2/2011. sz. jegyzőkönyv
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről,
mely 2011. február 14-én 17 órakor kezdődött
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Brünner István, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos, Ráki
István, Szilágyi László képviselő-testületi tagok, Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző
/a jelenlévő képviselők száma 6 fő/

Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi
tag
Távolmaradását nem jelezte: Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag
Tanácskozási joggal, szakértőként jelen van: Marcsikné Orosz Emese aljegyző, Flaskó
Endréné gazdasági vezető
Meghívottként jelen van: Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető, Szabó László
iskolaigazgató, Fazekasné Baksi Piroska óvodavezető, Baráthné Csáti Erika óvodavezetőhelyettes, Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető, Horváth Henrik Kisebbségi
Önkormányzat elnöke, Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető, Győrffi György
könyvvizsgáló
Érdeklődőként 4 fő jelent meg az ülésen.

Zsiros Sándorné polgármester: köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat,
intézmények vezetőit, érdeklődőket, a kábeltelevízió nézőit és Győrffi György könyvvizsgáló
urat. Megállapította, hogy 6 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Tájékoztatta a kábel-televízió nézőit arról, hogy az ülés ideje alatt lehet telefonálni, várják az
észrevételeket, névvel, lakcímmel és telefonszámmal. Indítványozta, hogy a meghívóban
szereplő napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra azzal a módosítással, hogy töröljék a
„Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról” szóló napirendi pontot, mert jelenleg
nincs olyan határozat, amelyről jelentést tudnának adni.
A testület 6 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
N a p i r e n d:
1./ A 2011. évi költségvetés megtárgyalása
Előadó: polgármester
2./ Egyebek

1./ A 2011. évi költségvetés megtárgyalása
Zsiros Sándorné polgármester: minden képviselő megkapta a 2011. évi költségvetésről
szóló előterjesztést, amelyet új formában, új táblázatokkal készítettek el, így áttekinthetőbb a
költségvetés. Az önkormányzat 2011. évi költségvetés tervezetét a Magyar Köztársaság 2011.
évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv. alapján, valamint az Államháztartásról szóló
többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv., illetve az Államháztartás működési rendjéről
szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendeletben meghatározottak alapján készítették el. A
költségvetési törvény alapján a kisebbségi önkormányzat általános és feladatalapú
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támogatásra jogosult, az általános támogatás mértéke 210 e Ft. A központi támogatás
összegének pontos ismeretében kell majd a kisebbségi önkormányzatnak a költségvetését
módosítania. A képviselő-testület – a MÁK – adatainak ismerete nélkül tárgyalt a 2011. évi
költségvetés elkészítéséről. A MÁK adatok ismeretében a Polgármesteri Hivatal szakemberei
az intézményvezetőkkel történt többszöri egyeztetés után elkészítették a költségvetési
javaslatot. A képviselő-testület tagjai a hétfői polgármesteri tájékoztatón megismerhették a
tervezés folyamatát, a főbb irányvonalat és számadatokat. Ezután került sor a költségvetési
rendelet-tervezet véglegesítésére, melyet megtárgyalásra és elfogadásra javasol. Intézményi
bevételek 2011. évre tervezett összege 38.227 e Ft. A tervezésnél figyelembe lett véve, hogy
január 1-től már a nyolcadik osztályos tanulók is ingyenes étkezőknek minősülnek. Az
önkormányzat sajátos működési bevételei címén 436.625 e Ft lett tervezve, mely magába
foglalja a helyi adók 258.680 e Ft-os összegét, a 174.813 e Ft átengedett központi adókat,
valamint a 3.132 e Ft-os bírság és egyéb bevételeket. A testület az építményadó 2011. évi
mértékét 1.050,Ft/m2-ben állapította meg. A 2011. évre tervezett építményadó összegének
megállapításakor figyelembe vették a jelenleg felszámolás alatt álló cégek tartozásait, a 2010.
