9/2011. sz. jegyzőkönyv
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről,
mely 2011. június 15-én 8 órakor kezdődött
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Brünner István, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos, Szilágyi
László, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tagok, Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző
/a jelenlévők képviselők száma 6 fő/
Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Dr. Majoros Géza és Ráki István képviselőtestületi tagok

Meghívottként jelen van: Dr. Bogyay Ferenc r. alezredes Miskolc Városi
Rendőrkapitányság vezető, Bukszár Zsolt r. őrnagy Felsőzsolca Rendőrőrs mb.
őrsparancsnok, Kovács Levente Felsőzsolca Rendőrőrs őrsparancsnok helyettes, Skarupa
János Polgárőr Egyesület vezető, Antal Lászlóné pályázó, Baráthné Csáti Erika óvodavezető
helyettes, Szabó László iskolaigazgató, Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető, Oroszné
Verba Julianna Gondozási Központ vezető, Kosárkó Istvánné Humánpolitikai és Jóléti
bizottság tagja
Érdeklődőként 1 fő vett részt az ülésen.
Zsiros Sándorné polgármester: köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat,
intézmények vezetőit, Dr. Bogyay Ferenc r. alezredest a Miskolc Városi Rendőrkapitányság
vezetőjét, Bukszár Zsolt r. őrnagyot a Felsőzsolca Rendőrőrs mb. őrsparancsnokát, Kovács
Leventét, a Felsőzsolca Rendőrőrs őrsparancsnok helyettesét, Skarupa Jánost, az alsózsolcai
Polgárőr Egyesület vezetőjét és a kábeltelevízió nézőit. Megállapította, hogy 6 fő jelenlétével
az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Tájékoztatta a kábel-televízió nézőit arról, hogy az
ülés ideje alatt lehet telefonálni az 520-020-as telefonszámra, várják az észrevételeket, névvel,
lakcímmel és telefonszámmal. Indítványozta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok
kerüljenek megtárgyalásra. Az elmúlt ülésen nem tárgyalták a közrend, közbiztonság helyzete
településünkön c. napirendi pontot, akkor úgy döntöttek, hogy rendkívüli képviselő-testületi
ülés keretében tárgyalják. Javasolta, hogy első napirendi pontként tárgyalják a közrend,
közbiztonság helyzete településünkön, második napirendi pontként a Herman Ottó Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói álláshelyre benyújtott pályázat
elbírálását.
A testület 6 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
N a p i r e n d:
1./ Közrend, közbiztonság helyzete településünkön
Előadó: Felsőzsolca Rendőrőrs vezető, Polgárőrség vezető
2./ Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói álláshelyre benyújtott pályázat elbírálása
Előadó: polgármester

1./ Közrend, közbiztonság helyzete településünkön
Zsiros Sándorné polgármester: mindenki előtt ismeretes, hogy évente egy alkalommal
beszámolót kell készíteni a közrend, közbiztonság helyzetéről. Az elmúlt évben sok esemény

történt a településen és országszerte, amely a rendőrségnek és a polgárőrségnek is többlet
feladatot jelentett, például árvíz, választás és a médiákban sokszor hallottak kisebb-nagyobb
súlyú bűncselekmények elkövetéséről. Azért tartja fontosnak, hogy tájékoztatást kapjanak
arról, hogyan működik a településen ez a két szervezet és milyen gondokkal küzdenek nap,
mint nap. Átadta a szót Dr. Bogyay Ferenc r. alezredesnek, a Miskolc Városi
Rendőrkapitányság vezetőjének. Az ügyrendi bizottság megtárgyalta a beszámolókat és
elfogadásra javasolták a testületnek.
Dr. Bogyay Ferenc r. alezredes Miskolc Városi Rendőrkapitányság vezető: a
kábeltelevízión keresztül több település is követni tudja az itt elhangzottakat. Az írásos
beszámolót mindenki megkapta 2010. évre vonatkozóan. Az a helyzet áll fenn, hogy az elmúlt
évben nem vettek részt abban a munkában, amelyről a beszámoló szól, ezért az esetleges
hibákat a korábbi vezetésnek kell felvállalni. A beszámoló kiegészítéseként az új vezetés
irányáról és az eddigi eredményekről szeretne tájékoztatást adni és várja az észrevételeket,
kérdéseket. Említést tettek a beszámolóban a lakosságot illetően a kisebbségi
bűncselekményekről. Ezzel kapcsolatban mind a jogalkotás, mind az alkalmazás is próbált
előre lépni. Véleménye szerint a jogszabályi hiányosságokra nem lehet hivatkozni mindaddig,
amíg ki nem használták. Január 16-án kapott megbízást a Rendőrkapitányság irányítására, ezt
megelőzően három éven keresztül a szerencsi rendőrkapitányságot vezette. A vasúti és egyéb
más rendőrőrsnek vannak specialitásai, így nem lehet összehasonlítani más
rendőrkapitányságokkal, viszont a településeken működő rendőrőrsök tevékenysége nem
sokban különbözik. Azokat az eredményeket, amelyeket elért a szerencsi
rendőrkapitányságon igyekszik átvezetni a miskolci rendőrkapitányság keretein belül.
