6/2011. sz. jegyzőkönyv
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi
ülésről, mely 2011. április 7-én 8 órakor kezdődött
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Csöbör Katalin alpolgármester, Dr. Majoros Géza,
Fáklya Tiborné, Fodor Ákos, Ráki István, Szilágyi László képviselő-testületi tagok,
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző /a jelenlévő képviselők száma 7 fő/

Távolmaradását jelezte: Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag
Távolmaradását nem jelezte: Brünner István képviselő-testületi tag
Meghívottként jelen van: Takácsné Szabó Zsuzsanna óvodavezető, Szabó László
iskolaigazgató, Fazekasné Baksi Piroska óvodavezető, Parádi Julianna Városüzemeltetés
vezető, Magos József pénzügyi bizottság tagja
Zsiros Sándorné polgármester: köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat,
intézmények vezetőit. Megállapította, hogy 6 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt
megnyitotta. Indítványozta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek
megtárgyalásra.
A testület 6 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
N a p i r e n d:
1./ Fémszerkezet Kft megállapodási ajánlata
Előadó: polgármester
2./ Önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása
Előadó: polgármester
3./ 2011. évi közbeszerzési terv
Előadó: polgármester
4./ Alsózsolca fennállásának 730 éves évfordulója
Előadó: polgármester
5./ Közösségi Ház és Könyvtár vezetői álláshelyének meghirdetése
Előadó: polgármester
6./ Tulajdonosi hozzájárulás kérése
Előadó: polgármester
7. Tájékoztatás
Előadó: polgármester

1./ Fémszerkezet Kft megállapodási ajánlata
Zsiros Sándorné polgármester: minden képviselő megkapta a megállapodást, de az ügyvéd
úr által írt levélnek az utolsó mondata lemaradt, melyben javasolja a testületnek elfogadásra
az egyezséget. Mindenki előtt ismeretes a Fémszerkezet Kft-vel szemben folytatott több éves
peres eljárás. Az alapper teljesen lezárult, a jogerős ítélet megszületett, a legutolsó döntés
szerint a Debreceni Itélőtábla ítélete alapján önkormányzatnak nem kellett megfizetni az
utolsó számlát, valamint a perköltség megfizetésére is kötelezte a Fémszerkezetet. Közben az
Ítélőtábla döntését a Fémszerkezet Kft megfellebbezte, de elutasították a keresetet.
8 óra 7 perckor Csöbör Katalin alpolgármester megérkezett az ülésre
/a jelenlévő képviselők száma 7 fő/
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Zsiros Sándorné polgármester: jelenleg perújítási kérelmet adott be a Fémszerkezet az
orvosi szoba feletti födém terhelhetősége miatt, mert a próbaterheléskor a szabványok szerinti
terhelés elviselésére alkalmasnak találták. A jogerős döntésben viszont a födémre
megállapított értékcsökkenés lett elszámolva. Ennek mellőzését kérte a perújítási eljárásában.
A bizonyításhoz újabb szakértők bevonására lenne szükség. Önkormányzatunk pedig a zárva
tartás miatt elmaradt haszon és a nem vagyoni kár miatt pereli a Fémszerkezet Kft-t. Ennek a
pernek a kimenetele nem biztos, hogy kedvezően záródna. Jelenleg a két per folyamatban
van. A két ügyvéd kérte halasszák el a következő tárgyalást, mert meg szeretnének egyezni. A
Fémszerkezet Kft ügyvezetőjével és jogi képviselőjével az Önkormányzat ügyvédje tárgyalt
és elkészítettek egy egyezségi megállapodás tervezetét, ahol nincs egymással szemben
követelése a feleknek, melyet elfogadásra javasolt a testületnek. A végleges egyezségkötést
azért is javasolják, mert még évekig elhúzódhat mindkét per és jelentős költséggel is járhat;
esetleg mindkét fél számára hátrányos kimenetelű is lehet az eljárások vége. Ha mind a két fél
elállna a másik féllel szembeni kereseti követelésétől, ily módon a perek megszüntetésére
kerülne sor. Nem látja értelmét a további pereskedésnek.
Fáklya Tiborné pénzügyi bizottság tagja: a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja
a testületnek a megállapodást 3 igen szavazattal. Az önkormányzat álljon el a pertől, mert
értelmetlen egy kétes kimenetelű hosszú éves pereskedés.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: 7 M forintra perelik a Fémszerkezet Kft-t, ők az
önkormányzatot 4 M forintra. Lemondanának az összegről? Az épület nagyon rosszul lett
felépítve, le kellett volna bontani. Javították, de most sincs teljesen jó állapotban. Fizesse meg
a Fémszerkezet Kft, mert rosszul dolgoztak. Nem érti, a pénzügyi bizottság miért akar
lemondani 4 M forintról.
Zsiros Sándorné polgármester: ez a per arról szól, hogy a sportcsarnok zárva volt, ezért
kérnek kártérítést, de bizonytalan a per kimenetele, a mérték meghatározása, a vagyoni és
erkölcsi kárnál. A sportcsarnok zárva volt, nem volt bevétel, ezáltal kiadás sem. Az elmaradt
haszon mellett az erkölcsi kár megítélése nem kézzel fogható. Nem volt nyitva a sportcsarnok,
nem tudták üzemelni az ügyvéd erre hivatkozott, ezáltal viszont kiadások sem voltak. Az,
hogy a zárva tartás ideje alatt milyen mértékű bevétel származott volna kérdéses, és hogy a
zárva tartás ideje alatt hányan távoztak el Alsózsolcáról és nem jöttek vissza, ennek pénzbeli
megtérítésére perelték a Fémszerkezet Kft-t 7 M forint összegben.
Fáklya Tiborné pénzügyi bizottság tagja: a polgármester asszony által elmondottak fő oka
volt, hogy a bizottság támogatta a megállapodást.
