és 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
177/2010.(XI.10.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
a Polgármesteri Hivatalnál köztisztviselői besorolással
belső ellenőri álláshelyet hozzanak létre 2011. január 01ével.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2011. január 01.
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2./ Köztemetőben új sírhelyek kialakítása
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a köztemető üzemeltetője Urszin László jelezte, hogy
az időjárási viszonyokkal összefüggésben a sírásásoknál problémák jelentkeztek. Több esetben előfordult, hogy régi sírok, sírboltok szakadtak be. A testületi ülés előtt tárgyaltak a problémáról és a temetőben bejárást tartottak. Az üzemeltető javaslata szerint feltérképeztek a temető eddig még nem használt részéit és új temetkezési helyként a 2. parcellát jelölték ki, ami
a természetben a kialakított sírboltos helyek mögött út másik oldalán kezdődik. Ezzel
egyidőben a köztemetőben az elmúlt években új sírhely kialakítására kijelölt 3. parcellában
való temetkezést korlátoznák úgy, hogy a parcellában a megváltott sírhelyekbe továbbra is
engedélyezett a temetés, illetve a sírmegváltás lehetősége folyamatos. Az új temetési helyek
kialakításáról a lakosságot széles körben értesíteni fogják, a kábeltelevízión és a honlapon
keresztül, valamint a hivatal és a temetői hirdetőtáblán az erről szóló hirdetményt közzéteszik;
a helyi újságban is megjelentetik a felhívást. Az egyházakkal is felveszik a kapcsolatot és
megkérik az egyházfőket, hogy mise, illetve igehirdetés után az egybegyűlteket tájékoztassák
a sírhelyek kialakításáról. A kijelölt sírhelyek közötti utak mentén facsemeték ültetését tervezik, melyet ősszel a közmunkásokkal a faültetést elvégeztetnék. A ravatalozó környékén van
platán fa, ami nagyon szép, ilyen vagy hasonló fák ültetésében gondolkodnak.
Zsiros Sándorné polgármester: felveszi a kapcsolatot Rimaszécsi erdésszel és kérni fogja,
hogy amennyiben tud térítésmentesen adjon az önkormányzat részére facsemetéket.
Ráki István képviselő-testületi tag: javasolta, hogy a facsemeték kiválasztásánál vegyék
figyelembe, hogy a fa gyökérzete ne legyen túl nagy, mert az a síroknál problémák okozhat.
Véleménye szerint az új sírhelyek kialakításáról egy féloldalas felhívással minden lakost tájékoztatni kellene.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a helyi újságon keresztül minden alsózsolcai lakos
értesülni fog az új helyzetről és az egyházak bevonásával teljeskörűvé tudják tenni a tájékoztatást.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, hogy az új temetési helyek kialakításáról szóló határozati javaslatról szavazzanak azzal a módosítással, hogy 2010. november 11-étől életbe lép.

A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
178/2010.(XI.10.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Képviselő-testülete mint tulajdonos, az Alsózsolca köztemetőben történő új
temetési helyek kialakítása az esetleges belesetek elkerülése végett az alábbiak szerint határoz:
1.Korlátozza a 3. parcellában való temetkezést azzal, hogy ebben a parcellában új temetési
hely kialakítására nincs lehetőség. Temetni a már megváltott sírhelyekbe továbbra is engedélyezett és biztosítja a megváltási lehetőség folytonosságát.
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2. Új temetkezési helyként a 2. parcellát jelöli ki azzal, hogy jelenleg a 2. parcellában szórt
burkolatú utak találkozását figyelembe véve jobb oldalon folytatódik a megszokott rend szerinti temetkezés.
3. Az út bal oldalán kerül kialakításra 2 közbenső parcella „új1”, „új2” elnevezéssel, melyet
természetben lehatárol az 1. parcella 1. sor 1 sírhely és 6. sor 106 sírhely mellett húzódó vonal
és kettéosztja az „új1”, „új2” parcellát a Nikházi Árpád sírhelye mögött kialakítandó földút,
mely összeköttetésre kerül az 1. parcella 6. sora előtti föld úttal.