évben megszűnt építményadót fizető vállalkozásokat, továbbá számoltak az előző évekről
fennálló hátralékok töredék összegével. Iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke 2 %,
ideiglenes tevékenység esetén 5.000,- Ft/napban került meghatározásra az iparűzési adó
mértéke. Az iparűzési adónál a fennálló hátralék összege 2010. december 31-én 25.600 eFt
volt. A gépjárművek adóztatása a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján
történik. Az adó mértéke személygépkocsik, motorkerékpárok esetében teljesítménytől és
évjárattól függ. A 2010-ről fennálló hátralék összege 8 millió Ft, melyből 1.5 eFt a
felszámolás alatt álló cégek hátraléka. A 2011. évi tervezésnél a fennálló hátralék töredék
összegével számoltak. Talajterhelési díjat azon kibocsátóknak kell megfizetniük, akik a
rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá. A közcsatornára rá nem kötött fogyasztók
nevét és a fogyasztásra vonatkozó adatot a vízszolgáltató küldi meg önkormányzat számára,
ebből a díjtételi forrásból 2.248 e Ft bevétel származik. Az SZJA helyben maradó része
40.970 e Ft, a jövedelemdifferenciálás mérséklése címen 102.167 e Ft összegre jogosult az
önkormányzat. Összességében a normatív finanszírozáson alapuló finanszírozás míg 2010.
évben 498.016 e Ft, 2011. évben 466.762 e Ft, azaz 31.254 e Ft csökkenés mutatkozik az idei
évben. Támogatások és juttatások címén 38.172 e Ft összegre jogosult az önkormányzat. Ez
az összeg tartalmazza az OEP-től átvett pénzeszközt, mely fedezetet nyújt a védőnői
szolgálat, valamint az iskola egészségügy finanszírozására. A Munkaügyi Központtal történt
szerződéskötésből származó 9.608 e Ft-ot tervezeték, mely azzal, hogy az utóbbi esetben a
finanszírozás csak 70 %-os. További növekedés várható a pályázatok függvényében. A
Gyermekjóléti Szolgálat működtetése kapcsán, mint gesztor önkormányzat 3.800 e Ft
Kistérségi támogatásra vagyunk jogosultak. Jelen tervezet is tartalmazza a két mezőőr után
igényelhető 1.200 e Ft-os agrártámogatást. Jelenleg rendelkezésükre álló adatok szerint az
önkormányzat előző évi pénzmaradványa 130.547 e Ft. A pénzmaradvány pontos összege
csak a 2010. évi zárszámadás során realizálódik.
Az önkormányzat tervezett működési célú kiadások összege 930.190 e Ft. Ezen belül
bérjellegű kiadások 552.459 e Ft, a dologi kiadás 203.263 e Ft, egyéb folyó kiadások összege
6.985 e Ft. A társadalmi és szociálpolitikai juttatások, azaz a kötelezően nyújtandó és a
képviselő-testület által önként vállalt támogatások, egyes szoc.pol. juttatások összege 154.303
e Ft. Az idén nem terveztek az „időskorúak karácsonyi támogatására” fedezetet, amennyiben
év közben plusz bevételre tesz szert az önkormányzat, erre a feladatra elkülöníthet, akkor a
juttatás az idén biztosítható. Nincs fedezet tervezve az önszerveződő közösségek
támogatására, az év folyamán esetleg jelentkező plusz bevételek terhére megállapítható. A
támogatásértékű kiadásoknál 780 e Ft-al terveztek, mely Onga önkormányzat gesztorságával
működő házi szociális gondoskodás kiegészítését fedi le. A kibocsátott kötvény
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kamatkiadásaira 12.400 e Ft lett tervezve. Egyéb folyó kiadások magába foglalják a fizetendő
SZJA-t, telefon használattal járó külön költségeket, cafetéria juttatást és étkezési jegy
költségét, biztosítási díjakat. A védőnői szolgálat részére 188 e Ft értékben hallásvizsgáló
készülék vásárlását tervezték. Ez az egy fejlesztés került beépítésre a költségvetésbe. Az
önkormányzat összes bevételének főösszege 1.088.740 e Ft, mely tartalmaz 130.547 e Ft
előző évi pénzmaradványt, így a 2011. évi költségvetési bevétel összesen 958.193 e Ft. A
költségvetési működési kiadás előirányzata 930.190 e Ft és 188 e Ft felhalmozási célú kiadás,
összesen 930.378 e Ft. A finanszírozási kiadás előirányzata, mely a hosszú lejáratú hitel
tőketörlesztése, 50.000 e Ft. Ezzel együtt a kiadási előirányzat 980.378 e Ft, melyre fedezetet
a bevétel biztosít 958.193 e Ft összegben, a különbözetet a 22.185 e Ft-ot az előző évi
pénzmaradvány biztosítja. Az intézményeknél főként karbantartási munkákat terveztek és
azon pályázatok önrészének összegét, amely pályázatot már megnyert az önkormányzat, pl: 2.
sz. óvoda nyílászáróinak cseréje-tetőfelújítása, kompház épületének bővítése, stb. Áttekintve a
konyha működését az előterjesztés készítésének idejében folyik az egyeztetés arra
vonatkozóan, hogy az idei évben térítési díjat nem emelnének. A 2010. évi megtakarítás
mértékét az idén felhasználják, ami közel 4 %-os normanövekedést jelenthet. Kérte, fogadják
el a költségvetést, amelyet körültekintően készítettek el az intézmények vezetőinek
bevonásával. A költségvetés egyensúlyát biztosítani tudják.