Zsiros Sándorné polgármester: az egyik szakértői vélemény azt állapította meg, hogy a
födém terhelése megfelel az előírásoknak, a másik pedig, hogy nem felel meg a terhelésnek.
Ezért lehet bizonytalan kimenetelű a per.
Csöbör Katalin alpolgármester: összesen mennyibe került a sportcsarnok?
Zsiros Sándorné polgármester: 115 M Ft.
Ráki István képviselő-testületi tag: első körben 115 M forintot fizetett ki az önkormányzat,
utána 15 M forintot visszakaptak, maradt 100 M forint, 12 M forintot költöttek rá, így 25 M
forint a felújítás.
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Zsiros Sándorné polgármester: összesen a felújítással együtt 130 M forintra tudná most az
építés és felújítás eddigi költségét meghatározni.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: be volt zárva az épület, ki kellett cserélni a
sportpadlót, pedig nem is használták.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: a zárás előtt és után is a sportcsarnok maximális
kihasználtsággal működött.
Zsiros Sándorné polgármester: nem kicserélni kellett a sportpadlót, csak a minőségjavítás
miatt húztak rá új réteget, mert rendeltetésszerűen elkopik, ha már be volt zárva, akkor
célszerű volt a csere.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: a sportcsarnok épülete rosszul volt felépítve.
Zsiros Sándorné polgármester: a 115 M forintba ez a gyenge minőség fért bele.
Csöbör Katalin alpolgármester: több éve tolják maguk előtt a sportcsarnokkal kapcsolatos
problémákat. Drága az épület és csak a gond van vele. A döntés során tartózkodni fog, mert
nem biztos abban, hogy veszni kellene hagyni ezeket a milliókat.
Zsiros Sándorné polgármester: ha nem egyeznek meg, a végén az önkormányzat
vesztesként is távozhat.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: a megállapodás része, hogy nem lehet rossz hírét
kelteni a Fémszerkezet Kft-nek. Elfogadhatatlan munkát végeztek és még jó hírét keltsék a
cégnek?
Zsiros Sándorné polgármester: nem kell jó hírét kelteni.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: tíz éve húzódik a per, zárják le. Ha nyernek 4 M forintot
ez az épület attól jobb nem lesz. Ha folytatják a pert az is lehet, hogy az önkormányzat fizet.
Zsiros Sándorné polgármester: javaslat vetődött fel a sportcsarnok külső üzemeltető által
történő üzemeltetéséről.
Csöbör Katalin alpolgármester: nem lehet gazdaságosan működtetni. Egy külső
vállalkozónak hogyan éri meg?
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: délelőtt senki nem veszi igénybe a sportcsarnokot.
Akkor tudnák kihasználni maximálisan, ha reggeltől-estig nyitva tartana. A reggeli órákban az
általános iskolából a gyerekek tornaórára mennek a sportcsarnokba, délutántól estig és a
hétvégén állandóan foglalt.
Csöbör Katalin alpolgármester: nem az a probléma, hogy van sportcsarnok, hanem hogyan
építették meg.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Felsőzsolcán 300 M forintból építették meg a
sportcsarnokot, mégsem tudják üzemeltetni. Mindenki addig nyújtózkodik, ameddig a
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takarítója ér, nekik eddig. Az a sok 100 ember, aki használja a sportcsarnokot, az megköszöni
nekik.
Zsiros Sándorné polgármester: térjenek vissza a tárgyra. Az egyik per egy kivitelezési hiba,
vagy nem hiba kérdése, a másik az elmaradt haszon megítélése, ami bizonytalan kimenetelű.
Javasolta, fejezzék be a pereskedést.
Magos József pénzügyi bizottság tagja: hány m2-es a sportcsarnok? 300 m2?
Csöbör Katalin alpolgármester: annál több.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: csak a küzdőtér 40 x 20-as, miért?
Magos József pénzügyi bizottság tagja: a 115 M forintos ár nagyon olcsó, alacsony áron lett
felépítve.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: ha 40 x 20-as a küzdőtér mérete, akkor maga az épület
1300 m2.
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy kössenek egyezséget a perek kapcsán.
A testület 4 igen szavazattal, 2 ellenvéleménnyel és 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
40/2011.(IV.07.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Képviselő-testülete a sportcsarnok
kivitelezése tárgyában az előterjesztés mellékletét képező
megállapodás szerint véglegesen egyezséget köt a
Fémszerkezet Építő és Szerelő Kft-vel és kölcsönösen
elállnak az egymással szembeni kereseti követeléstől, ily
módon a perek megszűntetésre kerülnek.
A képviselő-testület az önkormányzat és a Fémszerkezet Kft
közötti egyezség, megállapodás aláírására felhatalmazza a
polgármestert.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./ Önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása
Zsiros Sándorné polgármester: a legutolsó testületi ülésen döntöttek az önszerveződő
közösségek támogatásáról. Az ülés végén felvetődött a javaslat, hogy az alpolgármesteri
költségtérítés lemondása miatt várható megtakarítást ítéljék oda a kézilabda sport klubnak.
Javasolta, ha a rendelet újra megengedi, akkor döntsenek a támogatásról. Óvatosságra intett
mindenkit, etikátlannak tartja a többi szervezettel szemben. Korábban döntöttek a 400.000
forint átcsoportosításáról, valamint arról, hogy ezzel az összeggel a polgárőrséget támogatják.