Igyekeznek gyorsított eljárások keretén belül lefolytatni mind a szabálysértéseket, mind a
büntetőeljárásokat. Bár többletfeladatokat ró rájuk, de meggyőződése, hogy a gyorsított
eljárásokon keresztül sikerülhet a bűncselekmények számát csökkenteni. Rendőrségi elbírálás
hatáskörébe tartozik gyorsított eljárás keretében a szabálysértések vonatkozásában a tulajdon
elleni szabálysértés, a magánlaksértés elbírálásának hatásköre. Lehetőségük van 72 órás
őrizetbe vétel alkalmazására. Az elmúlt évben 313 szabálysértési őrizet volt, ez évben már az
első négy hónapban 344 alkalommal éltek a lehetőséggel. A kollégái igyekeznek megfelelni
az elvárásoknak. Az ügyészség és bíróság vezetőivel való hosszas konzultációt követően a
bűntető eljárási törvény is lehetőséget ad arra, hogy bíróság elé állítás keretében, amennyiben
lehetőség van 72 órán belül ítélethozatal születhet. A külterületi lopások, falopások, ha nem
érik el a 20.000 forint összeget, ha nincs minősítő körülmény, ezekben az esetekben van
jelentősége a szabálysértési őrizetbe vétellel lefolytatott eljárásoknak. Az ügyészséggel és
bírósággal is elfogadtatták, hogy a 20.000 forintot el nem érő lopásokra vonatkozó eljárásokat
bírálják el minél hamarabb. Az ügyészségi és bírósági kapacitás figyelembe vételével
tettenérés esetén igyekeznek minél hamarabb több eljárást ítélethozatallal zárni. Elmúlt évben
egy eset volt, amikor sor került gyorsított bírósági eljárásra őrizetbe vétel mellett. Ez év
áprilisáig 53 esetben éltek ezzel a lehetőséggel. Ezzel arra utalt, hogy a maguk részéről ezt a
lehetőséget igyekeznek maximálisan kihasználni. Három fő irányelve a törvényesség,
együttműködés és a tisztesség. A törvényesség azt jelenti, hogy a mindenkori hatályos
jogszabályok keretein belül dolgoznak és a jogszabályokban rejlő lehetőségeket igyekeznek
kihasználni. Borsod megyében belátható időn belül nem tudják megszűntetni a bűnözést, de
igyekeznek visszaszorítani és a bűncselekményeket minél gyorsabban szankcionálják.
Felhívta a figyelmet arra, hogy az illegális cd másolás is bűncselekménynek számít, mert
szerzői joggal való visszaélés. Igyekeznek a közbiztonságot és bizalmat befolyásoló
bűncselekményeket minél eredményesebben felderíteni. Az elmúlt öt és fél hónap adatai
alapján kevesebb az ismerté vált bűncselekmények száma, illetve az őrs területén javult a
felderítési eredményesség. Minden bűncselekmény felháborodást kelt, így átütő sikereket nem
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lehet elérni egyik napról a másikra, évek alatt elfogadható szintű közbiztonságot viszont lehet
teremteni. A közrend, közbiztonság kollektív társadalmi együttműködést igényel, ennek csak
egy része a rendőrség, mert szükséges a társadalomban rejlő problémák feltárása és kezelése
is. Ehhez mind az önkormányzat, mind a polgárőrség, mind a civil szervezetek, mind a
jogalkotás szükséges. Az együttműködés eredményeként a társadalmi problémák kezelésre
kerülhetnek, bár nem fogja megoldani a szociális kérdéseket, ha betartatják a törvényeket.
Akkor működik jól a rendszer, ha mindenki végzi a saját területükön a feladatokat, mind a
„földművesek és a katonák” is. Ők a katonák, akik megvédik a lakosságot és képesek arra,
hogy a vezetők által megalkotott jogszabályok keretein belül fenn tudják tartani a
közbiztonságot. Megígéri, hogy egy probléma esetén sem fog hiányos jogszabályokra
hivatkozni. Vallja, hogy a Magyarországon érvényben lévő megannyi normatív szabály
betartásával, kitartással, felkészültséggel és szankcionálható szabályokkal megtalálják a
lehetőséget a problémák megoldására. A rendőrőrs átszervezésével kapcsolatban elmondta,
hogy az érintett települések polgármestereinek volt lehetősége ismertetni a szervezeti
változásokat, amely 1-jétől Alsózsolcát is érinti. A Miskolci Rendőrkapitányság alosztálya az
évek során megüresedett, a hernádnémeti és bőcsi csoport maradt alosztályként, így a felújítás
lehetővé teszi, hogy kapitányságot hoztak létre Felsőzsolcán, amelynek ez a két település is
tagja lesz. 2009-ben 20 fő dolgozott, 2011-ben 35 főre emelkedett az állományuk. Az őrs
szerkezetét is átalakították. Korábban körzeti megbízotti státuszok voltak, de a járőri
tevékenységet is el kellett látni, ami véleménye szerint nem volt arányos, de járőrözésre
szükség van. Az átszervezést követően arányosan alakították ki a státuszok számát. Lehetőség
nyílt arra, hogy közalkalmazottat alkalmazzanak az őrsön, ami fontos a szakmai és
adminisztrációs feladatok elvégzése szempontjából. Bővítették a vezetők számát is, így két
helyettes lesz a jövőben, korábban ők voltak az alosztály vezetői. Bukszár Zsolt rendőr őrnagy
nem vágyott nyugdíjba annak ellenére, hogy betöltötte az 50. életévét és kellő tapasztalattal
rendelkezik ahhoz, hogy a felsőzsolcai rendőrőrsöt kellő színvonalon tudja irányítani.
