8/2011. sz. jegyzőkönyv
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről,
mely 2011. május 26-án 8 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/

Meghívottként jelen van: Takácsné Szabó Zsuzsanna óvodavezető, Szabó László
iskolaigazgató, Fazekasné Baksi Piroska óvodavezető, Parádi Julianna Városüzemeltetés
vezető, Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető, Oroszné Verba Julianna
Gondozási Központ vezető, Horváth Henrik Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Kerezsi Gábor
belső ellenőr.
Érdeklődőként 10 fő vett részt az ülésen.
Zsiros Sándorné polgármester: köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat,
intézmények vezetőit, érdeklődőket, a Dr. Ámbédkar Gimnázium, Szakképző Iskola,
Speciális Szakiskola Felnőttoktatási Általános Iskola képviselőit és a kábeltelevízió nézőit.
Megállapította, hogy 8 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
A Dr. Ámbédkar Iskola képviselői azért vannak jelen az ülésen, mert az iskola működése óta
eltelt egy év és az intézmény működésének tapasztalatairól szeretnének tájékoztatást adni.
Tibai Sándorné, aki 1998-2002. között képviselő-testületi tag volt, a tegnapi nap folyamán
elhunyt. Kérte képviselő társait, hogy egy perces néma felállással emlékezzenek rá.
9 óra 10 perckor Csöbör Katalin alpolgármester megérkezett az ülésre
/a jelenlévő képviselők száma 9 fő/
Zsiros Sándorné polgármester: indítványozta, hogy a meghívóban szereplő 4./ Közrend,
közbiztonság helyzete településünkön c. napirendi pontot jelen ülésen ne tárgyalják, mert az
ülésen jelen szeretne lenni Dr. Bogyay Ferenc Miskolc Város Rendőrkapitánya, de
elfoglaltsága miatt jelezte az időpont nem jó részére, egyeztetve vele 2011.06.15-én
tárgyalhatja a testület rendkívüli ülés keretében. Kérte, vegyék le napirendről a téma
tárgyalását és június 15-én megtárgyalják a Herman Ottó Általános Iskola igazgatói
álláshelyre kiírt pályázat elbírálásával együtt. A napirend fontosságára való tekintettel kérte
járuljanak hozzá, hogy a rendkívüli testületi ülést közvetítse a kábeltelevízió.
Indítványozta, hogy a meghívóban szereplő utolsó napirendi pontot Magos Attila
telekvásárlási kérelmének újratárgyalását vegyék előre, mert az ülésen résztvevő érdeklődő
lakosság a napirendi pont tárgyalása miatt jelent meg.
Elsőként a Dr. Ámbédkar Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola Felnőttoktatási
Általános Iskola képviselőit hallgassák meg az intézmény működésének tapasztalatairól.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Magos Attila telekvásárlási kérelmező levelét
ismertette a képviselő-testülettel, melyben eláll a Takarékszövetkezet mögött lévő 221/2 hrszú önkormányzati tulajdonú területtel kapcsolatos vételi ajánlatától. Ezért javasolta, hogy
töröljék a napirendet, mert okafogyottá vált.
Zsiros Sándorné polgármester: nincs akadálya, törlik a napirendi pontot.
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Brünner István képviselő-testületi tag: két állampolgári kezdeményezéssel kapcsolatos
téma napirendi tűzését kérte, az Arany János úti lakók beadványával kapcsolatosan és a
Kisvasút út forgalomkorlátozására vonatkozóan.
Zsiros Sándorné polgármester: azért nem tűzték napirendre a témák tárgyalását, mert az
egyebek napirendi pontokban tájékoztatást kívánt adni a beadványokra vonatkozóan. Jelenleg
döntést nem tudnak hozni, mert a forgalomtechnikai bejáráson kialakított vélemény szükséges
hozzá. Jövő héten szerdán tart bejárást a Vízügy az Arany János úton, ezután tudják tárgyalni
a beadványt, ha a 2011.06.15-i rendkívüli képviselő-testületi ülésre a dokumentum
rendelkezésre áll.
Brünner István képviselő-testületi tag: elfogadja a tájékoztatást.
Csöbör Katalin alpolgármester: a közrend, közbiztonság helyzetét mikor tárgyalja a
testület?
Zsiros Sándorné polgármester: 2011. június 15-én 8 órától.
Javasolta, hogy a Magos Attila kérelmét vegyék le napirendről, mert vételi ajánlatát
visszavonta.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
61/2011.(V.26.) Kt. határozata a meghívóban szereplő
11./ Magos Attila telekvásárlási kérelmének c. napirendi
pont törléséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
törli a meghívóban szereplő 11./ Magos Attila telekvásárlási kérelmének újratárgyalásáról szóló napirendi pontot,
mert a vevő visszavonta vételi szándékát.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy első napirendi pontként vegye napirendre a
Dr. Ámbédkar Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola Felnőttoktatási Általános
Iskola képviselőinek szóbeli tájékoztatását az intézmény működésének tapasztalatairól.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
62/2011.(V.26.) Kt. határozata a meghívóban szereplő
napirendi pontok kiegészítésére vonatkozóan
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a mai ülésen első napirendi pontként megtárgyalja a Dr.
Ámbédkar Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola Felnőttoktatási Általános Iskola képviselőinek tájékoztatását az intézmény működésének tapasztalatairól.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy töröljék a meghívóban szereplő 4./
Közrend, közbiztonság helyzete településünkön c. napirendi pontot, amit egy későbbi
rendkívüli képviselő-testületi ülésen -2011.06.15-én- megtárgyal a testület, mely ülésről élő
közvetítésben tájékoztatják a lakosságot.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2011.(V.26.) Kt. határozata a meghívóban szereplő
4./ Közrend, közbiztonság helyzete településünkön c.
napirendi pont törlésére és újratárgyalására vonatkozóan
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a mai ülésének napirendjéről törli a meghívóban szereplő 4./
Közrend, közbiztonság helyzete településünkön c. napirendi
pontot, melyet rendkívüli képviselő-testületi ülés keretében
2011.06.15-én 8 órakor kezdődő rendkívüli testületi ülésen
megtárgyal.
A rendkívüli képviselő-testületi ülést a kábeltelevízió közvetíti.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. június 15.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el fenti módosításokkal
együtt a képviselő-testületi ülés napirendi pontjait.
A testület 9 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
Napirend:
1./ A Dr. Ámbédkar Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola Felnőttoktatási
Általános Iskola képviselőinek tájékoztatása az intézmény működésének tapasztalatairól
Előadó: Iskola képviselői
2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3./ Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, különös tekintettel a település demográfiai és szociális helyzetére és a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárások alakulásáról
Előadó: jegyző
4./ Szociális és gyermekjóléti ellátások alakulása településünkön, egyben beszámoló a 2010.
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Gondozási Központ vezető
5./ Javaslat Alsózsolca város 2011. évi ellenőrzési tervének módosítására
Előadó: jegyző
6./ 2011. évi intézményi térítési díjak megállapítása
Előadó: jegyző
7./ Városüzemeltetés Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása
Előadó: Városüzemeltetés vezető
8./ Újonnan kialakított közterületek házszámozása
Előadó: jegyző
9./ Brünner István képviselő-testületi tag indítványai
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Előadó: polgármester
10./ Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: jegyző

1./ A Dr. Ámbédkar Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola Felnőttoktatási
Általános Iskola képviselőinek tájékoztatása az intézmény működésének tapasztalatairól
Zsiros Sándorné polgármester: köszöntötte az iskola képviselőit. Mindenki előtt ismeretes,
hogy településünkön az elmúlt év szeptemberétől gimnáziumi oktatás indult. Képviselői
kezdeményezést követően az intézmény képviselői jelen ülésen megjelenve szóban
tájékoztatnák a képviselő-testületet az intézményben folyó tevékenységről. Átadja a szót az
intézmény képviselőjének.
Czikrai Adrienn a Dr. Ámbédkar Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola
Felnőttoktatási Általános Iskola képviselője: köszöntötte a képviselőket és megköszönte a
lehetőséget a tájékoztatásra. Ő felel az iskola működéséért, egyben bemutatta a jelenlévő
munkatársát Molnár Mariannt, aki magyar nyelvet tanít az iskolában. Szeptemberben
kezdődött meg az iskola működése, a 3. Sz. Tagiskolában bérelnek két tantermet. Kb. 60 diák
jár az iskolába. Kezdetben nagy lelkesedéssel jártak az iskolába, minimális a diákok
számának csökkenése, tanköteles fiatalok és nem tanköteles személyek járnak az iskolába. A
lemorzsolódott diákok főként utazási nehézségekre való hivatkozás miatt hagyták abba az
iskolát. A nem tanköteles tanulók munka mellett járnak a felnőttképzésre. Az iskola jó
kapcsolatot alakított ki az intézmény dolgozóival, beilleszkedtek. Egy tanulócsoport délelőtt,
két csoport délután jár oktatásra. A következő tanévre sok diák jelentkezett. Az első év az
ismeretek megalapozásának szakasza volt, egy felzárkóztató folyamat az érettségi eléréséhez.
A közoktatási törvény lehetőséget ad az előrehozott érettségi megszerzésére, amely a jövő
évtől nyújt lehetőséget azok számára, akik teljesítik a követelményszintet. A diákok számának
növekedésére tekintettel további egy tantermet szeretnének bérelni a tagiskolában. Az elmúlt
év tapasztalata alapján a jövőben tervezik az iskola bővítését, hogy minél több diák
eljuthasson az érettségi megszervezéséhez.
Ráki István képviselő-testületi tag: hány fő tanuló van és ebből mennyi volt a
lemorzsolódás?
Czikrai Adrienn a Dr. Ámbédkar Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola
Felnőttoktatási Általános Iskola képviselője: 60 diák jár az iskolába, főként az idősebb
korosztályból 10-12 fővel csökkent a létszám. A diákok nagy része alsózsolcai lakos. Pozitív
tapasztalata, hogy a diákok jól felkészültek, megfelelő ismerettel rendelkeznek, ügyesek, ez
egyfajta visszajelzés az általános iskolák számára.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: foglalkoztatnak alsózsolcai pedagógusokat?
Czikrai Adrienn a Dr. Ámbédkar Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola
Felnőttoktatási Általános Iskola képviselője: óraadóként három főt foglalkoztatnak és a
jövőben szeretnének főállásban is alkalmazni. Örülnek, hogy van munkaerő Alsózsolcán. A
jövőben iskolatitkári feladatkörben is szeretnének alkalmazni alsózsolcai lakost.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: miben különbözik az önök által tanított tananyag?
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Czikrai Adrienn a Dr. Ámbédkar Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola
Felnőttoktatási Általános Iskola képviselője: a tananyag nem különbözik a gimnáziumi
tananyagtól. Az első évben az általános iskolai tananyag megalapozása a cél, mert vannak
idősebb diákok, akik már régen jártak iskolába és az anyag felelevenítése szükséges.
Csöbör Katalin alpolgármester: milyen a diákok korösszetétele és neme?
Czikrai Adrienn a Dr. Ámbédkar Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola
Felnőttoktatási Általános Iskola képviselője: meghatározó részt fiatalok, elsősorban férfiak.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: milyen további perspektívát nyújtanak a diákok
részére szakképzés terén?
Czikrai Adrienn a Dr. Ámbédkar Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola
Felnőttoktatási Általános Iskola képviselője: az iskola működési körébe számítástechnikai
képzést tudnak indítani, de csak a következő évtől tervezik bevezetését azok részére, akik
továbbtanulási lehetőségre nyitottak.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: milyen eredménnyel érettségiztek a diákok?
Czikrai Adrienn a Dr. Ámbédkar Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola
Felnőttoktatási Általános Iskola képviselője: négy éve működnek Borsod megyében és
egyre több diák érettségizik, jók az eredmények. Ebben az évben minden fő tantárgyból
érettségiztek diákok.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: ez felsőfokú intézményben hány pontot jelent?
Molnár Mariann a Dr. Ámbédkar Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola
Felnőttoktatási Általános Iskola képviselője: azonos a pontok beszámíthatósága, az idei év
érettségijének még nincs vége, ezért pontos adatot nem tud mondani.
Czikrai Adrienn a Dr. Ámbédkar Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola
Felnőttoktatási Általános Iskola képviselője: több éve működnek a megyében, de más
típusú intézmény keretében, ez az első év, hogy a diákok érettségiznek.
Brünner István képviselő-testületi tag: olyan szintű gimnáziumi oktatást nyújtanak, mint
bármelyik más gimnáziumi intézményben?
Czikrai Adrienn a Dr. Ámbédkar Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola
Felnőttoktatási Általános Iskola képviselője: igen.
Brünner István képviselő-testületi tag: milyen iskolai előképzettséggel lehet jelentkezni az
intézménybe?
Czikrai Adrienn a Dr. Ámbédkar Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola
Felnőttoktatási Általános Iskola képviselője: van olyan tagozat, ahol be lehet fejezni az
általános iskola nyolc osztályát és ez alapja a gimnáziumi képzésnek.
Csöbör Katalin alpolgármester: honnan kapta nevét az iskola?
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Czikrai Adrienn a Dr. Ámbédkar Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola
Felnőttoktatási Általános Iskola képviselője: az iskola névadója egy indiai származású
személy, aki Indiában lehetőséget kapott a továbbtanulásra, ő írta az alkotmányt és
lehetőséget biztosított az alacsonyabb szintű társadalmi rétegek taníttatására,
továbbtanulására, ezért az ő nevét viseli az intézmény.
Ráki István képviselő-testületi tag: mindenképpen szükség van az oktatásra.
Zsiros Sándorné polgármester: a testület döntésével lehetőséget biztosított az általános
iskolai tanulmányok befejezésére, illetve a helyben történő általános iskolai, majd érettségit
adó oktatásban való részvételre. Az intézmény jelenléte sikeresnek bizonyul és a jövőre
nézve nagyobb létszámmal tud majd diákokat képezni, esetleg szakképesítést képzést is tud
nyújtani. Ő maga támogatni fogja az intézmény kérelmét az újabb tanterem biztosítására
vonatkozóan. Megköszönte a szóbeli tájékoztatót.