4. A korlátozás jelen ülést követő napon lép életbe azzal, hogy az első temetési hely kialakítása a térképen jelölt „új1” parcella részben történik, helye a szórt burkolatú utak találkozásánál
lévő első sor.
Az új temetési helyek kialakításáról a lakosságot széles körűen értesíteni kell. (kábeltelevízió,
honlap, Polgármesteri Hivatal hirdetőtábla, temetői hirdetőtábla, helyi újság, egyházak útján)
Felelős: polgármester, jegyző, temető üzemeltetője
Határidő: 2010. november 11.
Zsiros Sándorné polgármester: Tokaj város polgármestere megkereste a Borsodvíz Zrt tulajdonos önkormányzatait, hogy gyakoroljanak nyomást a szolgáltatóra arra vonatkozóan,
hogy a lakossági és közüzemi díjakat ne emeljék meg 2011. évben. Kérte a testület támogatását, hogy a társ-önkormányzatokkal karöltve a Közgyűlésen ennek szellemében döntsenek.
179/2010.(XI.10.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
gyakoroljanak nyomást a Borsodvíz Zrt-re, hogy 2011.
évre a lakossági és közüzemi díjakat ne emelje meg.
A testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2010. december 31.
Zsiros Sándorné polgármester: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Miskolci Kistérségi Társulás megtartotta alakuló ülését és a Pénzügyi Bizottság vezetőjének megválasztották.
Tóth J. Sándor képviselő: érdeklődött a Borsodvíz Zrt szolgáltatóról és megjegyezte, hogy
ugyanezen elven a szemétszállító cégnél is lehetne kezdeményezni, hogy ne emeljenek díjat.
Zsiros Sándorné polgármester: a Borsodvíz Zrt-ről rövid tájékoztatást adott. A Borsodvíz
RT. közgyűlésének 2005.május 27-i döntése alapján az RT a GW AG. Borsodvíz KFT-ben
lévő tulajdonát megvásárolta. A német tulajdonos a KFT-ből történő kivonulásával együtt az
RT Igazgatóságából és Felügyelő Bizottságából is távozott. Emiatt az RT a fenti két bizottság
személyi összetételét is változtatni kényszerült. A két cégből alakult az Zrt, egy kézbe került
a vezetés. A Borsodvíz Zrt szolgáltatói díjak emelésével egyre inkább azt éri el, hogy a lakosság az írreálisan magas vízdíjat nem tudja fizetni, egyre több a kintlévősége. A szemétszállító
cégnél is hasonlóképpen próbálnak majd eljárni.
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Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: a Termoment Kft dolgozói járják a települést és ellenőrzik a kéményéket és beszedik a 2010. évi kéményseprői díjakat. Felvetődik a gondolat,
hogy a fűtési szezon előtt mindenkinél tudták-e ellenőrizni a kéményeket, hiszen ők is munkaidőben járják a várost és aki dolgozik, azok nem tartózkodnak munkaidőben odahaza.
Zsiros Sándorné polgármester: a szolgáltatókkal év végén kell szerződést kötni 2011. évre
vonatkozóan. Kezdeményezni kell a testületnek, hogy ne emeljenek díjakon. Példának hozta
fel, hogy az ország különböző frekventált helyein másak a szolgáltatási díjak. Egységessé
kellene tenni a díjakat, akik egy rendszerben működnek, egy a szolgáltató.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a BÜKK-MAK LEADER NONPROFIT KFT felvette az
önkormányzattal a kapcsolatot a biogáz kisüzem és biomassza begyűjtő létesítése kapcsán. A
Sajóparti terület szeretnék megtekinteni, mint lehetséges beruházás helyigényét. Az ÉVIZIG
is megkereste az önkormányzatot az árvízvédelmi védekezés, partfal védelem kiépítése ügyében. Egyeztetni fognak időpontokat és a bejárás után kezdődhetnek el a tárgyalások. Gazdasági számításokat kell végezni és lehetőség szerint pályázni kell a partfal kiépítésére.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: jelezte, hogy szeretne részt venni a bejáráson.
Zsiros Sándorné polgármester: előzetesen szakértőkkel történik meg a bejárás, utána a testületi tagokkal is megtekinthetik a védekezés

Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester az ülést 17 óra 48perckor
bezárta.
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