5/2013. sz. jegyzőkönyv
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi
ülésről, mely 2013. március 21-én 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 képviselőtestületi tagok, Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző (a jelenlévő képviselők száma 9 fő)
Meghívottként jelen vannak: Fazekasné Baksi Piroska Fekete István Óvodavezető, Takácsné
Szabó Zsuzsanna 2. sz. Óvoda vezető, Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető, Simon
Sándorné Polgármesteri Hivatal dolgozója
Az ülésről felvételt készített Szilágyi László képviselő-testületi tag és a helyi kábel televízió
munkatársa.
Zsiros Sándorné polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat.
Megállapította, hogy 9 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Tájékoztatta a
lakosságot, hogy az ülés megtekinthető a Kábel Televízión vasárnap 18 órától, hétfőn 18 órától és
kedden délelőtt 10 órától.
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
N a p i r e n d:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
2./ A 2013. évi intézményi térítési díjak megállapítása
Előadó: polgármester
3./ Önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása
Előadó: polgármester
4./ A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Előadó: polgármester
5./ Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 2012. év II. félévi tevékenységéről szóló tájékoztatója
Előadó: polgármester
6./ Képviselői indítvány- proletárdiktatúra jelképének eltávolítása
Előadó: polgármester
7./ Képviselői indítvány- székely zászló kitűzése
Előadó: polgármester
8./ A Közösségi Ház és Könyvtár részére előleg biztosítása a TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-

0105 számú pályázathoz
Előadó: polgármester
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9./ Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása
Előadó: polgármester
10./ A művészetoktatási iskola díjairól szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előadó: polgármester
11./ Előirányzat módosítás
Előadó: jegyző
12./ Előirányzat átcsoportosítás
Előadó: jegyző

13./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Előadó: polgármester

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: A lejárt határidejű határozatok mikénti végrehajtását terjesztette a
testület elé, mely írásban kiadásra került a képviselő-testület felé. Kérdés nem volt, kérte vegyék
tudomásul a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A jelentést a testület 9 igen szavazattal jóváhagyólag tudomásul vette.
2./ A 2013. évi intézményi térítési díjak megállapítása
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Az étkezési térítési díjak felülvizsgálatra kerültek, ennek
zárása a konyha a nyersanyagok árainak növekedése miatt javasolta a nyersanyag norma árának
növelése. Ennek függvényében alakultak ki az intézményi térítési díjak meghatározásra kerültek a
2013. évi tervezett bevételek és kiadások. Csak a nyersanyag norma mértékével emelkedtek az árak.
Változtak a kedvezmények is és a kategóriák is. A Járási Hivatal helyben dolgozó alkalmazottai
részére (jelenleg 3 fő) és a pedagógusok részére az előterjesztés tartalmazza a nyújtani kívánt
vendégétkeztetés lehetőségét.
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta, egyetért az emeléssel és
elfogadásra javasolja a testületnek.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Muszáj, emelni a térítési díjakat, most amikor a rezsi
költségek csökkentésre kerültek?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A rezsicsökkentés csak a lakosságot érinti.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: A pedagógusok étkezéssel kapcsolatos gondjai ezzel
megoldódnak.
Zsiros Sándorné polgármester: A tervezetbe beépítésre került a pedagógusokra és
dolgozókra vonatkozó térítési díj.