2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Zsiros Sándorné polgármester: a lejárt határidejű határozatok mikénti végrehajtását
terjesztette a testület elé, mely írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A jelentést a testület 9 igen szavazattal jóváhagyólag tudomásul vette.

3./ Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, különös tekintettel a település
demográfiai és szociális helyzetére és a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárások
alakulásáról
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a tájékoztatót tárgyalta a Humánpolitikai és jóléti
bizottság, ahol kérdés vetődött fel az átmeneti segély számának alakulásával kapcsolatosan.
Sajnos a településen a segélyre szorulók száma évről-évre nő, 2008. évben 232 fő, 2009.
évben 478 fő, 2010. évben 354 fő volt. Vannak olyan rászorulók, akik egy évben több
alkalommal kapnak segélyt. Szintén nő a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban
részesülők száma. Megköszönte a Humánpolitikai és jóléti bizottság tagjainak munkáját, mert
nincsenek könnyű helyzetben, amikor döntenek egy-egy eseti segély megítéléséről.
Fáklya Tiborné Humánpolitikai és jóléti bizottság elnöke: alapos elemzést kaptak a hivatal
működéséről táblázatokkal alátámasztva. Javasolta, hogy a tájékoztatót ismertessék a
lakossággal, mert jól áttekinthető, pontos számadatokat tartalmazó beszámoló. A bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testületnek.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a tájékoztató elérhetővé teszik a település honlapján.
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: a bizottsági ülésen felvetődött, hogy a tájékoztató nem
tartalmazza az iparűzési adóra vonatkozó adatokat, annak oka, hogy a képviselő-testületet
évente több alkalommal kap tájékoztatást erről az adatról, de most ezt pótolva kiegészítésként
az alábbiakban tájékoztatja a testületet:
2010. január 1-től az iparűzési adóval összefüggő hatáskörök átkerültek az állami
adóhatósághoz. A helyi adóhatóságnak 2010. április 30-ig a március 15-ig esedékes és
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megfizetett helyi iparűzési adóelőlegek összegéről tájékoztatni kellett az állami adóhatóságot.
Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenységről minden hónap utolsó napjáig
szolgáltatott adatot a helyi adóhatóság. Az adóigazgatási hatáskör 2010. július 29-ével
visszakerült az önkormányzathoz. 2010. július 29-től ismét az önkormányzati adóhatóság
feladatköréhez tartozik az iparűzési adókötelezettség keletkezésével, illetve változásával
kapcsolatos bejelentési kötelezettség. 2010. évben az ideiglenes és állandó jelleggel végzett
tevékenység után fizetendő iparűzési adózók száma a településen 371 fő volt. Az iparűzési
adóból származó bevétel 122.668 e Ft.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el a tájékozatót.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2011.(V.26.) Kt. határozata a Polgármesteri Hivatal
működéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta a Polgármesteri Hivatal működéséről szóló
tájékoztatót, különös tekintettel a település demográfiai és
szociális helyzetére és a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi
eljárások alakulásáról.
Felelős: jegyző, aljegyző
Határidő: azonnal