Győrffi György könyvvizsgáló: Alsózsolca város könyvvizsgálatra kötelezett település,
amelyet indokolt. Ismertette a könyvvizsgáló feladatát. A költségvetés elkészítése a tartalmi
követelményeknek és az előírt jogszabályoknak megfelel, ezért elfogadásra javasolja.
Fáklya Tiborné pénzügyi bizottság tagja: a bizottság ülésén tételesen átvették a
táblázatokat és szakfeladatokat. Felvetődött az önszerveződő közösségek támogatására
fedezet biztosítása, amely jelenleg nemleges. Reméli, hogy a későbbiekben a féléves zárás
után visszatérnek a támogatásra. A bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a
költségvetést a testületnek.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: nem látja az előterjesztésben a működési kiadásokat
jogcímenként felsorolva és a hiteltörlesztés visszafizetését.
Győrffi György könyvvizsgáló: a 6. oldalon lévő hosszúlejáratú hiteltörlesztést ismertette.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a táblázatokban szerepel. Az adott év hiteltörlesztése
átmegy rövid lejáratú hiteltörlesztésbe. Áttekintve a konyha működését javasolja, hogy az idei
évben térítési díjat ne emeljenek. A 2010. évi megtakarítás mértékét az idén felhasználják,
ami közel 4 %-os normanövekedést jelenthet. Véleménye szerint az étel minősége jó és a
mennyisége is megfelelő. A családok részére ez a megtakarítás nagyon sokat jelentene. A
jelentős mértékű megtakarítás a közbeszerzési eljárásnak köszönhető, amelyet több termékre
vonatkozóan megkötöttek, ezáltal a cégek nem emelhetik a termékek díjait. A testületnek
lehetősége van évente két alkalommal a térítési díjak felülvizsgálatára, javasolja, hogy
jelenleg ne emeljenek díjat és a féléves felhasználást követően térjenek vissza
megtárgyalására. A tervezet készítésekor az önkormányzatnak 8 és 22 főre volt
közfoglalkoztatási szerződése. Idő közben 30 M Ft-ot meghaladó pályázatot nyújtottak be,
amire még a szerződést nem kötötték meg, de szóbeli tájékoztatás szerint sikeres volt. Ennek
fedezetét teljes egészében év közben fogják beépíteni a költségvetésbe, ezt figyelembe véve a
költségvetési rendeletben 200 fő foglalkoztatását hagyja jóvá a képviselő-testület azzal, hogy
mindig csak annyi fő foglalkoztatható, amennyire szerződés alapján támogatást kap az
önkormányzat. Amennyiben meghaladná a foglalkoztatottak száma a 200 főt, a rendelet
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módosításával a továbbfoglalkoztatáshoz hozzájárul. Részletesen ismertette a 2011. évi
létszám alakulását intézményenként a rendelet-tervezet 16. sz. melléklete alapján.
Zsiros Sándorné polgármester: a konyhánál a megtakarítás összege abból adódik, hogy
azokra a termékekre, amelyekre közbeszerzés útján szerződést kötöttek, azok díjai 2-3 éven
belül nem emelkedhetnek. Az idén sor kerül az iskolában 4 fő nyugdíjazására, többek között
az intézmény igazgatója is kérte nyugdíjazását. A munkaviszony megszűntetéssel egyidejűleg
kinevezése is lejár, ezért az álláshely pályáztatását kezdeményezi a napokban. Szintén lejár a
Közösségi Ház vezetőjének a kinevezése. Itt is gondoskodnak a pályázat kiírásáról. A
jelenlegi költségvetésben nincs rendelkezésre álló pénzeszköz, amely az önszerveződő
közösségek számára biztosítaná a támogatást. Véleménye szerint a polgárőrséget tudnák
támogatni a vásárolt közszolgáltatások keretén belül átcsoportosítással, amelyet indokolt, de a
féléves zárás után már jobban tudnak tervezni.