Megköszönte a lehetőséget.
Zsiros Sándorné polgármester: részben választ kapott kérdéseire. A felsőzsolcai rendőrőrs
számukra nagy segítség volt az árvíz idején. Az árvíz után a rendőrőrs Alsózsolcára költözött,
ami érezhetően jó hatással volt a településre és javította a biztonságérzetet. Aggálya, ha
visszaköltöznek Felsőzsolcára, hogyan fogják tudni biztosítani az állandó rendőri jelenlétet
Alsózsolcán, Sajóládon és Sajópetriben? Kihangsúlyozta, hogy nagyon fontos és szükséges az
állandó rendőri jelenlét a településeken, mert a szabálysértéseket és a bűncselekményeket
akkor tudják felderíteni, illetve visszatartó hatása lenne, ha jelen vannak, így jogos elvárás a
fokozott rendőri jelenlét. Az átszervezés után várható javulás?
Dr. Bogyay Ferenc r. alezredes Miskolc Városi Rendőrkapitányság vezető: korábban
gazdálkodási területen is dolgozott, keveset ígér, de azt tartja. Nem ígéri, hogy 24 órás
szolgálatot fognak teljesíteni a településeken, mert ez illúzió, de reményei szerint erre nincs
szükség. Minden településen minden napszakban meg fog jelenni rendőr. Alsózsolcán
megmarad a korábbi megbízott körzeti csoport. Egyetért azzal, hogy jó volt, amíg
Alsózsolcán működött az őrs központja, de a humán erőforrással kell gazdálkodni, azt kell
beosztani. Reméli, hogy a jövő évben arról fog beszámolni, hogy a járőrözési tevékenység
átszervezése meghozta az eredményeket. Körzeti megbízott minden településen van, akinek
feladata, hogy mindenről tudnia kell, míg a járőr a demonstratív jelenlétet biztosítja.
Korábban háttérbe szorult a járőri tevékenység. Alsózsolcán hat körzeti megbízott van, e
mellett a járőrök több településre kiterjedően biztosítják a jelenlétet. Más dolog a
közbiztonság és más dolog a biztonsági érzet. Szükség van arra, hogy a lakosság lássa a
rendőrt, mert a lakosságnak ez ad megnyugvást. Megfontolják és lehet, hogy élni fognak a
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lehetőséggel, hogy az éjszaka folyamán postaládákba bedobnak egy cédulát „Itt jártunk
felirattal”, ezzel is növelnék a lakosság biztonságérzetét. Bízik abban, hogy a jelenlétük és a
humán szervezés eredményesen fog működni, de nem tudja megígérni, hogy az állomány
létszámát növelni fogják.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: köszöntötte a meghívottakat. Jól eső érzés volt
számára, hogy fontosnak tartotta alezredes úr, hogy személyesen vegyen részt az első
találkozás alkalmával. Bizottsági támogatást kapott az a javaslat, hogy a polgármester szólítsa
fel az őrshöz tartozó településeket arra, hogy Alsózsolcára fizessék be az őrs működésének
hozzájárulásait, hiszen a kiadások itt keletkeztek. A beszámolóban megemlítik, hogy általában
Miskolcra koncentrálódnak a bűncselekmények, de véleménye szerint a kistérségben, a város
környéki településeken állnak meg a bűnözők és valószínűsíthető, hogy itt is
bűncselekményeket követnek el. A kisebbségi önkormányzat véleménye szerint nem a helyiek
követnek el bűncselekményeket, hanem az ide érkezők. A rokkantkártyával való parkolás
esetén nem látja a kellő rendőri aktivitást, mert a büntetés komolyabb kockázata nélkül
parkolnak többen a közterületeken és a nagyobb bevásárlóközpontokban. A rendőr jogosult
ellenőrizni a bevásárlóközpontokban is a rokkantkártya használatát. Kérte, ne csak
akciószerűen, hanem folyamatosan ellenőrizzék. Hiányolta, hogy a beszámolóban meg sem
említik a kamatos pénzzel való visszaéléseket. Korábban Ózdon több embert elfogtak,
Alsózsolcán is fel tudják sorolni ezeket a személyeket, de sem intézkedés, sem eljárás nem
történt. Ezek a személyek több milliós autókkal járnak és senki nem kérdezi meg, hogy miből
vásárolták, amikor több éve segélyen vannak. Ezen a területen vannak hiányosságok. A
házaló tevékenységgel kapcsolatban a célszemélyek elsősorban az idős emberek, ezért kérte,
hogy figyeljenek oda. A házalók rossz minőségű árut, garancia nélkül kínálnak megvételre és
ha bejutottak a házba lopni fognak. Az ilyen jellegű tevékenység megelőzése érdekében
módosították korábban az SZMSZ-t, hogy a rendőrség képviselőjét is meghívják a képviselőtestületi ülésekre. A munkaterv alapján évente hat testületi ülést tartanak. Megköszönte a
rendőrség által nyújtott segítséget, amit az árvíz kapcsán kapott Alsózsolca, mert az ilyen
katasztrófahelyzetben történt együttműködés példamutató volt. A rendőrség tevékenysége
kapcsán nagyon fontos a lakosság, a helyi vezetők, a polgárőrök és a rendőrök
együttműködése.