4./ Szociális és gyermekjóléti ellátások alakulása településünkön, egyben beszámoló a
2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Zsiros Sándorné polgármester: a beszámolót a Gondozási Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat vezetője készítette.
Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető: az előzőekben a hivatal beszámolója
tartalmazta a jegyző hatáskörébe tartozó gyámügyi igazgatással kapcsolatos feladatok
ellátását, ő pedig a szociális ellátási formák alakulásáról készített beszámolót. Minden
területet igyekezett bemutatni. A Gondozási Központ szolgáltatásait megnehezíti a téli
időszak, mivel a hidegre való hivatkozással az idősek nem veszik igénybe a szolgáltatást. A
jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részt vevő tagokkal jó kapcsolatot alakítottak ki,
folyamatos az együttműködés. A problémákat tekintve kevés sikerélmény éri őket, de ez a
kevés siker is további erőt ad munkájuk elvégzéséhez.
Fáklya Tiborné Humánpolitikai és jóléti bizottság elnöke: tartalmas, pontos és lényegre
törő beszámolót kaptak, amiből megállapítható, hogy sokrétű tevékenységet végeznek. Igen,
sajnos kevés a sikerélmény a szolgáltatás területén. Próbáljanak meg szorosabb kapcsolatot
tartani az intézményekkel, hogy ne csak a problémát érintően kerüljön kapcsolatfelvételre sor,
helyezzenek nagyobb hangsúlyt a megelőzésre. A bizottság támogatja a beszámoló
elfogadását.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: néhány ponton együtt is tárgyalhatták volna az előző
napirendi ponttal a beszámolót. Mindkét tájékoztató színvonalas anyag, de az intézményekben
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folyó tevékenység is. A legkritikusabb terület mindig a gyermekkel kapcsolatos problémák
megoldása. Mindkét tájékoztatóból kitűnik, hogy az eredendő probléma a szülői
kötelezettségek nem teljesítése. Sarkalatos feladat, hogyan tudnák befolyásolni a szülőket az
irányban, hogy eleget tegyenek szülői kötelezettségüknek. A legnagyobb probléma, hogy a
gyermekek nem járnak iskolába. Nagyon fontos lenne a jövő generációja szempontjából a
gyermekek iskolai képzettsége és ez által nagyobb lehetőség lenne a későbbi munkába állásra.
Sok sikert kívánt további munkájukhoz.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: kérte a lakosságot, hogy figyeljenek oda egymásra,
mert a téli időszak veszélyes. Forduljanak segítségért a jegyzőhöz, ha tudomásuk van olyan
egyedül élő idős emberekről, akik nem tudnak magukról gondoskodni, fűteni, vagy akár
éjszakába nyúlóan csellengő gyermekkel találkoznak. Több alkalommal mentettek meg
embereket, mert fűtetlen házban laktak és nem volt élelmiszerük.
Brünner István képviselő-testületi tag: a gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége
kiterjed a gyermekek védelembe vételére. Néhány fontosabb számadatot közölt a
beszámolóból. 2009. évben 84 gyermek, 2010. évben 105 gyermek védelembe vételéről
gondoskodtak. A szolgáltatást területekre bontották a kezelt probléma alapján, ami 2009.
évben 6, 2010. évben 324 volt, az ellátott gyermekek száma 2009-ben 6 fő, 2010-ben 54 fő.
Beilleszkedési nehézség miatt 2009-ben 136 fő, 2010-ben 355 fő a kezelt problémák száma és
2009-ben 11 fő, 2010-ben 71 fő az ellátott gyermekek száma. Szülői elhanyagolás miatt 2009ben 7, 2010-ben 80 kezelt problémával szembesültek a dolgozók. Véleménye szerint a
számadatok magukért beszélnek.
Zsiros Sándorné polgármester: aggasztó a helyzet, minden odafigyelésre, támogatásra
szükség van. Megköszönte a dolgozók kitartását, munkáját, mert nem könnyű a szülőkkel
való kapcsolattartás, sajnos sokszor ellenségesek a segítő szándék ellenében is.
Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető: megköszönte az észrevételeket. A
családsegítés egy háromoldalú szerződés, mind az iskola, mind a szülő, mind a gyermekjóléti
szolgálat együttműködésén alapul. A dolgozók nem oldják meg a szülők helyett a problémát,
hanem rávilágítanak és segítséget nyújtanak a megoldás tekintetében, de ha a szülő nem
működik együtt, akkor nem tudnak segíteni.
Ráki István képviselő-testületi tag: milyen gyakorisággal fordulnak az intézményekhez,
osztályfőnökökhöz a dolgozók?
Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető: rendszeres a kapcsolattartás, minden
esetben, ha jelzés érkezik, felveszik a kapcsolatot az osztályfőnökkel. Hétfőn, szerdán és
pénteken van ügyfélfogadás, amikor nagy forgalmat bonyolítanak le, kedden és csütörtökön
helyszínen végzett családlátogatás és intézményekkel való egyeztetési tevékenységet látnak
el. A szolgáltatás elvégzése, összehangolt munkát kíván.
Csöbör Katalin alpolgármester: gratulált a munkában elért eredményekhez, mert
bizonyítják, hogy egyre több esetet tudnak kezelni és odafigyelnek a problémákra, hogy a
társadalomban egyre növekvő alacsonyabb jövedelmű rétegeknek segítséget tudjanak
nyújtani. Ez a feladat nem csak az intézményekre hárul, hanem az egész társadalomra, hiszen
a gyermekek, a jövő nemzedéke fontos.
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Ráki István képviselő-testületi tag: a szülői kötelesség hiánya miatt törvényi változásra
lenne szükség. A családgondozási tevékenységre nagy szükség van, mert előfordul olyan
élethelyzet, hogy segítség nélkül nem tudják megoldani a problémákat. Olyan körülményeket
kell teremteni a családok számára, hogy a szülői kötelességüknek tegyenek eleget és munkába
álljanak, ennek érdekében megszigorítaná a családtámogatási kedvezményt és célkitűzést kell
megállapítani részükre. A jövőre nézve várhatóan szaporodni fog a segélykérők száma. Az
intézmények ismerik a krízispontokat, ezért már ősszel hívják fel a figyelmet a problémákra.
Fogalmazzanak meg elvárásokat a probléma megelőzése és a probléma megoldása érdekében.
A Humánpolitikai bizottság kevés keretből gazdálkodik, 2.000 – 3.000 forint támogatás
megítélésénél figyelembe veszik a rászorultság okát. Másfajta életvitelre való szemléletváltás
lehet a cél. Visszatérve a Dr. Ámbédkar Iskola képviselői által tett tájékoztatásra nem hiszi,
hogy olyan színvonalú oktatást biztosítanak, mint a felnőtt gimnáziumi oktatás, de legalább
ösztönzik a diákokat a továbbtanulásra. Közös összefogás szükséges a problémák
megoldásához.
Zsiros Sándorné polgármester: maximálisan egyetért a szülői kötelességről elmondottakkal.
Arra kell törekedni az alkotmányban, hogy a megfogalmazott szülői kötelességeknek az
ágazati jogszabályok érvényt szerezzenek és szigorú szankciókhoz legyen kötve a kötelesség
nem teljesítése esetén végrehajtható szankció.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: örült volna, ha egyben tárgyalják a két napirendi
pontot. Fiatalokkal, gyerekekkel és idősekkel foglalkozik a Gondozási központ, a
Polgármesteri Hivatal életerős emberekkel, így átfogó a lakosság részére nyújtott szolgáltatás.
Óriási a kiadott anyag. A Polgármesteri Hivatal beszámolójának elkészítését, kidolgozását
megköszönte, rendszeresen megkapják az éves tevékenységről szóló tájékoztatót. Nem kevés
feladat összegyűjteni ezeket az adatokat. A Hivatal feladat és hatáskörét áttekintve a jegyző
hatáskörébe több mint 4000 tevékenység tartozik. Mindkét tájékoztató részletes és két
lehetőség merül fel, tudomásul veszik a tájékoztatást vagy következtetésre jutnak és olyan
döntést hoznak ez ügyben, hogy az önkormányzat célkitűzéseket állapít meg arra
vonatkozóan, hogy milyen feladatokat hajtanak végre a problémák megoldása érdekében. A
hivatal beszámolójából kiemelte az ügyfélszolgálati iroda működtetését, ami azt a célt
szolgálná, hogy ügyfélbarát tevékenységgel helyben kiszolgálják az ügyfeleket, így
kényelmesebb legyen az ügyfél részére az ügyintézés, de Alsózsolcán sajnos azért
működtetnek ügyfélszolgálatot, hogy a nagyszámú ügyfélforgalom ne zavarja a dolgozókat. A
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló alapján 240 gyermek jár óvodába,
melynek 67 %-a hátrányos helyzetű, 36 %-a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. Ezek a
gyermekek gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. 2010. évben 23 fő az óvodáztatási
támogatásban részesülők száma. A szülők nem tekintik fontos feladatuknak az óvodai
oktatást, mert a támogatás ellenére sem gondoskodnak a gyermek rendszeres óvodába
járásáról. Az óvodában a megengedett hiányázási napok száma a két igénylés között eltelt
időszak óvodában tölthető napok 25 %-ánál nem lehet több. A Humánpolitikai bizottságnak
tudomása van azokról a családokról, akik nem járatják rendszeresen óvodába gyermekeiket?
Vegyék figyelembe és ne kapjanak segélyt ezek a kérelmezők.
Fáklya Tiborné Humánpolitikai és jóléti bizottság elnöke: konkrétan nem tudják, mely
családokat érint.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: az általános iskolába járó gyermekek száma 674 fő,
ebből 78 %-a hátrányos helyzetű, 48 %-a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek. A
településen nő az elszegényedés, ezáltal nő a bűnözés is. A gyermekek védelembe vételének
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legfőbb oka a szülők hanyag magatartása, óvodai, iskolai hiányzások és rendőrségi hatósági
intézkedésre került sor a gyermekkel szemben. Ez az adat 2006-ben 36 fő volt, 2010. évben
79 főre emelkedett. A számadatokból kitűnik, hogy nő a védelembe vett gyermekek száma. A
Gyermekjóléti szolgálat minden gyermekre vonatkozóan egyéni foglalkozási tervet készít. A
dolgozóknak van ideje minden gyermekre elkészíteni a tervet, e mellett ellátni munkájukat? A
természetbeni ellátás célja, hogy a családgondozó feladata a bevásárlás. Az intézmény egy
összekötő kapocs a választók és a kormány között, ezért jelezni kell több fórumon keresztül,
hogy ez nem működik. Nő az elszegényedés és nő a bűnözés, ami rossz irányvonal.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: nem tudják, hogy a szülők miért nem járatják
rendszeresen óvodába gyermekeiket. 2010. évben 23 fő kapott óvodáztatási támogatást. Több
éve megválaszolatlan kérdés, hogy mit próbáljanak tenni, mit vállaljanak fel a probléma
megoldása érdekében. A Humánpolitikai bizottság és a korábbi kulturális bizottság más
megközelítés alapján osztja a segélyeket. Azok kapnak segélyt, akik megfelelnek a törvényi
és rendeletben foglalt előírásoknak. Minden háznál legyen szemétgyűjtő edény és használható
mellékhelyiség, illemhely. Javasolta, hogy bővítsék ki a rendeletben foglalt előírásokat az
udvar, kert és ház előtti terület rendbetételére vonatkozóan. A napokban a Kisebbségi
önkormányzat elnöke, Tóth J. Sándor képviselő, a Hivatal dolgozói és ő 200 házat
ellenőriztek a Móricz Zs. utcától az Ifjútság utcáig. 10 %-ban vannak szép, gondozott házak.
Az elmúlt évhez képest nagymértékű a romlás és elszegényedés ezen a területen, sajnos a
szemét, gaz és elhanyagolt házak száma is. Felhívta a figyelmet arra, hogy a ház előtti
területet mindenki tegye rendbe. Az önkormányzat nem tudja átvállalni a szülők felelősségét.
A Gyermekjóléti szolgálat dolgozói természetbeni ellátásként bevásárol a rászoruló családnak
és ő cipeli a szatyrokat, ezzel nem oldódik meg a probléma. Véleménye szerint nem ez a
segítség. Amíg nincs megfelelő törvényi rendelkezés, addig nem tudnak tenni semmit.
Kérjenek segítséget a Metodista egyháztól, hátha a szülőket a helyes életmódra, megfelelő
körülmények biztosítására tudnák ösztönözni. Az ellenőrzés során nem csak az illemhelyeket
és a szemétgyűjtő edényeket ellenőrizték, hanem feljegyezték azokat a telkeket, ahol
elhanyagolt volt a környezet. Javasolta, hogy egészítsék ki a szociális rendeletet.
Csöbör Katalin alpolgármester: már korábban felmerült a rendelet megalkotásának kérdése,
akkor a gyűjtőedényekről és az illemhelyekről döntöttek.
9 óra 15 perckor Csöbör Katalin alpolgármester távozott az ülésről
/a jelenlévő képviselők száma 8 fő/
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: korábban szorgalmazták, hogy a második félévben
egészítsék ki a szociális rendeletet. A Metodista egyház vezetője kérte, azokat a családokat,
akik rendelkeznek megfelelő illemhellyel, gyűjtőedénnyel és tiszta, rendezett udvarral, kerttel,
jutalmazzák meg. Javasolta, hogy Tiszta udvar, rendes ház feliratú táblát kapjanak. Ne csak
mindig a rosszat hangoztassák, hanem a jót is, természetesen ezt az egész városra kiterjedően
kell szabályozni.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, hogy a Gyermekjóléti szolgálat beszámolójáról
tárgyaljanak.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: ok és okozati összefüggés van a szegénység és az
igénytelenség között. A bejárás alkalmával tapasztalták, hogy szép, gondozott házak is
vannak. Javasolta, hogy ne várjanak a rendelet módosításával az év második feléig
egészségügyi szempontok miatt és készítsék el a rendelet módosítását. Az elhanyagolt
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területről a gazt takarítsák el meghatározott határidőn belül. Komplex gondolkodásra volna
szükség. Korábban ő is vásárolt vetőmagot azoknak, akik hajlandóak arra, hogy műveljék a
kertjüket és ellátta őket tanácsaival a kertgondozás tekintetében.
Ráki István képviselő-testületi tag: ne várjanak a rendelet módosításával, minél hamarabb
döntsenek.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: nem csak a település előbb említett részén vannak
problémák, a Vay telepen is előfordul a gondozatlan kert látványa. Kérte a lakosságot, ha nem
művelik a kertjüket, legalább másnak ne okozzanak problémát.
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: sajnos évről-évre nő az iskolákban és az óvodákban a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma. Nem tudnak tenni az ellen, hogy a
hátrányos helyzetű szülők ne szüljenek több gyermeket. Azokat a szülőket, akiknek gyermeke
hiányzik az oktatási intézményből, feljelentik a rendőrségen. A védelembe vett gyermekek
száma a december 31-i állapot. Minden gyermek esetében készítenek egyéni foglalkozási
tervet, törvényi előírás, amit minden évben felülvizsgálnak, történt-e változás. Növelte a
védelembe vett gyermekek számát az 50 órát meghaladó igazolatlan hiányzás miatt indult
eljárás. A szülői elhanyagolás miatt természetbeni ellátásban részesülnek a gyerekek. 15
gyermek van, akiknek 50 órát meghaladó hiányzása miatt felfüggesztették az iskoláztatási
támogatását. Három hónapot követően felülvizsgálják a tevékenységet. Sajnos a gyermek ez
után sem fog iskolába járni. A családgondozókra sok terhet ró a természetbeni ellátás. Az
óvodáztatási támogatás célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek minél
hamarabb intézményi ellátásban részesüljön. Kezdetben a szülők hordják a gyermeket, csak a
hiányzások miatt kevés esetben került sor óvodáztatási támogatás megállapítására. Ez évben
több esetben adtak óvodáztatási támogatást. Az óvodában a megengedett hiányázási napok
száma a két igénylés között eltelt időszak óvodában tölthető napok 25 %-ánál nem lehet több.
Elmúlt évben 1300 gyermek részére állapítottak meg rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményt.
Zsiros Sándorné polgármester: az ügyfélszolgálaton lehet nyomtatványt kérni, ezáltal nem
minden irodába mennek be az ügyfelek, ami az érdemi ügyek intézését nagymértékben
hátráltatná, de természetesen nincs akadálya az irodában történő ügyintézésnek sem. Az
ügyfelek segítséget és felvilágosítást is kapnak az ügyfélszolgálaton, ami jól működik.
Egyetért azzal, hogy az önkormányzat összekötő kapocs a lakosság és a kormány között.
Meghívót kapott az önkormányzati bizottsági ülésre, melyre 13 pontot fogalmaztak meg,
milyen változtatásokra lenne szükség a rendszerben. Polgármesterként közösen fogalmaznak
meg javaslatokat törvénymódosításra vonatkozóan, amit konkrét kezdeményezéssel és
indoklással kell ellátni. A jegyző és aljegyző is ezt teszi a hatékonyabb működés érdekében.
Kérte a képviselők segítségét is. Az önkormányzati szövetségnek a jogszabály alkotás
kontrollja tekintetében naprakész információi és komoly elvárásai vannak. A javaslatokat
továbbítják az illetékes fórumoknak.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: testületi konzultáció keretében tárgyaljanak a
témakörökről.
Zsiros Sándorné polgármester: közösen fognak tudni javaslatokkal élni. Kérte a testületet,
hogy fogadják el a Szociális és gyermekjóléti ellátások alakulása településünkön, egyben
beszámoló a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról c. beszámolót.
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A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
65/2011.(V.26.) Kt. határozata a szociális és gyermekjóléti ellátások alakulásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta a szociális és gyermekjóléti ellátások alakulása
településünkön, egyben beszámoló a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról c. beszámolót.
Felelős: Gondozási Központ vezető
Határidő: azonnal