a járási
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Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Nem lehetne ezt a kedvezményt az egészségügyi
dolgozókra is kiterjeszteni?
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Azt vállalkozások üzemeltetik.
Zsiros Sándorné polgármester: A védőnői szolgálatot nem.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A védőnők közalkalmazottak és Ők kapják a kedvezményes
étkezést.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: És a házi orvosok mellett dolgozó asszisztensek nem
kaphatnák ezt a kedvezményt?
Ráki István képviselő-testületi tag: Ez a létszám nem sok.
Zsiros Sándorné polgármester: Nem jelentős, hasonlóan vállalható.
Ráki István képviselő-testületi tag: A vendég ebédbe be lehetne építeni a dolgozókat.
Zsiros Sándorné polgármester: Szavazzanak arról, hogy az előterjesztésen túl még az
egészségügyi dolgozókat is felvegyék a vendég étkezők közzé.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2013.(III.21.) Kt. határozata az egészségügyi dolgozók
kedvezményes étkezéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának képviselő-testülete
támogatta, hogy a háziorvosok, fogorvosok és a mellettük dolgozó
asszisztensek kedvezményes vendég ebédkénti étkeztetésével
kiegészítésre kerüljön a 2013. évi térítési díjakról szóló előterjesztés.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a döntésnek
megfelelően a szükséges intézkedéseket tegyék meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület arról, hogy a 2013. évi térítési díjakról
szóló előterjesztést elfogadja-e.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
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34/2013.(III.21.) Kt. határozata a 2013. évi étkezési térítési
díjakról
Alsózsolca Város Önkormányzatának képviselő-testülete
elfogadta a 2013. évi térítési díjakról szóló előterjesztést az
egészségügyi dolgozók részére biztosított vendég étkezés
biztosításával kiegészítve.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a döntésnek
megfelelően a szükséges intézkedéseket tegyék meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. április 1.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület a nyersanyag norma emeléséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2013.(III.21.) Kt. határozata a 2013. évi étkezés nyersanyag
normáinak emeléséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának képviselő-testülete
elfogadta az étkezési nyersanyag normának az emelését az alábbiak
szerint:

Reggeli
Napközi

Tízórai

Ebéd

Uzsonna

összesen

Ételadag ár

70

225

60

355

451

225

225

286

295

375

Menza /1
Menza/2

70

225

Óvoda/3

62

160

60

282

358

45

150

60

317

403

225

567

425

750

Bőlcsőde/4

62

Házi.szoc
Önó

225
105

225

95

Munkahelyi

225

225

483

Kihordasos

260

260

781

A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a döntésnek
megfelelően a szükséges intézkedéseket tegyék meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. április 1.
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Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület a 2013. évi étkezési térítési díjakról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2013.(III.21.) Kt. határozata a 2013. évi étkezési térítési
díjakról
Alsózsolca Város Önkormányzatának képviselő-testülete
elfogadta a 2013. évi étkezési térítési díjakat az alábbiak szerint:

Szociális étkezés napi egyszeri térítési díja 2013.április 1. -től
Az 1993.évi III.törvény 115§ 1. bekezdése alapján a fenntartó által megállapított
intézményi térítési díj 567 Ft/fő/adag

Személ
Szem
yi
élyi Szem
térítési
Önkormá díjÁfáva térítés élyi
i díj térítés
nyzati
l
i díj
támogatá 2013.04 Áfa
s
.01-től nélkül Áfa
3
4
5
6

Intézm
nyersan ényi
yag Áfa téritési
díj
nélkül
1
2
Szoc
30000 alatt
SZOC(300
01-42750)
SZOC(427
51-85500)
SZOC8550
1-től)

Jöv.30%225,00 567,00 tól függ

Személ
yi
térítési
díjÁfáva
l
2013.03 Emelke
.31-től
dés
7
8

jöv.30%

jöv.30%

225,00 567,00

143,00

424,00

334

90

406,00

18,00

225,00 567,00

40,00

527,00

415

112

509,00

18,00

225,00 567,00

0,00

567,00

446

121

549,00

18,00

Gondozási Központ a napi háromszori étkezést igénybe vevők térítési díja 2013.április 1. -től egy ellátási napra
Az 1993.évi III.törvény 115§ 10. bekezdése alapján a fenntartó által alacsonyabb összegben megállapított intézményi térítési díj 770 Ft/fő/adag

Személyi
Személyi
térítési
térítési
Személyi Személyi
díjÁfával
térítési
térítési
díjÁfával
nyersanyag Intézményi Önkormányzati 2013.04.01- díj Áfa
díj Áfa bentartózkodás 2013.03.31től
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térítési díj
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nélkül
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emelkedés
1
G.K 36 000 alatt
G.K(36 00152000)
G.K(5200185500)

2

3

4

5

6

7

jöv.30%

8

9

425,00

750,00

jöv 30%

10,00 jöv.30%

425,00

750,00

255,00

495,00

390

105

10,00

456,00

39,00

425,00

750,00

30,00

720,00

567

153

20,00

681,00

39,00

6
G.K 85501-től)

425,00

1

750,00

2

750,00

0,00

3

4

5

1+2

3*0,27

2+3+4

591

6

159

20,00

711,00

39,00

7

8

9

10

50%

6-7

0,27*8

8+9

11

12

10-11

Napközi I.