Ennek ellenére három pályázat érkezett, a többi szervezet figyelembe vette a döntést és nem
nyújtott be kérelmet. Több fontosabb feladatot tudna felsorolni az összeg terhére, pl: az
intézmények nagy részében a villanyvezetékek elavultak, alumínium vezetékek vannak, ebből
az összegből néhány teremben cserélhetnék a vezetékeket, a Fekete István óvodában előtetőt
kellene készíteni, a Közösségi Házban több ablak cseréje megoldhatóvá válna, a műhely
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udvarát le tudnák betonozni, a Johanna úti óvodában a tetőjavítást el lehetne készíteni. A
Közút a régi Pántlikás előtti buszmegálló áthelyezését kéri az önkormányzattól. Sok mindenre
lehetne költeni ezt az összeget. Javasolta, várják meg a félévet és utána döntsenek a
támogatásról.
Fáklya Tiborné pénzügyi bizottság tagja: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a testületnek, mely alapján a féléves zárás után térjenek vissza a
támogatásra. A kézilabda klub 3,5 M forint támogatásra pályázott. Egyforma lehetőséget kell
adni minden szervezetnek, mert három szervezet nyújtott be kérelmet, a többi nem adta be,
mert úgy tudták, nincs pénz.
Csöbör Katalin alpolgármester: ez az összeg pluszként jelentkezik a költségvetésbe.
Javasolta, hogy a kézilabda sport klub részére ítéljék oda. Véleménye szerint nem kaptak
egyenlő esélyeket a szervezetek a támogatásra. Ők minden meccset megnyernek, támogassák
őket. Tudja, hogy ebben a helyzetben nem egy nagy összeg.
Zsiros Sándorné polgármester: az intézmények üzemeltetése az önkormányzat elődleges
feladata, nem a támogatás. Nem véletlenül került a képviselők elé az önként vállalt feladatok
ellátásával összefüggő kimutatás, amelyet a 2011. évi költségvetés tartalmaz. Ha a kötelező
feladatoknak eleget tudnak tenni, csak akkor vállalhatnak önkéntes feladatot. Az intézmények
vezetői is tudnának fontosabb és sürgősebb feladatokat mondani. Ha nem lenne a
sportcsarnok, akkor a kézilabdások nem tudnának edzeni és meccseket sem rendezni. A
kézilabda klubnak
az elmúlt évben több mint 1 m Ft megtakarítást hozott az, hogy
térítésmentesen biztosították a Sportcsarnokot az edzés és mérkőzés idejére.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: nem érti miért probléma ez a 30.000,- Ft/hó összeg? Ez
plusz pénz, talált pénz. Vagy az átcsoportosítás gond?
Zsiros Sándorné polgármester: nem probléma az átcsoportosítás, csak vannak fontosabb
feladatok.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: legalább ezzel az összeggel támogassák őket. Más
településen nagyobb összeggel támogatják a sportot. Ebből a 300.000 forintból csodát nem
tud csinálni az önkormányzat.
Zsiros Sándorné polgármester: egy-egy kisebb feladatot megvalósíthatnának az összegből.
Igen, vannak települések, akik több millió forinttal támogatják a sportot, pl. Bőcs. Ha
Alsózsolcán bezárnák a sportcsarnokot, az üzemeltetés összegéből tudnák támogatni a sportot.
Más településen nem tartanak fenn sportcsarnokot. Fontos a sport, de a településen további 15
sportág támogatására lenne igény. Nem azt mondja, hogy ne adjanak, hanem várják meg a
félévet.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: a kézilabda sport klub magas szinten műveli a sportot,
nem amatőri szinten, ezért figyeljenek oda rájuk. Ez az összeg egy talált összeg, miért nem
tudják támogatni őket?
Ráki István képviselő-testületi tag: ha a képviselők lemondanak a díjról egy bizonyos
szervezet támogatására, azt a testület támogatja. Korábban így volt. Aki felvállalja ezt, adják
meg a lehetőséget arra, hogy mely szervezet részére mond le a díjról, hagyják jóvá. Nem
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tartja igazságtalannak a támogatás megítélését. Ha egy képviselő felajánlja a díjat, akkor nem
adják oda annak a szervezetnek?
Zsiros Sándorné polgármester: tévedés, nem felajánlott díj volt. Ha egy képviselő a
tiszteletdíját felajánlja, akkor az a szervezet kapja, aki részére ő maga adni kívánja, a
lemondás után a képviselő-testület dönt a lemondott tiszteletdíj felhasználásáról.
Csöbör Katalin alpolgármester: először Fodor Ákos képviselő javasolta a kézilabda sport
klub támogatását, majd ő is. A testület dönt arról, hogy a képviselő által lemondott
tiszteletdíjat mire költi, esetleg mely szervezet részére ítéli oda támogatásként. Ez az összeg
pluszként jelenik meg a költségvetésben, ezért támogatta, hogy a kézilabda sport klub részére
ítéljék oda.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: nem tiszteletdíjról van szó, hanem költségátalányról,
ami nem járt alpolgármester asszony részére.
Csöbör Katalin alpolgármester: a jegyző a törvényesség őre, neki tudnia kellett volna, hogy
nem jár részére az összeg, miért nem figyelmeztette?
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: ami nem jár, arról nem lehet lemondani. Az összeg
továbbra is a költségvetés része. Lehet javaslatot tenni, de az nem egyezik meg a felajánlással.
Csöbör Katalin alpolgármester: amikor erről szó volt, elvárta volna a jegyzőtől, hogy
felhívja a figyelmét. A szükséges lépéseket megtette, így a költségvetésbe ez a 300.000,- Ft
benn maradt. Nem kellett volna így történnie, ha felhívja erre a jegyző a figyelmét. A
lemondásáról szóló előterjesztés kézbesítésre került a képviselők részére és még az ülés előtt
megjelentették a sajtóban. Nincs jelen Brünner képviselő úr, de meg fogja beszélni vele a
problémát.