Szilágyi László képviselő-testületi tag: kérte, hogy tartsanak 10 perc szünetet.
A továbbiakban 10 perc szünet következett.
5./ Javaslat Alsózsolca város 2011. évi ellenőrzési tervének módosítására
Zsiros Sándorné polgármester: novemberben fogadta el a testület a Miskolc Kistérség
Többségi Társulás által folytatott belső ellenőrzési tervet. Korábban a pénzügyi munkatárs,
nyugdíjba vonulása után csak a jegyző végezte a belső ellenőrzést, illetve a FEUVE-n
keresztül történt az ellenőrzés, de az önkormányzat szerteágazó feladatai és széleskörű
intézményi hálózata nem tette lehetővé a hatékony ellenőrzést. Az eddigi ellenőrzések
alkalmával nem találtak hibákat, szabálytalanságokat, szabályszerűen működnek, a
hatékonyság növelése érdekében döntöttek a belső ellenőr alkalmazásáról. Az államháztartási
törvény rögzíti, hogy a jegyző köteles gondoskodni az önkormányzat szabályszerű
működéséért, a belső ellenőrzésért, ennek érdekében döntött a testület, hogy az átszervezést
követően egy fő belső ellenőrt alkalmaznak a Polgármesteri Hivatal állományában. A belső
ellenőrzési terv, melyet a képviselő-testület határoz meg, ad irányt az ellenőrizendő területre,
illetve lehetőség van azon túli rendkívüli ellenőrzésekre is. Kerezsi Gábor május 1-től
dolgozik a Hivatalnál, mint belső ellenőr, ezért ettől az időponttól készítették el az ellenőrzési
tervet, ami hatékonyabbá teszi az önkormányzat működését.
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja
a testületnek az ellenőrzési tervet.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a pénzügyi bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és 2 igen szavazattal és egy ellenvéleménnyel javasolta elfogadásra. Felvállalja, nem
támogatta az ellenőrzési terv elfogadását. Nem tartja helyesnek, hogy a bizottság elnöke úgy
tűnteti fel a bizottság döntését, mintha minden bizottsági tag támogatta volna az előterjesztés
elfogadását. Kifogásolta, hogy tudomásul veszik az előterjesztéseket és tovább lépnek, nem
határoznak meg konkrét célkitűzést. Anyagi okok miatt nem javasolja belső ellenőr
alkalmazását. A 2011. évi költségvetés elfogadásánál 130 M Ft volt a pénzmaradvány
összege, ami hitelből származik. Ebből terveztek kiadásokat, maradt 110 M Ft, ezáltal 20 M
Ft-al borult a költségvetés. A 110 M Ft pénzmaradványból marad 66 M Ft tartalék, amit
terhelnek még kötelezettségek, így 41 M Ft tartalék van a hitel összegéből. 2009. évben 219
M Ft adóbevétellel terveztek, 2010. évben 213 M Ft-al és 2011. évben 258 M Ft-al. Mindenki
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számára ismeretes a kialakult gazdasági helyzet. Honnan fogja az önkormányzat előteremteni
a 45 M Ft különbséget? Számítása szerint év végére elfogy az önkormányzatnak a hitelből
tartalékba helyezett pénzeszköze. A testület által elfogadott gazdasági programban szerepel,
hogy az önkormányzat adósságállománya tovább nem növelhető. Ennek ellenére a CHF
árfolyamától függően fizetik a hitel kamatait és a tőketörlesztést, de a város adóssága
december 31-én 631 M Ft. Ha nem növelhető az adósságállomány és elfogy a hitelből
tartalékba helyezett pénz, át kell gondolni a további működést. Az önkormányzatok rossz
helyzetben vannak. A hitel tőketörlesztését a hitelből fizetik. Ha elfogy, hogyan fogják
fizetni? Minden évben 2005-től 16 M Ft, 2006-tól 40 M Ft, 2007-től 80 M Ft, 2008-től 95 M
Ft hitel halmozódott fel. Ugyan a kötvénykibocsátásból visszafizették a hitelt, de ott tartanak,
hogy a működésre fogják fordítani a fennmaradó összeget. Ezt a hitel tudomása szerint a
testület fejlesztésre vette fel, ami megtakarítást hoz az önkormányzatnak. Ellenzi, hogy ebből
az összegből bármiféle kiadást eszközöljenek. Magos József bizottsági tag javasolta és
egyetértett vele, hogy gondolják át újra az önként vállalt feladatokat. Nem érti, hogy
mindezek ellenére miért döntenek kiadásról. Az Alsózsolcai Hírek megjelent, de a
költségvetés címszó alatt írt újságcikkben nem szerepelnek számadatok, ez alapján a lakosság
nem tud eligazodni a költségvetésben. Vannak képviselők, akik nem akarták elfogadni a
költségvetést, ő felvállalja döntését, kiírhatják a nevét. Korábban részt vettek Dubicsányban,
ahol az önkormányzati képviselők továbbképzését szervezték. Azt látja, hogy a település
vezetői ülnek a szekér bakján és döntéseikkel a települést a szakadék szélére kormányozzák.
Felszólította a település vezetőit, hogy álljanak fel és csomagoljanak össze, amiért ilyen sok
adósságot halmoztak fel. Kérjenek bocsánatot a lakosságtól és adják át a „kormányrudat”
másnak, mert az átszervezés kapcsán és a hitelfelvétel révén csődbe vitték Alsózsolcát.
Felhívta a figyelmet arra, hogy azok a vezetők, akik csődbe juttatják a települést, egymás után
két választási ciklusban nem indulhatnak. Nem Kerezsi Gábor belső ellenőr személyével van
problémája, hanem az önkormányzat kiadásaival. Nincs szükség belső ellenőr alkalmazására,
amikor ilyen rossz anyagi helyzetben van az önkormányzat.
Zsiros Sándorné polgármester: egyes képviselők a mai napig nem tudják elfogadni a
demokratikus önkormányzást. Tóth J. Sándor a pénzügyi bizottság elnöke helyesen, a
bizottság által kialakított döntést ismertette. El kell fogadni a bizottság által kialakított
véleményt. 1990. óta demokrácia az önkormányzás alapja. Úgy tudják fejleszteni a települést,
ha minden képviselő mellé áll. A választáson a lakosság támogatta őket. Bíznak abban, hogy a
jövőben tudnak majd együtt dolgozni. Képviselő úr nem fogadja el a belső ellenőr
alkalmazását, nem érti miért, hiszen erről korábban döntöttek és az idő őket fogja igazolni,
hogy jó, vagy rossz döntés volt. A belső ellenőrzés a jobb, hatékonyabb munkavégzés
elősegítése miatt szükséges, mert nem egyedül a polgármester és a jegyző hozza a döntéseket,
hanem a képviselő-testület. November 10-én a 177/2010. sz. határozatban megszavazták a
belső ellenőri álláshely létrehozását és a testület a költségvetésbe beépítette az ehhez
szükséges fedezetet. Ezzel a település adósságállománya nem nőtt. A zárszámadás
elfogadásakor Magos József pénzügyi bizottsági tag felvetette az önként vállalt feladatok
áttekintését, amivel egyetértettek. Korábban döntöttek több utca aszfaltozásáról, felújításáról,
ami 40 M Ft-ba kerülne. Azért nem tárgyalta a testület a jóváhagyását, mert ezt az összeget
inkább tartalékba helyezik. Ha a képviselő-testület elfogadja a költségvetést, már negatív
irányba nem változtathatják. Igen, a településnek van hitelállománya, de ezt a tényt sosem
titkolták el, a lakosságnak tudomása van erről és nem felelőtlenek. Teszik a dolgukat, mások
ellentétes irányt próbálnak bizonyítani, hogy a következő választáson jó színben tűntessék fel
magukat. A lakosság nem ezzel bízta meg őket, a problémák kezelésére és a település
megfelelő működtetésére. Nem azt várják, hogy hadakozzanak egymással. Nem tudják
bizonyítani, hogy jó döntéseket hoznak, majd a következő választás eldönti. Egyes képviselők