Dr. Bogyay Ferenc r. alezredes Miskolc Városi Rendőrkapitányság vezető: a legtöbb
kérdésben egyetértenek. A Miskolcon elkövetett bűncselekményeknek a nagyváros környéki
településeken is hatása van, erre a humán irány átszervezésének erősödése jelenthet
megoldást. A rokkantkártyák ellenőrzése három éve folyamatos tevékenység. Példaként
említette, amikor a rendőrség fizető parkolójába jaguárral parkolt egy fiatalember, aki ellen
őrizetbe vétel mellett folytatták le az eljárást. A rokkantkártya illetéktelen használatának
csökkenésére nem a sajtó nyilvánossága a legjobb megoldás. Biztos vannak, akik visszaélnek
vele, de egyik napról a másikra nem tudják megszűntetni, csak folyamatos ellenőrzéssel.
2008. évben a taktaközi szocpolcsalás a szerencsi rendőrkapitánysághoz tartozott, amelyet
hosszas előkészítő munka vezetett eredményre. Személete azóta sem változott, kellő
előkészítő munka után tudnak csak eredményt elérni. Ígéri, jövőre visszatérnek erre a kérdésre
és eredményekről tud tájékoztatást adni. Igen, vannak olyan személyek, akik 10 éve nem
dolgoznak és láthatóan gazdagodnak. Több esetben keresték meg a Vámhivatalt különböző
problémákkal, de nem, vagy késve reagáltak jelzéseikre. Bízik abban, hogy ez irányba is
eredményt fognak elérni a jövőben. Mindenki előtt ismeretes a házalás. Megelőzési
tevékenység során igyekeznek több rendezvényen részt venni, ahol idős emberek vannak jelen
és a rendezvény előtt vagy után felhívják figyelmüket a tevékenységre. Sajnos nehéz feladat a
60-80 év közötti idős emberek beidegződését megváltoztatni, de nem adják fel és keresik a
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különböző fórumokat, ahol meg tudják szólítani az idős embereket. Erre, nem a normatív
szabályozás a megoldás. Kérte, ha látnak valakit, aki házaló tevékenységet folytat írják fel a
gépjármű rendszámát és jelezzék feléjük, mert minden információnak jelentősége van.
Szeretné, ha a lakosság bizalommal fordulna feléjük, mert ők minden információt komolyan
vesznek és örülnek a bejelentéseknek.
Brünner István képviselő-testületi tag: korrekt és részletes tájékoztatást kaptak a
tevékenységgel kapcsolatban. Korábban voltak olyan adatok és tények, amit nem volt szabad
kimondani, egyes cselekményeket, vagy az elkövetői kör megjelölését. Hiányolta, hogy a
beszámolóban nem szerepelnek szabálysértéssel kapcsolatos adatok, hiszen a lakosság
mindennapi életét ezek keserítik meg. Észrevételezte, hogy több esetben a 107-es szám
elérhetősége nehézkes, csak háromszori próbálkozás után sikerült kapcsolatot teremteni. A
beszámolóban leírták, hogy a második legnagyobb lélekszámú Alsózsolca illetékességi
területe az egyik legfertőzöttebb terület. Reméli, hogy a jövőben meg fog változni és
hatékonyabb lesz a tevékenység. Kapott olyan jelzéseket, hogy egyes rendőröknél járőrözés
alkalmával az intézkedésük kívánni valót hagyott maga után. A kis értékű lopások alkalmával
a rendőrök megnyilvánulása miatt sok esetben a lakosság már bejelentést sem tesz, így a
beszámolóban leírt adatok nem a tényleges számokat mutatják. Például vaslopás alkalmával a
rendőr felszólította a tetten ért személyt, hogy vigye vissza onnan a vasat, ahonnan hozta.
Nem az egész őrs állományával van problémája, hanem bizonyos személyekkel, kérte, erre
figyeljenek oda.