Ráki István képviselő-testületi tag: félreértés miatt az anyagait nem tudta magával hozni az
ülésre, ezért elnézést kér, ha egyes számadatok nem lesznek pontosak. Örült annak, hogy
negatív előjelű számadatokat is megjelenítettek a költségvetésben. Ha korábban nem
bocsátják ki a kötvényt, akkor több fejlesztés, beruházás nem valósult volna meg a
településen. Véleménye szerint minimális szinten mindent beterveztek a költségvetésbe, de
kiegészítést javasol. Tény, hogy az adóbevételek jelentős mértékben apadtak és sajnos csak
feltételezhetik az adóbevételek alakulását. Ő a tényekhez ragaszkodik. A költségvetés
beterjesztésének határideje február 15, de a végleges elfogadása áprilisban van. Nem fogja
elfogadni a költségvetést, mert több dolognak szeretne utánanézni. Nem tűnik ki számára a
költségvetésből, hogy mennyibe került az intézmények átszervezése. Az önkormányzat
tartaléka 1-2 éven belül elfogy, akkor hogyan fogják fizetni a hitelt? Tény, hogy 80 M Ft a
hiány, amivel számolni kell.
Zsiros Sándorné polgármester: 2007. évben kezdték meg a tárgyalásokat a kötvény
kibocsátására vonatkozóan, amely hosszú lejáratú hitel és soha nem titkolta el az
önkormányzat. Ha nem döntöttek volna a kibocsátás mellett, nem tudtak volna fejlesztéseket
végrehajtani. A kötvény összegéből tartalékoltak, nem a kiadásokat szeretnék finanszírozni.
Az önkormányzat gazdálkodása megfontolt. Az átszervezéssel egyidejűleg megszűnt a
Városgondnokság, így az épületet már nem kell fűteni, nem fizetnek energiaköltségeket, az
iskolák-óvodák nyílászáróinak cseréjével spórolnak a fűtésben. Próbálnak olyan
fejlesztéseket, beruházásokat megvalósítani, ami megtakarítást eredményez. A
szervezetkorszerűsítéssel az átláthatóság, szervezettebb munkavégzés volt a cél a hatályos
jogszabályok szerint.
Győrffi György könyvvizsgáló: a hitellel kapcsolatban elmondta, hogy az előző év
megtakarítását is hiányként kell kimutatni, ha az teljes egészében nem tehető tartalékba.
Jelenleg ebből az összegből lett fedezve a kötvény tőke törlesztése, ezzel az összeggel
csökkentve lett a tartalék mértékének megállapítása. Nagyon fontos, hogy a kötvény
felhasználásáról hogyan dönt a testület. A költségvetést február 15-ig kell előterjeszteni,
jóváhagyását jogszabály nem írja elő. Február 15. napját követő 30 napon belül, jelen esetben
február 14-e van, így március 14-ig kell megküldeni a MÁK-nak a költségvetést, ha nem
küldik meg, az önkormányzat normatív támogatását felfüggesztik. Kihangsúlyozta, hogy a
költségvetést bármikor lehet módosítani. A szervezetkorszerűsítéssel kapcsolatban elmondta,
hogy nem volt célszerű fenntartani több önálló költségvetési szervet. Elindult egy folyamat a
településen, kezdeti lépések, ami annak érdekében történt, hogy egy átlátható szervezeti
egység legyen az önkormányzat.
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Ráki István képviselő-testületi tag: nem lett okosabb. Korábban kértek hatékonysági
vizsgálatot, de nem kapták meg, elfogadhatatlan a helyzet számára. Véleménye szerint nincs
szükség sem informatikus alkalmazására, sem belső ellenőrre. Saját maga meggyőződésére
szeretné átlátni a helyzetet.
Brünner István képviselő-testületi tag: a 16. sz. mellékletben a Polgármesteri Hivatal
dolgozók létszámánál a belső ellenőr jelenti a plusz státusz létszámot?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: igen, betöltése májustól várható.
Brünner István képviselő-testületi tag: a 7. sz. mellékletben az önszerveződő közösségek
támogatására nem tudtak fedezetet biztosítani. Véleménye szerint kiemelt feladat lenne a
polgárőrség támogatása. A 7. sz. melléklet 3. pont 3. sorban lévő 180 M Ft-nak kérte a tételes
lebontását.