Zsiros Sándorné polgármester: a jegyzőnek nincs felelőssége, mindenkinek saját magának
kell tudnia, honnan, milyen pénzt vesz fel.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: nem volt tudomása arról, hogy milyen díjat kap
alpolgármester asszony, mint országgyűlési képviselő. Még nem volt országgyűlési
képviselője a településnek. Költségátalányt lehetne a képviselők részére is megállapítani. Az
országgyűlési képviselők a parlamenttől is kapnak költségátalányt és az önkormányzat is
megállapított részére, ha ez a kettő ütközik egymással, ehhez a képviselőnek kell bejelenteni a
szándékát, amit meg is tett alpolgármester asszony.
Zsiros Sándorné polgármester: a testület korrekt módon tudomásul vette a költségátalányról
szóló lemondást. Arról nincs információja, hogy Brünner képviselő úr a sajtóba jelentetne
meg előterjesztést.
Csöbör Katalin alpolgármester: ez tény, hogy az ülés előtti napon megjelent az előterjesztés
az újságban.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: nem érti, hogyan jelenhet meg, amikor az újságnak van
szerkesztési ideje.
Csöbör Katalin alpolgármester: nem a „Jobbikos” újságban jelent meg.
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a testület tudomásul vette a költségátalány díjáról
szóló lemondást, a tájékoztatáskor hozzászólás sem volt a képviselők részéről.
Ráki István képviselő-testületi tag: több település honlapján letölthetőek a képviselőtestületi ülés napirendjeihez tartozó előterjesztések.
Csöbör Katalin alpolgármester: valaki elfogadja és feltölti az anyagot, van önkormányzat,
aki nem.
Ráki István képviselő-testületi tag: az előterjesztések nyilvános adatok.
Zsiros Sándorné polgármester: alpolgármester asszony is javasolta, hogy támogassák a
kézilabda sport klubot. Ha ezt az összeget átcsoportosítják az önszerveződő közösségek
támogatására, a testület fogja eldönteni, hogy a beérkezett pályázatok közül kinek ítéli a
támogatást.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: csak a 30.000 forintról vagy a járulékairól is
döntenek? Kérte, összegszerűen döntsenek az átcsoportosításról, támogatásról. Javasolta,
maradjon a támogatás összege 30.000 forint.
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, döntsenek az átcsoportosításról.
A testület 6 igen szavazattal és 1 ellenvéleménnyel az alábbi határozatot hozta:
41/2011.(IV.07.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Képviselő-testülete jelen határozatával
átcsoportosítást hajt végre, a Polgármesteri Hivatal
bérjellegű kiadásaiból 300.000,- forintot átcsoportosít a
Polgármesteri Hivatal dologi kiadásaira.
A következő költségvetési rendelet módosításakor az átcsoportosítás átvezetésre kerül.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: kérte szavazzanak arról, hogy az alsózsolcai kézilabda sport
klub tíz hónapon keresztül 30.000,- Ft/hó támogatást biztosítanak.
A testület 5 igen szavazattal és 2 ellenvéleménnyel az alábbi határozatot hozta:
42/2011.(IV.07.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Képviselő-testülete támogatást nyújt az
Alsózsolcai Kézilabda Sport Club részére a költségvetésben
elkülönített pénzeszközből.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
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döntésről a kérelmezőt értesítse, a támogatási
szerződést készítse el és a támogatás kifizetéséről
gondoskodjon.
A támogatás márciustól-decemberig havi 30.000 Ft
összegű, mely egy összegben kerül kifizetésre a szerződés aláírását követően.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: mi lesz akkor, ha a szervezetek sérelmezni fogják a
hátrányos megkülönböztetést, mert úgy értelmezték, hogy nem lehet pályázatot benyújtani.
Zsiros Sándorné polgármester: nem tiltották meg a pályázat benyújtását.
Ráki István képviselő-testületi tag: nem kellett volna elhinteni.
Zsiros Sándorné polgármester: képviselő úr nem vett részt az ülésen. Döntött a testület
arról, hogy 400.000 forint támogatást ítélnek meg a polgárőrség részére, mert ezen összegen
felül nincs több pénz. A szervezetek többsége megértette, ezért nem nyújtották be a kérelmet.
Aki nyomult, ők beadták. A többi szervezet is fontos a településen nem csak a kézilabda klub.
Más szervezet megértette a testület szándékát. A kérelmek beadási határideje lejárt, már nincs
lehetőség újabb pályázat benyújtására, csak szeptemberben lehet újra kérelmet beadni.
Ráki István képviselő-testületi tag: eddig is volt probléma a támogatásokról, ezután is lesz.
3./ 2011. évi közbeszerzési terv
Zsiros Sándorné polgármester: minden képviselő megkapta a közbeszerzési tervről szóló
előterjesztést. A törvény alapján április 15-ig éves összesített közbeszerzési tervet kell
készíteni. A Magyar Köztársaság a költségvetésben közzétett közbeszerzési értékhatárok
figyelembevételével megállapítható, hogy az elfogadott költségvetésükben szereplő
beruházásaik mértéke nem éri el a kötelező közzététel ill. ajánlati felhívással való eljárás
lebonyolítását, ezek alapján a 2011. évi közbeszerzési terv nemleges. Az elmúlt évben döntött
a testület a 2. sz. óvoda tetőfelújításáról, külső nyílászárók cseréjéről, a kompház nyitott
műhellyé történő átalakításáról és a Fekete István út felújításáról. A közbeszerzési
szabályzatnak megfelelően az eljárást lefolytatják.
Fáklya Tiborné pénzügyi bizottság tagja: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a testületnek.
Zsiros Sándorné polgármester: ha év közben változás adódik, módosítani fogják a
közbeszerzési tervet. Kérte, támogassák az előterjesztést.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
43/2011.(IV.07.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Képviselő-testületének 2011. évi közbeszerzési terve nemleges.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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4./ Alsózsolca fennállásának 730 éves évfordulója
Zsiros Sándorné polgármester: minden képviselő megkapta az előterjesztést. Idén ünneplik
Alsózsolca fennállásának 730 éves évfordulóját. A helytörténeti gyűjtemény összeállítása
kapcsán felvetődött az a javaslat az esemény méltó megünneplésére vonatkozóan.