Dr. Bogyay Ferenc r. alezredes Miskolc Városi Rendőrkapitányság vezető: örül annak,
hogy korrekt és részletes beszámolónak minősítette a munkájukat. A hiányolt szabálysértések
vonatkozásában elmondta, hogy a beszámoló a 2010-es évről szól, amiben ő nem vett részt,
csak a jelenlegi, azaz a napi tevékenységről tud beszámolni. A kiegészítő tájékoztatásban
elmondottak alapján a 2011-es évben nagyot léptek előre a közbiztonság kapcsán, amiben a
gyorsított eljárásokat alkalmazták a tulajdon elleni szabálysértést elkövetőknél. A 107-es
hívószám elérhetősége sajnos borsod megyében nehézkes, mert túlterheltek a vonalak, sokan
hívják őket. Javasolta, hogy rendszeresítsenek mobiltelefont, amit a járőröknél helyezzenek
el, ez már több településen bevált módszer és gyorsabb reagálást tesz lehetővé. Több esetben
a rendőrőrs telefonszámát hiába hívják, mert 24 órán keresztül nem mindig elérhetőek. A
mobiltelefon rendszeresítése összefogással megoldható, a szolgálatok alkalmával átadásátvétel tárgyát képezné. A Miskolci Rendőrkapitányság 643 fős és nem hibátlan minden
kollegája. Ő is látja, hogy egyes kollegák szemléleteivel probléma van. Ha tudomására jut
ilyesfajta tevékenység, nagyon határozottan fellép, akár fegyelmi, akár katonai, bírósági
eljárás keretében szankcionálja. Kérte, jelezzék felé a problémákat és megteszi a szükséges
intézkedést. Hibázni lehet, de hozzáállásbeli problémákat nem enged meg és nem jelent
erkölcsi terhet számára, hogy gondolkodás nélkül megváljon a kollegától.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: olyan helyen lakik, ahol „ellenfelek” élnek, de nem
csak „ellenfelek”, hanem tisztességes emberek is, akik próbálnak tenni a környezetükért. Ők
nap, mint nap tapasztalják a kamatos pénzzel való kereskedést, vaslopást, sőt már nem csak
éjszakánként, hanem nappal is élelmiszert árusítanak a bolti ár többszöröse ellenében. Nagy
probléma a kora esti órákban a randalírozás. A napokban a polgárőrökkel együtt próbáltak
három órán keresztül rendet tenni. Arra a felszólításra, hogy telefonon hívja a rendőrséget
kezdett feloszlani a tömeg, ami főként csellengő gyerekekből állt. Órák elteltével, amikor már
a többség feloszlott, megjelentek a rendőrök, de az autóból ki sem szálltak, mert azt mondták,
hogy „ők mit csináljanak”. Együtt érez a rendőrökkel, de úgy, hogy ki sem szállnak az
autóból, nem lehet kordában tartani a randalírozókat. Arról nem is beszélve, hogy nem
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rendőrautóval jelentek meg, nem egyenruhában, így nem is lehetett észrevenni, hogy
rendőrök. Kérte, hogy a biztonság érdekében Alsózsolcán a hat körzeti megbízotton kívül
járőrök is teljesítsenek szolgálatot.
Dr. Bogyay Ferenc r. alezredes Miskolc Városi Rendőrkapitányság vezető: a járőrök és a
körzeti megbízottak a három településen, Alsózsolcán, Sajóládon és Sajópetriben tartanak
szolgálatot.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: a járőrök szolgálatban autóval járőröznek. Nem
tervezik, hogy újra bevezetésre kerüljön a gyalogos járőrözés? Alsózsolcán nem lehet látni
gyalogos rendőrt. A településen nagy probléma a kamatos pénzzel való visszaélés, de semmi
előrelépés nem történik.
Dr. Bogyay Ferenc r. alezredes Miskolc Városi Rendőrkapitányság vezető: az élelmiszer
árusítása a kamatos pénz kifinomultabb változata. Egyetért azzal, hogy randalírozás esetén az
intézkedő rendőrnek ki kell szállnia a gépjárműből. Nem akarja mentegetni a kollegáit. Sajnos
a járőri tevékenység azért szorul háttérbe, mert sok a hívás, ahová menniük kell, így nincs
lehetőség arra, hogy sétáljanak a településen. Preferálja a felvetést, ha már jó idő van. Csak
ismételi tudja, az ő elvárása, hogy a szolgálatban lévő intézkedő rendőrök szálljanak ki a
gépjárműből. Sajnos a rendőri intézkedések nincsenek jogszabályba foglalva. A tapasztalt
körzeti megbízott feladata, hogy az „ellenfelekkel” kapcsolatot alakítsanak ki, tekintélyt
gyakoroljanak és helyben is tudják kezelni a problémákat. Manapság napi téma a rendőrök
korkedvezményes nyugdíjazása. Nem azokra a kollegákra kell haragudni, akik éltek a
lehetőséggel, mert a jogalkotó adta a lehetőséget. Aki visszaélt ezzel, azok kevesen vannak. A
korkedvezményes nyugdíjazás miatt hiányzik az állományból 1-2 generáció. Sajnos a fiatal
rendőrök tapasztalatlanok. A körzeti megbízottnak nagy tapasztalattal kell rendelkeznie, amit
egy-két év alatt nem lehet megszerezni és amire szükség van. Vannak fiatal kollegák, akik
intézkedés során nem tudnak megfelelően eljárni. Őket meg kell tanítani arra, hogy mi a
teendő a különböző esetekben, de ehhez időre van szükség.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: megköszönte a rendőrség tevékenységét, eddig is és
jelenleg is nagyon jól együttműködnek a Polgármesteri Hivatal dolgozóival. Voltak közös
akcióik, amiket sikeresen hajtottak végre. Örül annak, hogy vannak olyan emberek, akik nem
fordítják el a fejüket, ha más értékét tulajdonítják el. Felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy
a Polgármesteri Hivatalba segítségért bármikor fordulhatnak, ha házalókat észlelnek, akár fát,
vagy terményt lopnak. Kérte, tegyenek bejelentést a Hivatalba akár név nélkül is és eljárnak
az ügyben, vagy továbbítják az illetékes felé. Többször előfordult, hogy autóba ültek és
utánuk mentek, vagy hívták a rendőröket. A rendőrök mindig találtak lehetőséget arra, hogy
mihamarabb felderítsék a problémákat. Rendőri akció folyamán sikeresen lezárult a temetőt
látogató nem megfelelő magatartása, így a jövőben már nem lesznek zaklatások.