Zsiros Sándorné polgármester: ezek a Polgármesteri Hivatal bérköltségei, járulékai és
dologi kiadásai, pl: telefondíjak, cafetéria juttatás, energiaköltségek, SZJA, egyéb folyó
kiadások, stb. A támogatásértékű kiadásoknál 780 e Ft-al terveztek, amely a már említett
Onga önkormányzat gesztorságával működő házi szociális gondoskodás kiegészítését fedezi.
A kibocsátott kötvény kamatkiadásaira 12.400 e Ft lett tervezve. A tételek összeállítását és a
költségvetés számadatainak kialakítását ismertette.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a tételek között szerepel még a testületi tagok
tiszteletdíja 11 M Ft, ennek járuléka, köztisztviselői bérek, megbízási díjakra 480 e Ft-ot,
újságra 180 e Ft-ot fizetnek. Tartalmaz két dolgozó részére ruházati hozzájárulást; cafetéria
étkezési utalványt, költségátalányt, bejáró dolgozók bérlet hozzájárulását, szemüveg
támogatását, dolgozók kötelező vizsgáit, újság előfizetést, karbantartást, pénzkíséretet,
TÖOSZ díjat, gyógyszerköltséget, könyvvizsgáló díját, szúnyogirtás költségét, vásárolt
közszolgáltatást, LEADER pályázat önrészét, 2. sz. óvoda pályázatának önrészét,
kötvénykamat kiadását, reprezentáció költségét, kötvény tőketörlesztést, szoc.pol. juttatást,
stb. Az önkormányzat 30 különböző programot használ, ehhez szükség van egy
rendszergazdára, aki minden intézményben ellátja a feladatot, nem csak a Hivatalban, mert a
dolgozók csak felhasználói szinten alkalmazzák. Eddig is volt rendszergazda, de csak fél
állásban a Herman Ottó Általános Iskolában. A szervezetkorszerűsítésnek voltak költségei, de
megtakarítások is adódtak, pl. telefonvonal megszűntetése, energiaköltségek, biztosítási díjak
átkötése, összes telefon szerződés átkötése (az alapdíj 50 %-ára csökkent), stb. A
Polgármesteri Hivatalnál jelenik meg az összes intézmény internet hozzáférés költsége, a
testületi ülések kábeltelevíziós közvetítése és az orvosi rendelő energiaköltsége és telefondíja,
munka alkalmassági vizsgálat díja. Nagyobb összeget fizetnek ki a veszélyes hulladék
ártalmatlanítására. Megköszönte a képviselőknek az újsággal kapcsolatban nyújtott segítségét,
így a hat újság kiadásának kedvezményes kiadása 700.000,- Ft-ra csökkent. A beépítésre
került összeget - a tervezet készítésekor az intézmények igényét figyelembe véve, a szükséges
mértéket építették be, melyet az egyeztetés során az intézményvezetők elfogadtak.
Zsiros Sándorné polgármester: ha a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásaiban tervezett
vásárolt közszolgáltatások összegét csökkentik 400.000,- Ft-al, ezt az összeget az
önszerveződő közösségek támogatására tudnák fordítani és a működési célú kiadásban a
végösszeg nem változna, amelyet indokolt.
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az önkormányzat által nyújtott támogatásokat a 11. sz.
melléklet tartalmazza. Ha egyetért a testület a 400.000,- Ft támogatással, módosítják az
előterjesztést és a rendeletet erre vonatkozóan, ami lehetőséget biztosít az önszerveződő
közösségek támogatására.
Zsiros Sándorné polgármester: számára is fontos feladat a közbiztonság ezért kérte,
támogassák a javaslatot.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
10/2011.(II.14.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Képviselő-testülete módosítja a 2011.
évi költségvetés tervezetét akképp, hogy a Polgármesteri
Hivatal dologi kiadásai tartalmazza a 400 e Ft önszerveződő közösségek támogatására szánt összeget (csökkentve
a Polgármesteri Hivatal vásárolt közszolgáltatás díjait).
Az önszerveződő közösségek támogatására szánt összeg
a helyi rendelet szabályai szerint adható.
Fenti változás érinti a rendelet-tervezet 11. sz. mellékletet,
ahol a nemleges szó helyett 400 e Ft szerepel.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. február 24.

Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el a 2011. évi
költségvetésről szóló szöveges előterjesztést.
A testület 4 igen szavazattal és 2 ellenvéleménnyel az alábbi határozatot hozta:
11/2011.(II.14.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Képviselő-testülete elfogadta a 2011.