Amennyiben támogatják, úgy az augusztus 20-i ünnepel összekapcsolva egy színvonalas
rendezvényt szeretnének szervezni. A Közösségi Ház vezetője és a Humánpolitikai
bizottságot bízzák meg az ünnepség szervezésével. Kiadásra került Alsózsolca története a
honfoglalástól a XVIII. századig c. könyv. A helytörténeti gyűjtemény szakmai munkáját
végzők Farkas Ferenc, Bodnár Tamás és Rémiás Tibor gyűjtése nyomán gazdag írásos anyag
és fotó került elő, így az alsózsolcai monográfia kiadása folytatódhatna. A könyv
szerkesztése, lektorálása, nyomdai munkája komoly költséggel jár, 2-2,5 M Ft lenne 1000
példány. Kérte a testület állásfoglalását.
Ráki István képviselő-testületi tag: augusztus 20-án ünnepelnék a városnapot és a 730 éves
fordulót is?
Zsiros Sándorné polgármester: igen. A rendezvény a Közösségi Ház költségvetésén belül
kerül elszámolásra. Az ünnepség színvonalas műsorát ők is meg tudják szervezni, nem kell
feltétlenül sztárvendéget hívni. A könyv kiadásainak költsége attól függ milyen kivitelben
készíttetik.
Ráki István képviselő-testületi tag: több szervezet van a településen, aki színvonalas műsort
tud biztosítani az ünnepségre.
Csöbör Katalin alpolgármester: az ünnepségnek lesz külső helyszíne?
Zsiros Sándorné polgármester: konkrétan még erről nem beszéltek, de a Közösségi Ház
vezetője és a Humánpolitikai bizottság összeállítja a programot.
Fáklya Tiborné pénzügyi bizottság tagja: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a testületnek 3 igen szavazattal.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: vitatkoztak a kézlabda klub 300.000 forintos
támogatásán és most 2-2,5 M forintot akarnak könyvkiadásra fordítani, miért?
Zsiros Sándorné polgármester: a könyvkiadás egy beruházás, amelynek fedezetét a
kötvényből származó pénzmaradványból tudják biztosítani. A kötvény összegéből támogatást
nem kellene biztosítani.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: a könyvet árusítani fogják?
Zsiros Sándorné polgármester: az első kiadványnál tiszteletpéldányt szétosztottak azoknak
a személyeknek, akik a település életében aktívan részt vesznek. A könyvkiadás költségeihez,
aki hozzájárult, kapott.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: mennyi könyv fogyott az Alsózsolca története a
honfoglalástól a XVIII. századig c. könyvből?
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Zsiros Sándorné polgármester: több mint 1000 példány, a kiadást követően újra rendeltek,
kb. 30 db maradt. Volt rá igény a lakosok köréből, a befizetésekből bevétele is származott az
önkormányzatnak.
Csöbör Katalin alpolgármester: ha nehéz helyzetben is van az önkormányzat, de a kultúrát
nem szabad feláldozni, a könyv érték, megmarad a jövő nemzedékének. Támogatta a könyv
kiadását.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: nem azt mondta, hogy a kultúrára nincs szükség, csak a
két előterjesztés egymásnak ellentmond. Vitatkoztak a 300.000 forint támogatás
megítélésében és a könyv kiadására biztosítanak 2-2,5 M forintot.
Zsiros Sándorné polgármester: a legkisebb településeknek is színvonalas helytörténeti
kiadványaik vannak.
Csöbör Katalin alpolgármester: javasolta, hogy készíttessenek alsózsolcai kitűzőt erre az
alkalomra, mert identitást adna a lakosoknak.
Zsiros Sándorné polgármester: jó ötlet.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: 1979-től lakik Alsózsolcán. Amikor ide jött, egy
iromány volt Alsózsolcáról, amit Csíszár Jenő bácsi szerkesztett össze az ő általa
összegyűjtött adatokból. Ezt a kiadmányt használták, oktatták a gyerekekkel. Hosszú éveken
keresztül hiányolta, hogy a településről nincs írásos emlék. Szeretné, ha a gyökereiket
megismerhetné a jövő nemzedéke. A korábban feltárt kemelyi ásatások anyagait sem tudták
hol elhelyezni, pedig figyelemre méltó tárgyi emlékek. Támogatta, hogy Alsózsolca
történetének kiadása folytatódjon.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: érti, támogatni is fogja, nem a könyv kiadásával van
problémája. Nincs az önkormányzatnak pénze semmire, vitatkoztak 300.000 forinton, de 2,5
M forintot biztosítanak könyvkiadásra, ez az összeg be volt tervezve a költségvetésbe?
Zsiros Sándorné polgármester: nem volt, a kötvény összegéből fennmaradó összegből
biztosíthatják erre a fedezetet.
Csöbör Katalin alpolgármester: a kötvényből fogják fizetni.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: így a kötvény hamar elfogy.
Zsiros Sándorné polgármester: a kötvényt nem mindennapi dolgokra szeretnék
felhasználni, erre odafigyelnek.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: hány fő érdeklődött a helytörténeti gyűjtemény felől?
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: a Közösségi Ház vezetőjétől meg kell kérdezni, de
tudna mondani olyan zsolcaiakat, akik rendszeresen látogatják.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: készül erről kimutatás?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: igen.
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Csöbör Katalin alpolgármester:
fennmaradnak, erre áldozni kell.