Zsiros Sándorné polgármester: segítséget kért. A település fertőzött része a Diós és a tanya
területe, ahol mindennaposak a randalírozások és nagy veszélyt rejt magában a közlekedés
szempontjából is. Probléma, hogy 3-4-5 éves gyermekek szaladgálnak a főutcán felügyelet
nélkül. Van-e mód arra, hogy védelembe vegyék ezeket a gyermekeket és eljárást
kezdeményezzenek a szülők ellen a baleset elkerülése érdekében? Nem a csoportosulással van
baj, hanem az ordítozással, a buszmegálló rongálásával, fák kitörésével járó tevékenységgel.
Fokozott rendőri jelenlét kellene, ezzel megszűntethető lenne a probléma. Sajnos egyre több
panasz érkezik hozzá a tanyából is, mert már az egymás közötti együttélésük is felbomlott,
ami nagy problémát jelent.
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Dr. Bogyay Ferenc r. alezredes Miskolc Városi Rendőrkapitányság vezető: a védelembe
vételi eljárás lefolytatásához gyámhatósági együttműködésre van szükség, de megoldható, az
azonnali rendőri intézkedés is, ahogy azt az adott helyzet megkívánja. Beviszik a gyerekeket,
de ezt a jogi procedúrát az adott körülmény határozza meg. Korábban sok ilyen eljárást
kezdeményezett. Úgy vallja, ha valaki elkövetett egy bűncselekményt, akkor ne otthon
aludjon, hanem legyen visszatartó ereje az azonnali intézkedésnek. A gyermekvédelmi
törvény alapján, ha a kiskorú családjában nem megfelelő a neveltetés, akkor a gyermekkorú
érdekében 30 napra ők is beutalhatják a gyermeket intézménybe, éltek-élhetnek ezzel a
lehetőséggel. Nem az a céljuk, hogy a legkisebb gyerekcsíny elkövetése esetén megfosszanak
valakit a szabadságától. Biztosan tudomásuk van azokról a gyerekekről, akikkel problémák
vannak, ha 1-2 napot őrizetben töltenek, hátha pozitív hatása lenne, hiszen a 14. éves gyerek
már fel tudja fogni, hogy mit tesz. Türelmet kért, mert a személyi váltást nem követi azonnal
szemléletváltás, az nem megy egyik napról a másikra.
Zsiros Sándorné polgármester: a polgárőrség működésével kapcsolatban nagyon jó
visszajelzések vannak és jó együttműködés alakult ki. A polgárőrök segítik a rendőrök
tevékenységét is. Sokat javult a helyzet Alsózsolcán, mióta novembertől újjá szerveződött a
polgárőrség és új alapokra helyeződött tevékenységük. Bízik abban, hogy hosszú távon
jelentős eredményeket fognak elérni. Az önkormányzat is támogatja őket és a rendőrséget is,
például lefoglalt tárgyak elszállításában. Mindenképpen fontosnak tartja a jó kapcsolatot és
együttműködést a két szervezet között.
Skarupa János Polgárőr Egyesület vezetője: köszöntötte a megjelent testület tagjait és a
kábeltelevízió nézőit. Felolvasta a Polgárőr Egyesület beszámolóját, mely írásban a
jegyzőkönyv mellékletét képezi. Kiegészítésként elmondta, hogy a szervezet rendelkezik
szolgálati mobiltelefonnal, ami a szolgálatban lévő gépkocsiban van elhelyezve, mindig
hívható, a telefonszám a helyi újságban is megjelent. A polgárőrök élnek azzal a lehetőséggel,
hogy szolgálat közben cédulát dobnak be a postaládákba „Itt jártunk felirattal”.
Dr. Bogyay Ferenc r. alezredes Miskolc Városi Rendőrkapitányság vezető: örül ennek és
jó irányba halad az együttműködésük. Bízik abban, hogy kézzelfogható eredmények lesznek.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: megköszönte a polgármesternek, hogy próbálják
szemmel tartani és tenni is a normális életvitel kialakítása terén. Hogyan tudna segíteni a
rendőrség és a polgárőrség az iskolai erőszak megakadályozása és megoldása érdekében, akár
tanulóról, akár szülőről van szó?