14
azt hangoztatják, hogy a település csődbe megy. Tőlük független a központi finanszírozás és
az önkormányzat bevételei, ha a kettő nem közelíti meg egymást és a tényleges kiadásokat,
akkor kialakulhat csődhelyzet, de ezért nem a képviselő-testület, nem a polgármester és nem a
jegyző a felelős. Nem biztosítanak megfelelő finanszírozást a feladatok végrehajtására. A
lakosságnak tudomása van az ország gazdasági helyzetéről.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: sajnálja, hogy nem volt jelen Dubicsányba, de
tudomása szerint nem szekérről, hanem teherautóról volt szó. A település jegyzője nem a
szekér bajkán ül, hanem azt visszafelé húzza, nem érti, hogy képviselő úr miért a
polgármestert és a jegyzőt okolja minden problémáért. Két nappal ezelőtt egy példát említve
próbálta képviselő úr felelősségét szemléltetni, mivel egyes kérdésekben ő hozza meg a
döntéseket, ő szavaz, nem a jegyző, aki nem szavaz. A jegyző a képviselő-testületi ülésen
tanácskozási joggal vesz részt, ami nem biztosít szavazati jogot. Neki is van véleménye,
szeretne szebb, jobban működő települést és képviselő-testületet.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: nem egy csoportba voltak azok, akik a szekéren,
illetve a teherautón utaztak.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: ő a teherautós feladatot látta, amit a jegyző visszafelé
húzott és nem a szakadékba tolta.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: tudomásul kell venni, hogy nem csak a jegyző és a
képviselő-testület ül a szekéren, hanem 5900 fő is, a település lakossága, ez alapján kellene
helyesen gondolkodni. Kritika hangzott el a pénzügyi bizottság döntésének ismertetésével.
Mint a bizottság elnöke, a kialakított álláspontot ismertette, nem kell közölnie a név szerinti
szavazást. Ettől függetlenül képviselő úr elmondhatja véleményét. A belső ellenőr
alkalmazása önvédelem a jegyző, a polgármester és a képviselő-testület számára is. A belső
ellenőr által készített jelentés alapján megbizonyosodhatnak arról, hogy jól működik-e az egyegy ágazati feladat. A Társulás csak célzott vizsgálatokat végzett, de átfogó ellenőrzést nem
hajtott végre. A Társulásban lévő 40 településhez 10 fő belső ellenőrt alkalmaznak, akik ilyen
nagy területen nem képesek átfogó belső ellenőrzést végrehajtani. A számszaki eredményeken
túl nagyon fontos a belső ellenőr munkája, mert kockázati elemzéseket is készít, amiből
következtetéseket lehet levonni a jövőre nézve, ami az ellenőrzés mellett jelentős feladat.
Elhangzott, hogy mondjon le a polgármester és a jegyző. Azoknak a képviselőknek érdeke,
hogy a Társulás végezze a felszínes belső ellenőrzést, akik a jövőben csak mutogatni
szeretnének, hogy nincsenek rendben egyes feladatok. Ezt is megérti, de erősíti azt a tényt,
hogy szükség van elemzésekre. A jegyző napi munkája mellett nincs lehetősége és energiája
átfogó belső ellenőrzések végzésére és törvényi előírás a belső ellenőrzés végrehajtása. Azok
a vezetők, akik csődbe viszik az önkormányzatot bizonyos idő eltelte után tölthetnek be
vezetői funkciót. Borsod megyében 12 milliárd összegű kötvényt bocsátottak ki a FIDESZ-es
kormányzás alatt. Az önkormányzatok finanszírozása nem fedezi a kiadásokat, ezért a
bevételekből kell pótolni, ami nem a helyi önkormányzatokon múlik. Ezek szerint az elmúlt
időszakban történt események miatt a kormánynak is le kellene mondani? A belső ellenőri
tevékenység célja az ellenőrzés, elemzés és javaslattétel a hatékonyabb működés elérése
érdekében. A jelenlegi finanszírozásban fejlesztési forrásokat kell keresni, mert a saját
bevételekből nem tudják a fejlesztéseket végrehajtani.
Ráki István képviselő-testületi tag: korábban, vezető beosztásban több alkalommal ügyészi
vizsgálatokon esett át. A belső ellenőrzést a vezetőnek kell végezni. Véleménye szerint el kell
gondolkodni arról, hogy a jövőben hogyan tovább, mert csak idő kérdése és a problémák
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jelentkezni fognak az előre jelzések alapján. A jövőben nagyobb hangsúlyt kívánnak fektetni
az ellenőrzésekre. Nem érti, hogyan lehet eredménytelenül végezni a feladatokat. A térítési
díjak ellenőrzése kapcsán nem érti, hogyan lehet másképpen, jobban végezni a feladatot. A
vezető vagy eleget tud tenni a feladatoknak, vagy nem. A jogszabályokat be kell tartani.
Minden intézménynél, még a takarító eszközöket is minimális szinten határozták meg a
költségvetésben, hogyan lehet ezt még fokozni? Nem tud mit kezdeni az anyaggal, mert
Alsózsolcán semmire nem vonatkozik. A törvények és jogszabályok mindent meghatároznak,
ennek megfelelően kell ellátni a feladatokat. Minden dolgozónak munkaköri leírása van és
meg kell felelni az elvárásoknak. Mit fog vizsgálni a belső ellenőr, hogy rossz úton haladnak?
Mindig a törvényességre hivatkoznak, de korábban az iskolák vonatkozásában ezt
elfelejtették, mert több státusz nem került betöltésre.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: milyen álláshely nincs betöltve? Nincs tudomása róla.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: ne szakítsuk félbe.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: de ez félrevezetés.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: nem baj, had mondja el, majd a végén megkérdezik.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: mi nincs betöltve?
Ráki István képviselő-testületi tag: tessék várni, had mondjam el. Véleménye szerint nincs
szükség rendszergazda alkalmazására sem. Büszke arra, hogy saját maga tanulta meg a
programok kezelését. Elmúlt ülésen felvetődött, hogy a gyerekek jövőjét teszik tönkre azzal,
ha értékesítik a kompház előtti területet. Azzal, hogy a településen összevonták az iskolákat,
már tönkretették a gyermekek jövőjét. Úgy fogadták az ott dolgozók, menjen vissza dolgozni,
mert nem bírják tovább. Ha megfelelő átgondolással hajtották volna végre az iskolák
összevonását, akkor még megtakarítást is eredményezett volna. Sem a rendszergazda, sem a
belső ellenőr alkalmazásával nem ért egyet és nem támogatja azért, mert egy év múlva azon
fognak tanakodni, hogy kit bocsássanak el az önkormányzattól. A jövőben még kérdéses,
hogy az önkormányzatoktól milyen feladatok elvonására kerül sor és akkor emberi sorsokról
kell dönteni. Nem bánta meg korábbi döntését arra vonatkozóan, hogy a kötvényt
kibocsátották. Ha akkor nem teszik meg, Alsózsolca nem fejlődött volna, mert a kulturált
jövőhöz, kulturált környezet is szükséges. Ezek alapján szükséges belső ellenőr? Hogyan
fogja átlátni ezeket a nagy területeket? A jogszabályok betartása mellett hol talál olyan hibát,
ami alapján felelősségre vonható a dolgozó, illetve vezető? A költségvetésben elfogadott
pénzeszközzel maradéktalanul el kell számolni. Kihangsúlyozta, hogy az igazgatónak kell
ellátni a belső ellenőrzést. A vezető és a dolgozó felelőssége, hogy tökéletesen végezze
tevékenységét, akkor miért van szükség belső ellenőrre? Várja a meggyőző javaslatokat. Azt a
dolgozót, aki nem tudja a jogszabályoknak megfelelően ellátni feladatát, el kell bocsátani.
Meg kell tanítani a dolgozóknak a számítógép használatát és a programok kezelését, ezáltal el
fogják látni a feladatokat. Több munkahelyről bocsátanak el dolgozókat, 10 ember feladatát, 5
ember látja el. A választópolgárok azért szavaztak rájuk, hogy biztonsággal és felelősséggel
döntsenek a település érdekében. Sajnos a körülmények külső hatása befolyásolja az
önkormányzatot, ezért megszorításokat kell végrehajtani. Nem látja a település jövőjének a
biztonságát, ezért nem támogatja az előterjesztést, amiben csak általánosságok kerültek
megfogalmazásra. Felteszi a kérdést, akkor minek vezető? Megtakarításokat kell eszközölni.
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Zsiros Sándorné polgármester: elfogadja, hogy Szilágyi László képviselő úr nem támogatja
az előterjesztést. Korábban a testület több alkalommal tárgyalta az átszervezést, amit azért
nem támogatott, mert laikus volt és nem tudott azonosulni vele. Fél év után már átlátja a
rendszert, így véleménye szerint nincs szükség aljegyzőre, belső ellenőrre és építésügyi
hatóságra sem. Ráki István képviselő úr 20 év képviselői tapasztalata ellenére sem látja át. Az
önkormányzati törvény előírása alapján a jegyző köteles gondoskodni belső ellenőrzés
végrehajtásáról, ami nem a jegyző feladata. Ők sem szólnak bele, hogy az iskolában milyen
tanterv szerint oktatnak, de a törvényi előírásokat be kell tartani. Nem mondja azt, hogy
mindenhez ért és mindent átlát. Szilágyi László képviselő úr mondta, hogy a jegyzőnek több
mint 4000 ügyben kell állást foglalnia. Az iskolába pályázat útján nyertek számítógépeket,
amit a projekt menedzsmentje állított össze. Ha utána probléma adódik a számítógépekkel,
akkor a rendszergazda feladata annak karbantartása. Több éves tapasztalatát tekintve sem
merné kimondani azt, hogy nincs szükség rendszergazda alkalmazására, mert a szoftverek
bonyolult rendszerek, a rendszergazda egy külön szakma el kell különíteni a számítógép
felhasználói oldaltól. A számítógép hardverből és szoftverből áll. Egyik dolgozótól sem
várható el, hogy a hibás szoftverek megjavítsa. A meghibásodást nem lehet elhárítani, ha
elromlik a számítógép meg kell javítani, amihez rendszergazda szükséges. Ráki István
képviselő fogalmazta meg, hogy a belső ellenőr hogyan tud átlátni ilyen nagy területet és
átfogó ellenőrzést végrehajtani. A jegyző napi munkája mellett nem tud átfogó ellenőrzést
végrehajtani, ezért van szükség belső ellenőr alkalmazására. Az ellenőrzés nem csak a pénzek
megfelelő felhasználásáról szól, hanem munkafolyamatokról, mivel tehetnék hatékonyabbá
egy-egy terület működését. Az átszervezés kapcsán Ráki képviselő úr kijelentette, hogy az
önkormányzatnál lévő számítógépeket ellenőrizni fogja, amit azóta sem tett meg. Kérte, ne
nézzék le egymás munkáját. A képviselői mandátum nem csak abból áll, hogy részt vesznek
az üléseken. Leírhatják javaslatukat, véleményüket, amin lehet vitatkozni, de ezáltal közös
álláspontot lehet kialakítani. A belső ellenőr alkalmazásáról már november 10-én döntött a
képviselő-testület. További lépésként el kell fogadni a belső ellenőrzési ütemtervet. Ezzel a
vitával azt érik el, hogy elveszik az energiát más, fontosabb feladatok elvégzésétől és nem
Alsózsolca érdekét szolgálja.
Ráki István képviselő-testületi tag: a törvény szerint azonos jogok illetik meg annak
ellenére is, ha nézeteik különböznek. Az intrikáról szólt polgármester asszony felszólalása.
Élete során megbotránkozást soha nem okozott senkinek. 18 éven keresztül dolgozott vezető
beosztásban, több alkalommal vizsgálták tevékenységét és minden vizsgálat eredménye az
volt, hogy rosszul végezte munkáját. Jogosnak tartja a fent elmondottakat. Minden
munkahelyen kevesebb alkalmazott dolgozik. Nem azt állította, hogy nincs szükség
rendszergazdára, csak véleménye szerint 3-4 önkormányzatnak kellett volna összefogni és egy
rendszergazdát alkalmazni. Vezetése alatt kötelezte a dolgozóit arra, hogy a számítástechnikai
alaptudást elsajátítsák, ezért mindenkit beiskolázott. Őt saját magáért választották képviselőtestületi tagnak 1994-től. Ő csak tényeket bírál és nem személyeket. Olyan döntéseket
szeretne hozni, amivel több megtakarítást tudnak eszközölni. A számítógépek ellenőrzése
során azt szerette volna megvizsgálni, hogy az önkormányzat dolgozóinak milyen a munkaidő
kihasználtsága és munkaidő közben mire használják az internetet. Azért nem ellenőrizte, mert
nem tartózkodott itthon. Ha itthon van, részt vesz minden ülésen és minden rendezvényen.
Kihangsúlyozta, ha kérdést tesz fel, nem személlyel van problémája. Mindig próbálta
megoldani a problémákat, hogy a közösséget szolgálja. Az önkormányzat feladatait át fogják
vizsgálni a jövőben és a döntést közösen fogják meghozni. Kérte, hagyják abba egymás
kritizálását.
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Zsiros Sándorné polgármester: ő fordítva látja a helyzetet. Különbözőek a vélemények, de
megpróbálja közelíteni egymáshoz. Azért válaszol, mert a lakosság félreértheti a
hozzászólásokat. Figyelembe kell venni a lakosság létszámát, az önkormányzat összetételét és
az ellátandó feladatok sokaságát, ezért van szükség rendszergazda alkalmazására. Ha
képviselő úr azt tapasztalta, hogy az önkormányzati dolgozók különböző közösségi oldalakon
böngésznek munkaidőben, szólnia kellett volna.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: kérte, ha valaki azt tapasztalja, hogy a dolgozók
munkaidőben iwiw, vagy egyéb más közösségi oldalon bejelentkeznek, szóljanak neki.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a törvénynek megfelelően a Társulás elláthatja a
belső ellenőrzési feladatot?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: igen, ha azt teljes mértékben el tudja látni.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: kezdetben társtelepülés önkormányzatával kellett
volna egy fő belső ellenőrt alkalmazni és a későbbiekben, ha rendelkezésre áll a fedezet,
akkor főállásban. Eldöntendő kérdés, hogy útfelújítás vagy belső ellenőr alkalmazása?
Zsiros Sándorné polgármester: a képviselők nem értik meg a törvényi előírásokat.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: azt állította Ráki István képviselő, hogy korábban az
iskolában gyermekvédelmi felelős nem került alkalmazásra. A gyermekvédelmi felelős
feladatait ellátta az adott osztály vezetője és az osztályfőnök. Ha probléma adódott, a szülők
mindig az osztályfőnököket keresték meg, nem a gyermekvédelmi felelőst. Van olyan
közmunkás, aki tanárképző főiskolára jár és ezért került foglalkoztatásra az iskolába, hogy ott
elláthassa a gyermekvédelmi felelős feladatait.
Ráki István képviselő-testületi tag: az átszervezéssel több probléma megoldódott.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: hétfőn Szilágyi László képviselő úrral a település
főutcáján találkozott, aznap szabadságon volt, reméli nem feltételezi, hogy munkaidőben
intézte saját ügyeit, amikor találkoztak. Egyébként a mai napon is szabadságon van, így még
bárkivel találkozhat a hivatalon kívül. Lehet, hogy az egyes közösségi oldalakon bejelentkező
dolgozó is szabadságon van? Nem pedig munkaidőben szörfözik a neten.
Kerezsi Gábor belső ellenőr: köszöntötte a testület tagjait. Sok vélemény elhangzott, csak
szakmailag szeretne reagálni a felvetésekre. Az államháztartás alrendszerekből épül fel és a
külső ellenőrzést az Állami Számvevőszék látja el. Az ÁSZ ellenőrizheti, hogy a jegyző
gondoskodott-e a belső ellenőrzés működtetéséről, s amennyiben nem, akkor előírhatja e
kötelezettség teljesítését. A belső ellenőr munkáját ellenőrizheti az ÁSZ. Jogszabályi
kötelezettség, hogy a belső ellenőrnek milyen területeket kell ellenőrizni. A jogszabályok
előírásai alapján ellenőrizni kell a szabályozottságot, a gazdaságosságot, a hatékonyságot és
eredményességet. A belső ellenőrzés tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység,
mely a szervezetet fejleszti és eredményességét növeli. A belső ellenőrzési tevékenységet az
államháztartásért felelős miniszter által meghatározott nyilvántartásban regisztrált belső
ellenőrök láthatnak el. Áttekintve Alsózsolca város önkormányzatának intézményhálózatát
megállapítható, hogy a Társulás által végzett ellenőrzések nem terjedtek ki teljes körűen az
intézményekre, ugyanakkor szervezeti átalakítások is voltak a közelmúltban. Az elmúlt
időszakban -2008-2009-2010- évente egy-három belső ellenőrzést folytatott le a Kistérség.
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Jelen előterjesztés 2011. második félévére öt terület ellenőrzését irányozza elő, amely
hatékonyabb, mint az elmúlt időszaké. Az ellenőrzés egyik célja, hogy a szervezet
vezetésének, a képviselő-testületnek költséghatékony, takarékos megoldásokat javasoljon a
működés és a gazdálkodás jegyében. Magyarországon regisztrált belső ellenőrnek kell lenni
ahhoz, hogy ezt a feladatot elláthassa, amelynek vannak kritériumai, továbbképzéseken kell
részt venni. Ő regisztrált belső ellenőr.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el az előterjesztést.
A testület 4 igen szavazattal és 4 ellenvéleménnyel nem fogadta el a 2011. évi ellenőrzési
terv módosítására tett javaslatot.
Zsiros Sándorné polgármester: mivel nem támogatták az ellenőrzési terv módosítását, így a
belső ellenőr a jegyző és a polgármester által megbízott feladatokat fogja elvégezni.