azoknak,

akiknek

van

írott

történelmük

azok

Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy tárgyaljanak a könyv kiadásáról és utána
tárgyalnak az ezzel járó költségekről.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
44/2011.(IV.07.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
Alsózsolca fennállásának 730 éves évfordulóját az
augusztus 20-i városnapi ünnepségi rendezvénnyel együtt
megünnepli.
Ez alkalomból ünnepi testületi ülést tart, ahová meghívják Pelsőc testvérváros képviselő-testület tagjait is.
A képviselő-testület erre az alkalomra kezdeményezi
Alsózsolca története a XVIII. századtól napjainkig
c. könyv kiadását. Erre 2-2,5 M forint fedezetet szán,
mely 1000 darab kötet kiadását fedezi.
A testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a
könyvkiadással kapcsolatosan tegye meg a szükséges
intézkedést, majd tájékoztassa a képviselő-testületet
a kiadás pontos költségéről.
A kiadás költségeit a 2010. évi pénzmaradvány terhére
biztosítja.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy
a döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. augusztus 20.
5./ Közösségi Ház és Könyvtár vezetői álláshelyének meghirdetése
Zsiros Sándorné polgármester: minden képviselő megkapta az álláshely meghirdetéséről
szóló előterjesztést. A Közösségi Ház és Könyvtár vezetőjének megbízatása augusztus 31-én
lejár, megbízatása öt éves volt. A jogszabály ez esetben a fenntartó önkormányzat testületét
nyilvános pályázat kiírására kötelezi. Javasolta írják ki a pályázatot, fogadják el, hogy időben
meg tudják jelentetni a pályázatot a közlönyben.
Fáklya Tiborné Humánpolitikai és Jóléti bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja a testületnek.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, támogassák a pályázat kiírását.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
45/2011.(IV.07.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Képviselő-testülete pályázatot hirdet
közművelődési intézményvezetői álláshely betöltésére az
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alábbiak szerint:
Érintett intézmény:
Közösségi Ház és Könyvtár
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: 2011. szeptember 01- 2016. augusztus 31-ig
A munkavégzés helye:
3571 Alsózsolca, Görgey út 1.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Közösségi Ház és Könyvtár; Sportcsarnok és Sportpálya rendeltetésszerű működésének
biztosítása, a Helytörténeti gyűjtemény látogathatóságának biztosítása, közművelődési és
kulturális programok szervezése.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. július 11.
Pályázatok elbírálásának határideje:
2011. augusztus 15.
Az állás betöltésének időpontja:
2011. szeptember 01.
lletmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 150/1992
(XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy
 nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri
szakvizsga
 kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a
képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet szerint
akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási
ismereteket is nyújt közművelődési intézmény-vezetői tanfolyam eredményes
elvégzése
 a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének, vagy
150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A §. (1) ab) alpontban megnevezett
szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai
gyakorlatot szerzett
 kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez
 vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
 büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Közművelési területen szerzett vezetői gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Szakmai önéletrajz
- az intézményre vonatkozó szakmai és vezetési program,
fejlesztési elképzelések,
- iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- szakmai gyakorlat meglétét bizonyító munkáltatói igazolás,
- nyilatkozatot, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
- hozzájáruló nyilatkozat a pályázat nyílt ülésen való tárgyalásához
A pályázat benyújtásának módja:
- posta úton a pályázatnak Alsózsolca Város Képviselő-testülete címére
történő megküldésével (3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.)
Kérjük a borítékon feltüntetni: Közösségi Ház és Könyvtár
intézményvezető
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- személyesen: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatal titkársága (3571
Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.)
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
- Oktatási és Kulturális Közlöny
- www.alsozsolca.hu
- helyi újság
A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt:
Marcsikné Orosz Emese aljegyző 06/46-520-032
Koczka Imréné
06/46-520-020
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6./ Tulajdonosi hozzájárulás kérése
Zsiros Sándorné polgármester: minden képviselő megkapta a kérelmet. 1999-ben jött létre a
Hulladékgazdálkodási Konzorcium. Az akkori előírásoknak megfelelően az önkormányzat is
tulajdonrészt szerzett a település nagyságától függően. Elmúlt évben döntöttek arról, hogy a
hulladéklerakó bővítéséhez az AVE Kft pályázatot nyújt be, melyhez kapcsolódóan
különböző beruházásokra van szükség. Ehhez kérik a tulajdonosok hozzájárulását. Kérte a
testületet, hogy támogassák.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
46/2011.(IV.07.) sz. KT határozat:
Alsózsolca Város Képviselő-testülete, mint tulajdonostárs
tulajdonosi hozzájárulását adja a Miskolc Térségi Konzorciumot alkotó Önkormányzatok osztatlan közös tulajdonában lévő Hejőpapi Regionális Hulladékgazdálkodási Központba (3594 Hejőpapi, 073/6-7 Hrsz) tervezett mechanikai kezelőmű és tárolószín építési engedélyezési eljárásához.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
7. Tájékoztatás
Zsiros Sándorné polgármester: az önkormányzat pályázati támogatást nyert a 2. sz. óvoda
külső nyílászáróinak cseréjére és a tetőszigetelés felújítására. A közbeszerzési szabályzat
alapján három cégtől kért árajánlatot. 5-30 M forint elbírálásában a pénzügyi bizottságnak van
döntési jogköre. A tegnapi nap folyamán a bizottság elbírálta az ajánlatokat és Molitorisz
János pályázatát fogadta el, így a teljes beruházást ők végzik. Az árajánlatok közül ez volt a
legkedvezőbb.