Dr. Bogyay Ferenc r. alezredes Miskolc Városi Rendőrkapitányság vezető: a szülői
erőszak egyszerűbb, mert a garázdaság szabálysértése biztosít erre lehetőséget. Ha
közintézménybe pedagógust, dolgozót érnek fizikai atrocitások, a társadalmi együttélés
szabályait megsértik, szabálysértés keretén belül 72 órás őrizetbe vételre kerül sor, melyet
gyorsított eljárással bírálnak el. Ha ilyen eset előfordul, gyors jelzés után szabálysértési
őrizetbe vétel mellett történik az eljárás. Ha tettlegességig fajul az eset, a pedagógust megütik,
személy elleni erőszaknak minősített kategória. Ha két szülő verekedik össze az iskola
udvarán kivizsgálják, hogy bűncselekmény, vagy csak egymással szemben van problémájuk
akkor rendzavarás, de az eljárást ugyanúgy gyorsított eljárás keretében vizsgálják. A dolgozók
és pedagógusok legyenek tisztában azzal, hogy gyors hívás, jelzés esetén őrizetbe vétel
mellett gyorsított eljárás keretében fogják kivizsgálni az atrocitást. Rendkívül fontos és
kihangsúlyozta, hogy gyorsított eljárás keretén belül tudnak szankcionálni. Tanulói erőszak
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esetén a büntethetőség korhatárát módosították, már egy pofon után is büntethető a gyermek.
Amikor úgy érzi a pedagógus, hogy már nem tud mit tenni pedagógiai eszközökkel, akkor
lépjenek tovább. Nehéz megtalálni a határt a csíny és a kriminális cselekmény között, ehhez
szoros együttműködés szükséges. Minden esetben a pedagógustól várják a jelzést, amit ha a
családsegítő szolgálat és gyámhivatal megerősít, akkor avatkozhatnak közbe szigorúbb
eszközökkel.
Zsiros Sándorné polgármester: az ügyrendi bizottság ülésén szóba került az iskola, hogy az
intézmény házirendjének áttekintése érdekében szükség lenne az igazgatóval és helyettesekkel
történő egyeztetésre. Olyan feltételekkel kellene kiegészíteni a házirendet, ami javíthatja a
tanulók helyzetét. Ha a házirendet kiegészítenék, már ezzel is javulhatna a helyzet.
Skarupa János Polgárőr Egyesület vezetője: a jövőben tervezik egy iskola-egy polgárőr,
egy óvoda-egy polgárőr kapcsolattartás kialakítását, melynek indítását szeptemberre tervezik.
Egy polgárőr megjelenne az intézményben, ahol bizonyos időt eltöltene kapcsolattartás
címén.
Zsiros Sándorné polgármester: kellően kielégítő beszámolót kaptak és kiegészítésként
válaszokat. Kérte a testületet, hogy fogadják el a Miskolci Rendőrkapitányság beszámolóját
Alsózsolca város 2010. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
73/2011.(VI.15.) Kt. határozata a Miskolci Rendőrkapitányság beszámolójáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta a Miskolci Rendőrkapitányság beszámolóját Alsózsolca város 2010. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről.
Felelős: polgármester, Rendőrkapitányság vezető
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el Alsózsolca Város
Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület beszámolóját a közrend, közbiztonság helyzetéről
településünkön.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
74/2011.(VI.15.) Kt. határozata Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület beszámolójáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta Alsózsolca Város Bűnmegelőzési Polgárőr Egyesület beszámolóját a közrend, közbiztonság helyzetéről
településünkön.
Felelős: polgármester, Polgárőr Egyesület vezetője
Határidő: azonnal
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Zsiros Sándorné polgármester: megköszönte a munkát és a részvételt, a továbbiakban is
állnak rendelkezésükre és bíznak a jó kapcsolattartásban, együttműködésben.
Dr. Bogyay Ferenc r. alezredes Miskolc Városi Rendőrkapitányság vezető: megköszönte
a bizalmat és a továbbiakban jó munkát kívánt.
A továbbiakban 5 perc szünet következett.

2./ Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói
álláshelyre benyújtott pályázat elbírálása
Zsiros Sándorné polgármester: a napirendi pontot nyílt ülés keretén belül tárgyalják, mert a
pályázó hozzájárult a napirend nyílt ülésen való tárgyalásához. Ebben az évben az iskola
igazgatójának lejár a mandátuma, nyugállományba vonul. A jogszabályi feltételeknek
megfelelően a pályázat kiírása megtörtént.
Marcsikné Orosz Emese aljegyző: az intézmény vezetőjének igazgatói kinevezése 2011.
június 30-án lejár. Az igazgatói álláshelyre vonatkozó pályázatot a testület kiírta és a
törvényben meghatározottak szerint meghirdette. A pályázati kiírásra egy pályázat érkezett,
ami a pályázati feltételeknek megfelel. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a pályázati
anyaggal kapcsolatos véleménykialakítások megtörténtek. Az intézmény nevelőtestülete
Antal Lászlóné pályázatát 62 igen, 14 nem szavazattal elfogadásra javasolta, az intézmény
alkalmazotti közössége 72 igen, 16 nem szavazattal támogatta, az intézmény, illetve a
tagiskolák diákönkormányzata támogatta, az intézmény, illetve tagiskolák szülői közössége
támogatta, az intézmény munkaközösségei támogatták, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3
igen szavazattal és 1 tartózkodással támogatta, a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság 5 igen
szavazattal támogatta és a pedagógusok szakszervezetének bizottsága is véleményt
nyilvánított a pályázattal kapcsolatban.
Fáklya Tiborné Humánpolitikai és Jóléti Bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a
pályázatot és 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a testületnek. A pályázó nagyon nehéz
feladat előtt áll, mint leendő igazgató a településen kialakult demográfiai helyzet miatt.