6./ 2011. évi intézményi térítési díjak megállapítása
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a testület minden évben megtárgyalja az intézményi
térítési díjak megállapítását. Jogszabályi változást követően a támogatás mértékének
megállapításakor az önköltség összegébe be kell számítani az adott intézményben, az adott
évben történt felhalmozási, felújítási kiadásokat, ez a szám főként a Gondozási Központban
növelte meg az egy főre eső összegeket. Éltek a képviselő-testület által biztosított
lehetőséggel, hogy a térítési díjakat nem változtatták 2011. évben mindaddig, amíg a féléves
költségvetés áttekintése meg nem történik. Megállapították egy-egy ellátási formához
nyújtandó önkormányzati támogatások mértékét.
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a testületnek.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a rendelet-tervezet 1. §. b. és c. pontjában elírás
történt, helyesen 55.360 Ft/év/fő az egy főre eső normatíva támogatás összege mindkét
esetben, nem pedig 55.362,- Ft.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, fogadják el a 2011. évi intézményi térítési
díjak megállapításáról szóló előterjesztést.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
66/2011.(V.26.) Kt. határozata a 2011. évi intézményi
térítési díjak megállapításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta a 2011. évi intézményi térítési díjak megállapításáról szóló előterjesztést.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
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Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy támogassák az intézményi térítési
díjak megállapításáról szóló rendelet-tervezetet.
A testület 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 12/2011.(V.27.) önkormányzati
rendeletét, mely az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 17/2005.(VIII.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról szól.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

7./ Városüzemeltetés Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása
Zsiros Sándorné polgármester: jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítették a
Városüzemeltetés szervezeti és működési szabályzatát. Nagyon jól kidolgozott, teljes
részletességgel tartalmaz mindent a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: az SZMSZ rögzíti az intézmény adatait, szervezeti
felépítését, jogkörét, működési szabályait. Hogyan működhetett eddig a szervezet SZMSZ
nélkül? Miért szükséges elfogadása?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a jogszabály meghatározza, hogy új szervezet alapítása
esetén 90 napon belül el kell készíteni a szervezet SZMSZ-ét. A városüzemeltetést január 1én hozták létre. Korábbi testületi ülésen jelezte, hogy tárgyalni fogják az SZMSZ-t.
Jogszabály írja elő a szervezeti és működési szabályzat elkészítését. Ő sem ért egyet sokszor a
jogszabályi követelményekkel, mivel a jogszabályok már tartalmazzák feladatait és
hatásköreit, de helyi szabályzatban is rögzíteni kell.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: 90 napon belül kell elkészíteni?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: igen és korábban bejelentette, hogy folyamatban van
készítése és ezen az ülésen megtárgyalják. Az elmúlt ülésen több szervezeti és működési
szabályzatot is tárgyaltak, ezt csak mostanra tudták előkészíteni.
Zsiros Sándorné polgármester: felelősségre vonhatják őket azért, mert nem készítették el 90
napon belül a szabályzatot, de aki látta az átszervezéssel kapcsolatos teendőket, az megérti. A
szervezet alapító okiratát elfogadta a testület, így működése ez alapján ennek figyelembe
vételével történt.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a képviselő-testületi ülésen jelen lévő könyvvizsgáló is
példaként említette a zárszámadás elfogadásakor, hogy a dolgozóktól független okok miatt
sokszor lehetetlen a határidők betartása.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: hová mennek, mit csinálnak az önkormányzat
tulajdonában lévő gépjárművek hétvégén és ünnepnapokon?
Zsiros Sándorné polgármester: például locsolnak. A közelmúltban hétvégén a rendőrségnek
szállítottak lefoglalt árut. Gyermekek táborozásra történő szállítását vállalták át az
intézményektől. Vannak olyan feladatok, amit nem munkaidőben hajtanak végre. Ha más
igénybevétel történik az is hivatalos, menetlevél alapján, melyet vissza lehet ellenőrizni.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: a magánügyek intézését is menetlevél alapján végzik?
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Zsiros Sándorné polgármester: igen. Több alkalommal volt példa arra is, hogy a
Nevelőotthon kérte kölcsön használatra, de hivatalos számlázással. Kérte a testületet, hogy
fogadják el a Városüzemeltetés Szervezeti és Működési Szabályzatát.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
67/2011.(V.26.) Kt. határozata a Városüzemeltetés Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta a Városüzemeltetés Szervezeti és Működési
Szabályzatát.
Felelős: polgármester, Városüzemeltetés vezető
Határidő: folyamatos

8./ Újonnan kialakított közterületek házszámozása
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: korábban döntött a testület a volt ERDÉRT területén
az újonnan kialakított építési telkek közötti utcák elnevezéséről. Az utcák elnevezését
követően az adott telekre a jogerős használatbavételi engedéllyel lehetett rögzíteni a népesség
nyilvántartási regiszterbe a házszámot. Ma lehetősége nyílik a jegyzőnek a képviselő-testület
döntése alapján, az egész utca házszámának felvezetésére. Ezáltal a nyilvántartásból például
megtudhaták, hogy Alsózsolcán hány lakás, vagy üres telek van.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, támogassák az előterjesztést.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
68/2011.(V.26.) Kt. határozata a Nyírfa utcához, Tölgyfa
utcához, Gesztenye utcához, Csavargyári utcához,
Tóközép utcához közterületi csatlakozással rendelkező
ingatlanok házszámozásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Nyírfa utcához, Tölgyfa utcához, Gesztenye utcához, Csavargyári utcához, Tóközép utcához közterületi csatlakozással rendelkező ingatlanok házszámát jogszabályváltozás következtében az alábbiak szerint határozza meg:
Alsózsolca, Nyírfa utca 1. – 11. (páratlan oldal)
6 db ingatlan
Alsózsolca, Nyírfa utca 2. – 8. (páros oldal)
4 db ingatlan
Alsózsolca, Tölgyfa utca 1. – 15. (páratlan oldal)
Alsózsolca, Tölgyfa utca 2. – 14. (páros oldal)
Alsózsolca, Gesztenye utca 2. – 26. (csak páros oldal)