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A képviselők részére kézbesítették az önként vállalt feladatokról szóló kimutatást. Várja a
javaslatokat, észrevételeket arra, hogy egy-egy feladatnál milyen megtakarítást tudnának
elérni. Jelenleg ezeket a feladatokat építették be a költségvetésbe. A kimutatás tartalmazza az
állami normatíva összegét, az önkormányzat által ráfordított kiadásokat és a bérleti díjból
adódó bevételeket.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: megkezdődött a rókák veszettség elleni immunitása, ez
idő alatt lehetőség nyílik a kóbor kutyákat befogni. 15 kutya befogására nyílik lehetőség,
ennél többet nem tudnak elhelyezni. A városüzemeltetés két dolgozója fogja be a kutyákat,
majd két hét tartási kötelezettség mellett kezdeményezik az ebek elaltatását. A Miskolci
Városgazda Kft. által végzett kutyabefogás költsége 11.000,- forint, a kutyát 2000,- forint/nap
áron tartják, 380,- forintért szállítják el, 2.800,- forint az órabére egy befogónak és legalább
kettő szükséges. Ezzel szemben az önkormányzat ennek töredékét fizeti ki a dolgozónak.
Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: sokan panaszkodnak, hogy rengeteg a kóbor
kutya a településen. Többször tárgyalt ez ügyben Dr. Zwillinger András állatorvossal, aki
elmondta, hogy a kezük meg van kötve, mert az állatvédelmi törvény szerint egészséges
állatot nem szabad elaltatni. Hat hónapig kell tartani a befogott ebeket, ha nem jelentkezik a
gazdája, akkor lehet kezdeményezni az elaltatást. Nem érti miért jobb a kutyának étlenszomjan kóborolni hetekig, veszélyeztetve a lakosságot. Több panasz érkezett arra, hogy a
kutyák csapatokba verődnek és autókra támadnak. Milyen balesetnek kell megtörténnie egy
településen, hogy ezt a döntést megváltoztassák?
Zsiros Sándorné polgármester: sajnos már volt arra példa az országban, hogy kutyák
szétmarcangoltak egy gyereket.
Csöbör Katalin alpolgármester: mint országgyűlési képviselő elmondta, hogy tudnak a
problémáról, de vannak UNIO-s szabályok, amelyeket be kell tartani.
Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: kötelező a kutyákat csippeltetni, de sokan nem
teszik meg.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a jelenlegi szabály szerint nem kell összeírni a
kutyákat. Van olyan település, ahol leszabályozták, hogy családonként csak két kutya tartható,
nem tudja ez eredményes-e, mert a kóbor kutyáknak nincs gazdája.
Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: javasolta, küldjenek hivatalos megkeresést az
illetékesek felé, mert ha nem ismerik a problémát, akkor nem is tudnak változtatni rajta.
Zsiros Sándorné polgármester: egyetértett a kezdeményezéssel, mellékelnek fotókat is a
levélhez.
Ráki István képviselő-testületi tag: nagytestű farkaskutyák csapatokban vannak a
településen.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: félelmetes, mert a nagytestű kutyák bármikor
rátámadhatnak valakire és az önkormányzat lesz a felelős, de erről tudomása van a Miskolci
Állategészségügyi központnak is.
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Zsiros Sándorné polgármester: előfordulnak olyan kutyák is, akinek lánc lóg a nyakába,
azzal szaladgál.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: ő maga tart a kutyáktól. A segély jogosultságának
történt ellenőrzése során minden háznál volt kutya, persze azt mondták, hogy a szomszédé.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: amikor kézbesítették az ülés anyagait másnap
utazott, ezért nem feledkezett meg a pénzügyi bizottság üléséről. Fenntartja, számára kevés az
idő a kézbesítés és az ülések között. Nem látja a rendkívüli testületi ülés sürgős
összehívásának okát. Megérti, hogy azért teszik, hogy a rendes ülésre ne gyűljön össze sok
anyag. Elfogadta a helyzetet, de kérte, e-mail-en előre jelezzék, hogy mikor kell ülésre
számítani.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: előre jelezni fogják telefonon.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: megelégszik az e-mail-en történt értesítéssel.
Zsiros Sándorné polgármester: a rendkívüli ülés meghívójában szereplő hét napirendi
pontból egyedül egy pont, Alsózsolca fennállásának 730 éves évfordulója nem határidőhöz
kötött.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a vezetői álláshely meghirdetése?
Zsiros Sándorné polgármester: határidőhöz kötött a közlönyben való megjelentetés miatt.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: az álláshelyet az oktatási közlönyben kell meghirdetni.
A vezetői álláshely meghirdetéséről az időben történő megjelenés miatt, a nyári szabadságolás
előtt kell dönteni. A közlönykiadónál való egyeztetés után döntöttek arról, hogy ha lesz
rendkívüli ülés, döntsenek erről, mert így biztosítható az álláshely megjelentetése.
Zsiros Sándorné polgármester: minden előterjesztést határidő miatt tárgyal a testület.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Alsózsolca város új honlapja elkészült. Kérte a
lakosságot, ha van valakinek eladó lakása, háza, jelezze a Polgármesteri Hivatalba és
megjelenítik a honlapon.
Zsiros Sándorné polgármester: tegyenek javaslatot arra vonatkozóan, hogy mi jelenjen meg
a honlapon. Kérte az intézmények vezetőit, hogy elektronikus formában küldjék el az
intézmények bemutatását.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: megkeresik a vállalkozókat, aki igényli, nevét,
elérhetőségét, fő szakmai tevékenységét juttassa el, így még többen megismerhetik a
tevékenységét. Várja a jó ötleteket a honlappal kapcsolatban.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: kinek a javaslatára vágták ki az iskolában, tanítási
időben a fát?
Zsiros Sándorné polgármester: a fakivágás nem akadályozta a tanítást, az intézmény
vezetője a gyerekeket távol tartotta.