évi költségvetésről szóló szöveges előterjesztést.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2011. december 31.

Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el a 2011. évi
költségvetésről szóló rendelet-tervezetet a módosítással együtt.
A testület 4 igen szavazattal és 2 ellenvéleménnyel nem támogatta a 2011. évi
költségvetésről szóló módosított rendelet-tervezet elfogadását.
Zsiros Sándorné polgármester: rendkívüli ülés keretében újra kell tárgyalni a 2011. évi
költségvetést, melynek időpontjáról minden képviselő értesítést kap.
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2./ Egyebek
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a képviselőket, tegyék meg közérdekű bejelentéseiket.
Ráki István képviselő-testületi tag: felhívta a figyelmet arra, hogy a futballpálya körül lévő
betonkerítés balesetveszélyes több helyen és sérelmezte, hogy összefirkálták. Javasolta, hogy
a balesetveszélyes oszlopokat cseréljék ki.
Zsiros Sándorné polgármester: korábban is felvetődött a probléma, meg fogják nézni.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: ismertette, hogy telefonon kérték adatait biztosítás
egyeztetése miatt és ő jóhiszeműen válaszolt, de kérte a lakosságot, hogy ők más kárán
tanuljanak. Felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy telefonon senkinek ne szolgáltassanak ki
semmiféle adatot, mert visszaélhetnek vele. Ha mégis előfordul ilyen eset, feljelentést kell
tenni a rendőrségen.
Ráki István képviselő-testületi tag: kérte a lakosságot, hogy házalókat, idegeneket ne
engedjenek be otthonukba.
Zsiros Sándorné polgármester: a csalók miatt figyeljünk oda embertársainkra.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: megszavazták a polgárőrség részére a támogatás
összegét, de kérte, hogy készítsenek egy részletes kimutatást arról, hogy mire lenne szükségük
és mire, milyen pénzösszeget költenek.
Zsiros Sándorné polgármester: támogatják a polgárőrség tevékenységét, segítenek az
általuk benyújtandó pályázatban, amelyet bűnmegelőzési programra írnak. Tudomására jutott,
hogy szórólapokat juttattak el a lakosság részére, hogy adójuk 1 %-ával támogassák a
polgárőrség tevékenységét. Kihangsúlyozta, nem szeretné, ha a polgárőrség félrevezetné a
lakosságot, de az egyesület nem jogosult az adó 1 %-ának visszaigénylésére. Azon
egyesületek jogosultak a lakosság által felajánlott adó 1 %-ára, akik 2009. előtt kerültek
bejegyzésre, és az Alsózsolcai Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesületet 2009. május 11. napján
jegyezték be. Az APEH honlapján a közlemények között letölthető a tájékoztatás. Csak
jóindulatból adott tájékoztatást erről.
Brünner István képviselő-testületi tag: megköszönte a tájékoztatást, nem tudtak erről. A
polgárőrség vezetőjének személyesen azt a tájékoztatást adták az APEH-nál, hogy jogosult az
egyesület a támogatásra. Elnézést kért a lakosságtól.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: kinek a tulajdonába tartozik a Házgyári úton az Éptek-el
szembeni fasor?
Zsiros Sándorné polgármester: a Közútkezelő tulajdona jelen pillanatban, de ismertette az
ezzel kapcsolatos megállapodást a Házgyári út felújítása kapcsán.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: a hétvégén több fát kivágtak, meg szerette volna
kérdezni, hogy miért.
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Zsiros Sándorné polgármester: a földek tulajdonosai többen rendbe tartják a területet. Vihar
után a Közútkezelő vállalkozót bízott meg a fák gallyazására.
Brünner István képviselő-testületi tag: sérelmezte, hogy az ősz folyamán több közmunkás
takarította a víz- elvezető árkokat és a földkupacokat otthagyták.
Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: a rossz idő beállta miatt a fagyos földet nem
tudják elszállítani.
Fazekasné Baksi Piroska óvodavezető: örömmel tájékoztatta a képviselőket és a lakosságot
arról, hogy a Fekete István óvodába önkéntes fiatalok érkeznek, akik angol nyelvet fognak
tanítani hat héten keresztül. Nem tart igényt mind a hat főre, egyeztetni fog az intézmények
vezetőivel ezzel kapcsolatban. A hat fiatalnak az egyetemen lesz a szállása és mindent az
egyetem finanszíroz, de örülne annak, ha családok látnák őket vendégül.

Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester az ülést 18 óra 50 perckor
bezárta.
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