8 db ingatlan
7 db ingatlan
13 db ingatlan
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Alsózsolca, Csavargyári utca 1. – 139. (csak páratlan oldal)70 db ingatlan
Alsózsolca, Tóközép utca 1. – 53.
(páratlan oldal) 27 db ingatlan
Alsózsolca, Tóközép utca 2. – 20.
(páros oldal)
10 db ingatlan
A testület felhívja a jegyző figyelmét arra, hogy a döntésnek
megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

9./ Brünner István képviselő-testületi tag indítványai
Zsiros Sándorné polgármester: milyen szervezethez, kihez szeretnének csatlakozni?
Brünner István képviselő-testületi tag: ő kezdeményezte a rovásos helyiségnévtábla
állítását. Az ő baráti köre nemzeti vonalról tevődik össze és Szilágyi László, Fodor Ákos
képviselők is csatlakoztak hozzá. Az első rovásos helyiségnév táblát Székelykeresztesnél
állították fel. 2010. évben csatlakozott a Magyar Rovás Alapítvány is. A tábla állítása
hivatalos ügymenet. Már több település állított fel rovásos helyiségnév táblát, ezzel is
tisztelettel adózva a nemzeti hovatartozásnak. Bemutatta, hogy rovásírással, hogyan néz ki
Alsózsolca felirata. Kérte a testület tudomásul vételét és hozzájárulását a tábla
kihelyezéséhez.
Zsiros Sándorné polgármester: aggályai vannak a tábla kihelyezésére vonatkozóan. Utána
nézett, hogy a holtírás és rovásírás úgy alakult ki, hogy fába, illetve kőbe rótták. Ez festett
tábla lesz?
Brünner István képviselő-testületi tag: az Alsózsolca tábla mintájára készíttetik. Miskolcon
is kihelyezésre került.
Zsiros Sándorné polgármester: nem az eredeti ősi minta alapján készítik? Elismeri azokat,
akik mélyen akarják megőrizni a gyökereket, de nem hiszi, hogy a magyarságnak ez az
összetartozás jelképe lenne és ez mélyítené a magyarság megőrzését. A tábla kihelyezése
pártszervezethez kapcsolódik és a 6000 fős lakosságnak nem kellene felvállalni egy szűkebb
csoport kezdeményezését. Véleménye szerint politikai kezdeményezés és nem támogatja a
rovásos helyiségnévtábla kihelyezését, de a testület dönt.
Brünner István képviselő-testületi tag: kihangsúlyozta, hogy a tábla állítását nem a Jobbik
pártszervezet kezdeményezte, az ő neve szerepel kérelmezőként, magánszemélyként adta be
az indítványt.
Ráki István képviselő-testületi tag: a rovásírás nem párthoz kötődik, Magyarországon
hagyományőrző egyesülete működik. Több iskolában is bevezették a rovásírást. Történelmi
időszak volt, amikor a magyar hagyományokat igyekeztek megőrizni. Nem politikai
kezdeményezés áll hátterében, hanem önzetlen cselekedet, akik a hagyományok ápolását
tisztelik.
Zsiros Sándorné polgármester: tiszteletben fogja tartani a képviselő-testület döntését. Kérte
a testületet, hogy szavazzanak az indítványról.
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A testület 5 igen szavazattal, 2 ellenvéleménnyel és 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
69/2011.(V.26.) Kt. határozata rovásos helyiségnévtábla
elhelyezéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatta egy darab rovásírásos helyiségnévtábla elhelyezését Alsózsolca város Kossuth Lajos utcáján a Miskolc
felőli bevezető szakaszán.
A tábla állításával kapcsolatos engedélyeztetési és műszaki,
kivitelezési költségek kizárólag Brünner István kérelmezőt
terhelik.
Felelős: jegyző
Határidő: 2011. június 30.
Zsiros Sándorné polgármester: Brünner István képviselő indítványozta, hogy 2011. évi
költségvetést érintő feladatokat újra tárgyalja a képviselő-testület, amit a zárszámadás
elfogadásakor hozott. Ahhoz, hogy tárgyalják az indítványt a testület döntése szükséges. Az
indítványban érintett feladatok fedezete az előző évi pénzmaradvány. A testület korábbi
döntése alapján a feladatokat beindították, a munkálatok folyamatban vannak, így a döntést
visszavonásának vannak akadályai. Az utcák felújítását el tudják halasztani, a térfigyelő
kamerarendszer kiépítésére két árajánlat érkezett, amit megtárgyalnak a közeljövőben. Kérte a
képviselőket szavazzanak arról, hogy tárgyalják-e Brünner István indítványát a 2011. évi
költségvetést érintő feladatokról.
A testület 3 igen szavazattal, 4 ellenvéleménnyel és 1 tartózkodással nem támogatta, hogy a
testület újra napirendre tűzze Brünner István képviselő-testületi tag indítványát a 2011. évi
költségvetést érintő feladatokról.
Zsiros Sándorné polgármester: Alsózsolca története c. kiadvány megjelentetésére
vonatkozóan az előkészületek megkezdődtek, a szerződést megkötötték. A Hivatalban a széf
kialakítása megtörtént, az indítványban szereplő egyéb tételekre vonatkozóan elhalaszthatják
a munkálatokat.

10./ Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Zsiros Sándorné polgármester: a település tagja a Miskolc Kistérség Többcélú Társulásnak
és a Társulási Tanács legutóbbi ülésén felülvizsgálta a Megállapodását és módosították annak
különböző pontjait. Ahhoz, hogy hatályba léphessen a Megállapodás módosítása a Társulás
40 tagjának támogató határozata szükséges. A Társulás alapszabályzatának módosítása
jogszabályi változások miatt vált szükségessé. Kérte a testületet, hogy támogassák a kiadott
Társulási Megállapodás 11. sz. módosítását, mely a képviselőknek kiadott anyag tartalmaz és
a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
70/2011.(V.26.) Kt. határozata a Miskolc Kistérség
Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodásának 11. számú módosításáról
szóló előterjesztést és a Társulási Tanács 29/2011.(IV.29.)
számú határozatában foglaltakra tekintettel a következő
határozatot hozza:
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
jóváhagyta a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosítását.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Zsiros Sándorné polgármester: egyebek napirendi pont nincs, a továbbiakban már érdemi
döntésről nem tárgyal a képviselő-testület, de bejelentéseiket megtehetik.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a Körzeti Földhivatal határszemlét tart Alsózsolca
közigazgatási területén. A vizsgálat célja, hogy a földhasználati kötelezettségüknek eleget
tesznek-e a tulajdonosok. Kérte, hogy június 3-ig végezzék el a szükséges teendőket, mert a
helyszíni ellenőrzés időpontja június 6-10. között történik meg. Felhívta a tulajdonosok
figyelmét arra, ha nem tesznek eleget kötelezettségüknek, aranykoronánként 2.000,- Ft
bírsággal sújtható büntetést szabnak ki.
A testület korábban döntött arról, hogy a Posta előtti szabálytalan parkolás miatt megállni
tilos táblát helyeznek el. Ezt a szabályozást többen kezdeményezték, ezért a tábla kihelyezése
megtörtént. Ez a tábla öt alkalommal eltűnt, most újra kihelyezésre került. Minden esetben
ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek és mivel a feljelentések száma nő, már
bűncselekménynek számít. Kérte, tartsák tiszteletben a tábla elhelyezését. Szabályosan úgy
tudnak parkolni, hogy az útpadkán állnak meg a gépjárművekkel úgy, hogy az ne érintkezzen
az úttesttel. Ha valaki nem ért egyet a tábla kihelyezésével, írjon indítványt és a képviselőtestület újratárgyalja.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: az április 7-i képviselő-testületi ülésen kioktatták
őket arra vonatkozóan, hogy Fodor Ákos képviselő felvetette, hogy az iskola udvarán tanítási
időben vágták ki a fát, ami balesettel végződött és ők a történtek után lakossági fórumot
tartottak az iskola udvarán. Azóta eltelt egy-két ülés és azóta sem kaptak tájékoztatást az
esetről. Szeretné látni az erre vonatkozó megbízási szerződést.
Zsiros Sándorné polgármester: a képviselő-testületi ülés után rendelkezésére bocsátják a
megbízási szerződést, ami nincs a Hivatalban, mert a Városüzemeltetésnél található, hiszen ők
kötötték a szerződést.