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Fodor Ákos képviselő-testületi tag: a fakivágás során a fa az iskolára dőlt, ahol a fő
gáznyomócső egy méterre volt a falon, balesetveszélyes. Ő is vállal fakivágást, de csak
hétvégére kapott engedélyt. Mivel gyermeke az említett iskolába jár, ezért elfogult. Nem örült
volna annak, ha gázömlés lett volna. Nagyobb baj is adódhatott volna. Alsózsolcán több
vállalkozó foglalkozik fakivágással, fakitermeléssel.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: nem tudtak ezekről a vállalkozókról, kéri segítsen,
hogy legyen tudomása róluk.
Zsiros Sándorné polgármester: ha a vállalkozás nem jelenti be tevékenységét, honnan
tudnának róla.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: a fakivágást hivatalos vállalkozó végezte? Kérte, hogy
jövőben az ilyen jellegű tevékenységet ne tanítási, illetve ne munkaidőben végeztessék. Nem
az érték miatt van aggodalma, hanem a gyerekek testi épsége miatt.
Zsiros Sándorné polgármester: örülnek annak, hogy nem történt nagyobb baj. Gázömlés
bármikor történhet sajnos, erre nem lehet felkészülni. Kérte képviselő urat arra, hogy egy
közintézmény területére lakossági fórumot ne hívjon össze, nem etikus. Próbálják távol tartani
az idegeneket az intézmény területétől.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: véletlenszerűen jelentek meg, nem ő hívta őket.
Zsiros Sándorné polgármester: többen jelentek meg, úgy hírlett, megint a konfliktus
helyzetet keresik.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: nem hívott össze lakossági fórumot.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: igénybe vehetik képviselő úr segítségét a jövőben
ilyen jellegű tevékenység esetén?
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: nem magát szerette volna ajánlani, több vállalkozó van a
településen.
Zsiros Sándorné polgármester: a vállalkozók tevékenységéről csak csekély információ van,
amit bejelentenek az önkormányzatnál.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: ha képviselő úr nem hozza szóba a fakivágást, akkor
most sem beszélnek róla és nem tudnak erről semmit.
Zsiros Sándorné polgármester: rendkívüli eset minden intézményben történhet, valami a
képviselők tudomására jut, valami nem.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: ki fedezi a kár összegét?
Zsiros Sándorné polgármester: a biztosító.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: megismételve ő nem hívott össze lakossági fórumot, ha
megtette volna, vállalná. Az intézmény udvarán, amikor a gyermekéért ment, hirtelen, fél óra
alatt harmincan jelentek, de az esemény az interneten is olvasható.
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Zsiros Sándorné polgármester: minden esetben az igazgatóval kell egyeztetni, ha az
intézményben szeretne megjelenni.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: hibázott, hogy az igazgató úr egyeztetése nélkül jelent
meg az intézmény udvarán. Amikor a kisvasúton kidőlt a villanyoszlop akkor is tömeg gyűlt
össze.
Zsiros Sándorné polgármester: tudnak róla, az közterületen történt.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: baleset mindenhol előfordul, ő csak azt kérte, hogy
balesetveszéllyel járó tevékenységet ne tanítási időben végezzék el.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: ha Miskolc Városgazdával végeztetnék a
kutyabefogást, 15 kutya befogása 900.000 forint lenne. A mezőőrökkel való megállapodás
alapján 200.000 forint. A mindennapok során kénytelenek az olcsóbb megoldást keresni. A
városüzemeltetésnél nincs kőműves alkalmazásban. A Közösségi Háznak leszakadt a terasz
része. A helyreállítást a Városüzemeltetés dolgozói fogják elvégezni, de számtalan példa van
még, amikor saját maguk végzik el a feladatot.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: nagyon sok a településen a közmunkás, akik a
szemetet szedik. Hogyan ellenőrzik őket, hogy milyen munkát végeznek? Javasolta, akik
kapnak kukát, jelentkezzenek vele, amikor tele van.
Zsiros Sándorné polgármester: körlevelet fognak küldeni a lakosság részére, hogy a kerítés
melletti rész tisztántartása a lakosság feladata.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: ha a közmunkás úgy is ott szedi a szemetet,
szedje össze.
Zsiros Sándorné polgármester: nem az ő feladata.
Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: a közmunkások szedik a szemetet, tele vannak a
kukák. Amikor vége a tanításnak, a gyerekek hazafelé eldobálják az uzsonnát, így minden
újra szemetes. A közmunkások többsége 4 órában dolgozik. Próbált egyeztetni velük, hogy a
csapat egyik része 8 órában dolgozzon, addig a fele pihen, de felháborítónak tartják így is,
hogy napi 4 órát kell dolgozni 28.000 forintért. Nem éltek a felkínált lehetőséggel és kötelezni
nem lehet őket. A kisebbségi önkormányzat elnöke 8 órába dolgozik, ő a felelős a település
végén a tisztaságért.
Zsiros Sándorné polgármester: köztudott, hogy a lakosságban kialakult egy ellenszenv a
közmunkásokkal szemben. Sajnos többségük alkalmatlan a munkavégzésre, de az
önkormányzat rákényszerül a foglalkoztatásra.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: meg kell tőlük követelni a munkavégzést, nem
alkalmatlanok.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: képtelenség 8 órát dolgoztatni a közmunkásokkal.
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: nem könnyű a foglalkoztatásuk. 50 főre nyertek
pályázatot, akik négy órába dolgoznak, a munkába való behívások alkalmával 14 segélyt
szűntettek meg, mert nem vették fel a munkát, vagy már dolgoztak, de nem jelentették be.
Zsiros Sándorné polgármester: ha nem kapnak segélyt, sajnos lopni fognak.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: a szemét összeszedését oldják meg a településen.
Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: igyekeznek.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a lakosság nagy részének tudomása van a kapu
melletti terület rendben tartásáról, nem is igényli, hogy előtte közmunkás járjon.

Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester az ülést 9 óra 38 perckor
bezárta.
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