Elismerése, hogy felmeri vállalni. Bízik abban, hogy a fenntartóval együttműködve tartalmas
alkotói igazgatói tevékenységet fog tudni végezni.
Zsiros Sándorné polgármester: a pályázó hosszú évek óta az igazgató helyettesi posztot is
betöltötte az iskolában, ezáltal tájékozódott, szakmailag ismeri a helyzetet, tudja az
intézmények működésének sajátosságait, ami nagyon lényeges szempont. Nem lett volna
szerencsés, ha külső pályázót kellett volna választani. Antal Lászlónét maximálisan
alkalmasnak tartja mint igazgató, az előtte álló feladatokat jó szakmai színvonalon el fogja
tudni látni.
Tóth J. Sándor ügyrendi bizottság tagja: a bizottság megtárgyalta a pályázatot és támogatta
annak elfogadását.
Zsiros Sándorné polgármester: a pályázat részletes, mindenre kiterjedő.
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Antal Lászlóné pályázó: igyekezett mindent leírni és összefoglalni pályázatában. Közös
munkát és együttműködést szeretne kérni a fenntartótól és a három iskolától egyaránt, mert
csak közösen tudnak eredményeket elérni, ami sok apró lépésből tevődik össze.
Zsiros Sándorné polgármester: Antal Lászlóné pályázata önmagáért beszél. Két szavazás
szükséges a testület részéről. Az első a pályázat eredményessé nyilvánítása, a második a
pályázó megbízására vonatkozik. Javasolta, hogy 2011.07.01-től Antal Lászlónét bízzák meg
az intézmény igazgatói feladatainak ellátásával.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
75/2011.(VI.15.) Kt. határozata a Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
igazgatói álláshelyre benyújtott pályázatról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Herman Ottó Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény igazgatói álláshelyre kiírt pályázatot érvényesnek
és eredményesnek nyilvánítja.
A Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói feladatainak ellátásával Antal
Lászlónét bízza meg 2011.07-01-től 2016.06.30-ig terjedő
időszakban.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. július 1.
Zsiros Sándorné polgármester: Antal Lászlóné bére a közalkalmazotti törvény szerinti
illetmény besorolásnak megfelelően 207.900, Ft. A pótlékalap a Kjt. alapján a magasabb
vezetői megbízással rendelkező közalkalmazott esetén 100-500 %-a. A közalkalmazotti
pótlékalap összege 20.000,- Ft. Javasolta, hogy a vezetői pótlékot 400 %-ban, azaz 80.000,Ft-ban állapítsák meg.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: a képviselők mit szólnak ehhez a bérhez?
Kihangsúlyozta, hogy ez bruttó bér és a megbízást vegyék figyelembe. A 750 fő gyermek
mellett 200 fő pedagógust és technikai dolgozót kell igazgatnia. Ehhez képest ez a bér
nevetséges. Sajnos a törvény erre a minimum illetmény megállapítására ad lehetőséget vezető
esetén, amit nem tudnak felülbírálni. Szeretné, ha idővel ez változhatna.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte, hogy Antal László alapilletményét a hatályos
jogszabály alapján 207.900,- Ft-ban állapítsák meg és a vezetői pótlék összegét a pótlékalap
400 %-ában, azaz 80.000,- Ft összegben.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
76/2011.(VI.15.) Kt. határozata a Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
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megbízott igazgatójának illetményéről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Herman Ottó Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény igazgatói feladatok ellátásával megbízott Antal
Lászlóné illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII tv. és a végrehajtásáról szóló
138/1992.(X.08.) Korm. rendelet alapján 207.900,- Ftban állapítja meg.
Megbízott részére a vezetői pótlék összegét a pótlékalap
400 %-ában, azaz 80.000,- Ft-ban állapítja meg.
A képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét,
hogy a vezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói, adminisztratív intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. július 1.
Zsiros Sándorné polgármester: gratulált a megbízáshoz, nem könnyű feladat, sok sikert és
jó munkát kívánt. Megígérte, hogy támogatni fogják munkáját.
Antal Lászlóné pályázó: megköszönte a bizalmat. Szüksége lesz a támogatásra, szeretne
megfelelni a feladatnak, amit lelkiismeretesen fog végezni.
Zsiros Sándorné polgármester: a munkaterv szerinti következő képviselő-testületi ülés
2011. június 23-án 8 órakor közmeghallgatás lesz, melynek napirendi pontjai: 1./ Jelentés a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 2./ Tájékoztató az iskolaorvosi vizsgálatokról és
a gyermekek egészségügyi ellátásának helyzetéről, illetve a védőnői szolgálat
tevékenységéről, 3./ Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
működéséről tájékoztató és 2011/2012. tanévvel kapcsolatos feladatok meghatározása, 4./
Óvodák működéséről tájékoztató, 5./ Közérdekű információk.
Kérte a képviselőket, hogy az ülést követően beszéljenek az önként vállalt feladatokról és
egyéb tájékoztatásról a polgármesteri szobában.

Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester az ülést 9 óra 52 perckor
bezárta.
Kmf

Zsiros Sándorné

Urbánné Lengyel Zsuzsanna

polgármester

jegyző

Kovács Tímea
jegyzőkönyvvezető
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