24
Szilágyi László képviselő-testületi tag: történt-e felelősségre vonás az ügyben, mert
mindenkinek jogában áll tudomást szerezni a történtekről, hiába jót, vagy rosszat tettek. A
képviselők sem kaptak megfelelő tájékoztatást. Fodor Ákos képviselő felvetette korábban,
hogy miért nem hétvégén végezték a fakivágást, akkor az ott parkoló autók sem sérültek
volna.
Zsiros Sándorné polgármester: a tájékoztatást korábban ismertették és nem titkolták el. A
gyerekek egyáltalán nem voltak veszélyeztetve a fakivágás alatt, biztonságos helyen
tartózkodtak és a hibát elhárították. Felvetette, hogy a Sportcsarnok tetejét levitte a vihar, de
erről senki nem kért tájékoztatást. Balesetek történhetnek, ami anyagi kárral jár, például az
iskola ablakai betörhetnek. Hibát követhetnek el, de lehetne ezen vitatkozni a hangulat keltése
miatt. Nem történt olyan eset, ami miatt a tanítás megszűnt volna, tömegszerencsétlenség nem
volt, a baleset helyszínén senki nem tartózkodott, erre odafigyeltek. Bővebb tájékoztatást a
Városüzemeltetés vezetője fog adni. Sajnos történhetnek anyagi kárral járó balesetek az élet
minden területén. Véleménye szerint ezen már túl kellett volna lépni.
Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: az ülés után a képviselő urak rendelkezésére áll.
Elmondta, hogy a közelmúltban is fák kerültek kivágásra a Herman Ottó iskolában az
udvaron, melyek nagyon öregek és korhadtak voltak. Azért tanítási időben végezték a
fakivágást, mert a megbízott cég csak akkor kezdhette el a munkát, ha az áramot lekapcsolják.
Az ÉMÁSZ-tól erre 9-11 óra között kaptak engedélyt. A helyszínen jelen volt igazgató úr és ő
is.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: a fa rádőlt az iskolára és több autóban okozott károkat.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: megfelelő tájékoztatás ellenében már túljutottak
volna a történteken, de amíg nem kapnak megfelelő választ, addig érdekli őket. Ha
megkérdezi a lakosság, nem tud választ adni a történtekre.
Zsiros Sándorné polgármester: választ fognak kapni. Egyes képviselők úgy próbálják
feltűntetni, hogy az önkormányzatnál mindig probléma van, ami négy év múlva szépen fog
hangozni.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: már csak 3,5 év múlva.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: kérte a lakosságot, hogy tegyék rendbe a
kapubejárókat és vízelvezetőket, mivel a jó idő beálltával megnőtt a fű a lakások előtt. A
balesetveszély elkerülése érdekében tegyék beláthatóvá a kereszteződéseket, vágják le a
sövényeket. Kérte Szilágyi László képviselő urat, hogy távolítsa el a háza előtt lévő táblát és
követ.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: melyik követ?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a hátsó kerítésnél lévő követ és táblát, ami kéri, hogy a
füvesített padkára ne menjenek rá. Az elmúlt napokban arra közlekedett, az úton lévő
gyermekek és a tábla veszélyhelyzetet teremtett.
Kéri a lakosságot, hogy a honlapon tájékozódjanak az aktuális eseményekről, például a
honlapon mindig közzéteszik az orvosok szabadságolásának idejét és helyettesítését. Mindig
közlik a lakossággal a rendelési időben bekövetkezett változásokat. Ezen túl hasznos
információkat találnak még.
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Zsiros Sándorné polgármester: a szünetben jelzés érkezett, hogy a növényzet több helyen
gátolja a közlekedést. Felszólítják azokat az érintetteket, ahol ilyet tapasztalnak, mert
balesetveszélyes. A lakossággal szemben sok ellenállásba ütköznek ezért. A temetőben is sok
problémát okoz, hogy rossz helyre ültetik a növényeket. Nem veszi tudomásul a lakosság,
hogy a sírhely megvásárlásának vannak bizonyos határai. A jelzést azért teszik, mert be kell
tartani a szabályokat.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: a háza előtt lévő árokba bokrot szeretett volna
ültetni, de megkérdezte az építéshatóságot és mivel az árokba közművezeték van, ezért felette
nem lehet évelő növényt ültetni, csak egynyári növényt.
Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető: köszöntötte a képviselő-testület
tagjait. Elmúlt testületi ülésen kérdés hangzott el a sportcsarnok és sportpálya nyitvatartási
idejéről. Tájékoztatja a képviselő-testületet a sportcsarnok reggel 7 órától, este 21 óráig nyitva
tart. Ha nincs igénybevétel előfordul, hogy 1-2 órára bezárnak, de a Közösségi Házban
mindig megtalálhatóak és a nyitva tartást biztosítják. A túlórákat a nyári időszakban tudja
kiadni a dolgozók részére. A nyári időszakra vonatkozóan ismertette a rendezvények
tervezetét. Sporttábort szerveznek és egy héten öt alkalommal a sportpályát ingyenesen lehet
igénybe venni sportolás céljára, felügyelet mellett. Erről a kábeltelevízióban, honlapon és
plakáton tájékoztatni fogja a lakosságot.
Alsózsolca 730 éves évfordulójára rendezvénysorozatot szerveznek költségkímélő
programokkal, amelyről részletesen fogják tájékoztatni a lakosságot. A Humánpolitikai
Bizottság megtárgyalta a rendezvénysorozatot, a testület is tárgyalni fogja. A
rendezvénysorozat nyitóprogramjára szeretettel vár minden érdeklődőt június 3-án 19 órakor
a helytörténeti gyűjtemény udvarán Kis Esti Zene Alsózsolcán címmel. A rendezvényre a
belépés díjtalan, rossz idő esetén a rendezvény helyszíne a Közösségi Ház. Kérte a lakosságot,
hogy vegyenek részt a rendezvényeken.
A Közösségi Ház körül az utóbbi időben több rendbontás tapasztalható. Megköszönte a
polgárőröknek, hogy bármikor értesíti őket, mindig segítenek a programok biztonságos
lebonyolításában. A szülői felelősségről már volt szó az ülésen. Többen, 14-15 éves fiatalok
ott találkoznak a Közösségi Háznál és 8-10 boros üveget maguk után hagyva, a virágokat
leborítva, fakorlátot összetörve, bokrokat letépdesve hagyják maguk után a területet. Ezek a
gyerekek középiskolások, gimnazisták, de nem tudják bebizonyítani ki tette a rongálást. Kérte
a polgárőrök segítségét, több alkalommal járőrözzenek a területen. Mivel közterület, a
polgárőröknek nincs joguk elküldeni a fiatalokat, ezért kérte a szülőket, hogy tartsák számon
kiskorú gyermekeik hol vannak és mit csinálnak az esti órákban. Táblát fognak elhelyezni,
hogy este 20 óra után, csak a rendezvényen részt vevők tartózkodhatnak a területen. Tenni
kell valamit, mert elfogadhatatlan a helyzet.
Szeretettel várják a lakosságot a rendezvényeken.
Horváth Henrik Kisebbségi önkormányzat elnöke: köszöntötte a képviselő-testület tagjait.
Kérte, hogy az Erkel Ferenc utcáról biztosítsák az átjárást a buszhoz, a járdát betonozzák le,
mert esőzések alkalmával térdig érő sárban tudják csak megközelíteni a buszmegállót.
Bejelentette, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat június 11-én Pünkösd alkalmával
Egyházi Fesztivált tart a sportpályán az elmúlt évi rendezvény hagyományának megőrzésére.
A rendezvény lebonyolításához a sportpályát vennék igénybe. Kihangsúlyozta, hogy nem
romáknak szóló rendezvény, szívesen várják a település lakosságát, akik kedvelik az egyházi
jellegű zenét és szívesen hallgatja az egyházi fellépő vendégeket.
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Zsiros Sándorné polgármester: már az elmúlt évben is megrendezték a fesztivált. A
rendezvényen szeszesital fogyasztása engedélyezett?
Horváth Henrik Kisebbségi önkormányzat elnöke: nem.
Zsiros Sándorné polgármester: támogatta a rendezvényt, mert az elmúlt évben is kulturált
módon zajlott és korán véget ért.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a sportpályára vonatkozó kezdeményezést tárgyalja a
testület?
Ráki István képviselő-testületi tag: kell hozzá engedély?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: igen, mert térítésmentesen kérik a sportpálya
területének használatát.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet döntsenek arról, hogy megtárgyalják-e a
Kisebbségi Önkormányzat által szervezett Egyházi Fesztivál helyszínének térítésmentes
biztosításáról szóló szóbeli kérelmét.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
71/2011.(V.26.) Kt. határozata a Kisebbségi Önkormányzat által szervezett Egyházi Fesztivál helyszínének
térítésmentes használatáról szóló kérelem megtárgyalásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a jelen ülésen megtárgyalja a Cigány Kisebbségi Önkormányzat által szervezett Egyházi Fesztivál helyszínének térítésmentes használatáról szóló szóbeli kérelmet.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy térítésmentesen biztosítsák a
Kisebbségi Önkormányzat részére az Egyházi Fesztivál helyszínét, a sportpálya területét.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
72/2011.(V.26.) Kt. határozata a Kisebbségi Önkormányzat által szervezett Egyházi Fesztivál helyszínének
térítésmentes használatára vonatkozóan
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2011. június 11-én megrendezésre kerülő Egyházi
Fesztivál rendezvényének lebonyolításához térítésmentesen
biztosítja a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére a
Sportpálya területét.
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A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően az érintetteket értesítse.
Felelős: polgármester, Közösségi Ház vezető, Cigány
Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Határidő: 2011. június 11.

Zsiros Sándorné polgármester: az Arany János utcai lakosok beadványával kapcsolatban
elmondta, hogy kezdeményezték a Kossuth Lajos út forgalomtechnikai bejárását, a bejárást
követően a testület megtárgyalja a beadványt. A Sajó parton a jövő héten tartanak bejárást, a
következő ülésen tárgyalja a testület. A Kisvasút forgalomkorlátozásával kapcsolatosan
szintén a forgalomtechnikai bejárást követően tárgyalnak.
2011. június 15-én rendkívüli képviselő-testületi ülésen megtárgyalják az iskolaigazgatói
álláshelyre beérkezett pályázatot és a közrend, közbiztonság helyzetét településünkön.
A munkaterv szerinti következő képviselő-testületi ülés időpontja 2011. június 23-a, melynek
napirendjei a következők: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató
az iskolaorvosi vizsgálatokról és a gyermekek egészségügyi ellátásának helyzetéről, illetve a
védőnői szolgálat tevékenységéről, a Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény működéséről tájékoztató és 2011/2012. tanévvel kapcsolatos
feladatok meghatározása, egyben beszámoló a 3. Sz. Tagiskolában folyó középiskolai
oktatásról, az Óvodák működéséről tájékoztató és közérdekű információk. A 3. sz.
tagiskolában folyó középiskolai oktatásról szóló beszámolótól eltekintenek, mert az ülés
elején az iskola képviselőitől megkapták a tájékoztatást.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Andai Péter beadványát nem tárgyalják?
Zsiros Sándorné polgármester: ez a Kisvasút útra vonatkozó beadvány.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: az Andai Péter által írt elmúlt év december 10-én
kelt beadványának mi lett a sorsa?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a beadványokat tartalma szerint bírálják el, nem
címzett alapján. Az érintett levél a képviselő-testületi ülést követően érkezett, a
kapubejáróban lévő nagyobb méretű kövek elhelyezésével kapcsolatosan.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a beadvány elbírálásának menetéről érdeklődött.
Zsiros Sándorné polgármester: a beadványt tartalma szerint bírálják el, közigazgatási
eljárás, vagy képviselő-testületi hatáskör.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a településen, több helyen észlelték, hogy a lakosság
az autóbejáró, illetve kapu elé köveket helyezett el. Az önkormányzat ennek megszűntetése
érdekében felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy a balesetveszély elkerülése érdekében
távolítsák el a kihelyezett köveket. Ez sokszor nézeteltéréssel jár. Hiába a képviselőtestületnek címezték a beadványt, de azt tartalma szerint kell elbírálni. Az említett beadványra
közigazgatási eljárás keretében válaszolt.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: a június 15-i rendkívüli képviselő-testületi ülést a
kábeltelevízió közvetíteni fogja?
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Zsiros Sándorné polgármester: igen.
Tájékoztatásként elmondta, hogy döntöttek a kompház felújítása kapcsán a pályázati önrész
összegéről. A közbeszerzési szabályzat alapján lefolytatták az eljárást. A pénzügyi bizottság
három ajánlat közül a Jánosik Kft-t bízta meg a munkálatok kivitelezésével bruttó 9.966.554,Ft összegben. A beruházás megkezdődött. Örül annak, hogy pontot tettek a Magos Attila
vételi ajánlatára, így a lakosság betekintést nyerhet abba, hogy milyen beruházás fog
létrejönni a területen. Számítógépes prezentáció keretében látványtervet mutatott be a
kompház bővítéséről és a korábban megtartott rendezvényekről. Jelenleg két terület adott, a
pályázatot nyitott műhelyek fejlesztésére nyerték. A jövőben a lakosság részére biztosítani
fogják a hagyományos népi mesterségek ápolását, például kosárfonásra, kézimunkázásra,
szabadtűzön való főzésre, kenyérsütésre lesz lehetőség. Korábban ezen a területen az egyház
is szervezett rendezvényeket, nyugdíjas klub, önszerveződő közösségek, polgárvédelem, stb.
A terület alkalmas honismereti tábor szervezésére, növény és állatvilág megismerésére, így a
gyerekeknek nem kell messzire utazni, hogy megismerjék. Nagyon szép terület a Vay telepről
megközelíthető erdő és Sajó part, amely magántulajdonú terület, ezért vannak előírások, amit
be kell tartani belépés esetén. A kompház bővítésének munkálataira a szerződést megkötötték,
a munka elkezdődött, melynek határideje augusztus 30. Szeretnék, ha Alsózsolca 730 éves
évfordulójára elkészülne a beruházás, amelyre ígéretet kaptak.

Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester az ülést 12 óra 5 perckor
bezárta.
Kmf
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