355

0,00

355,00

95,85

451

355

355,00

95,85

450,85

30,00

4

Napközi II.

355

0,00

355,00

95,85

451

355

50%

177,50

177,50

47,93

225,43

0,00

2

Napközi III.

355

0,00

355,00

95,85

451

355

50%

177,50

177,50

47,93

225,43

0,00

2

Napközi III. szoc.tám.

355

0,00

355,00

95,85

451

355

100%

355,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Napközi IV.

355

0,00

355,00

95,85

451

355

355,00

95,85

450,85

60,00

3

Menza I./1

225

0,00

225,00

60,75

286

225

225,00

60,75

285,75

17,00

2

Menza II./1

225

0,00

225,00

60,75

286

225

50%

112,50

112,50

30,38

142,88

0,00

1

Menza III/1

225

0,00

225,00

60,75

286

225

50%

112,50

112,50

30,38

142,88

0,00

1

Menza III/1.szoc.tám.

225

0,00

225,00

60,75

286

225

100%

225,00

Menza IV/1

225

0,00

225,00

60,75

286

225

Menza I./2

295

0,00

295,00

79,65

375

295

Menza II./2

295

0,00

295,00

79,65

375

295

Menza III/2

295

0,00

295,00

79,65

375

295

Menza III/2.szoc.tám.

295

0,00

295,00

79,65

375

295

Menza IV/2

295

0,00

295,00

79,65

375

295

Óvodás I/3

282

0,00

282,00

76,14

358

282

Óvodás II/3

282

0,00

282,00

76,14

358

282

50%

141,00

Óvodás III/3

282

0,00

282,00

76,14

358

282

50%

141,00

Óvodás IV/3

282

0,00

282,00

76,14

358

282

Óvodás V/3 Gyvt 100 %

282

0,00

282,00

76,14

358

282

Bölcsödei I/3

317

0,00

317,00

85,59

403

317

Bölcsödei II/3

317

0,00

317,00

85,59

403

Bölcsödei III/3

317

0,00

317,00

85,59

Bölcsödei IV/3
Bölcsödei V/3 GYvt
100%

317

0,00

317,00

85,59

317

0,00

317,00

Vendég étkeztetés

225 155,40

Egyéb alkalmazott

225 155,40

Előfizetéses ebéd

260 354,90

0,00

0,00

0,00

0,00

225,00

60,75

285,75

37,00

2

295,00

79,65

374,65

23,00

3

147,50

147,50

39,83

187,33

0,00

1

50%

147,50

147,50

39,83

187,33

0,00

1

100%

295,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50%

0,00

100%

282,00

317

50%

158,50

403

317

50%

158,50

403

317

85,59

403

317

380,40

102,71

483

380,40

102,71

483

614,90

166,02

781

295,00

79,65

374,65

49,00

3

282,00

76,14

358,14

22,00

3

141,00

38,07

179,07

0,00

1

141,00

38,07

179,07

0,00

1

282,00

76,14

358,14

45,00

3

0,00

0,00

0,00

0,00

317,00

85,59

402,59

0,00

4

158,50

42,80

201,30

0,00

2

158,50

42,80

201,30

0,00

2

317,00

85,59

402,59

0,00

4

0,00

0,00

0,00

0,00

380

380,40

102,71

483,11

0,00

4

380

380,40

102,71

483,11

0,00

4

615

614,90

166,02

780,92

0,00

7

100%

317,00

A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a döntésnek
megfelelően a szükséges intézkedéseket tegyék meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. április 1.
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Zsiros Sándorné polgármester: Kérte, támogassák a 2013. évi étkezési térítési díjakról szóló
rendelet módosítását.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az 3/2013.(III.22.) önkormányzati rendeletét,
mely a 17/2005. (VIII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szól.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Megköszönte a testületnek a támogatást a pedagógusok
nevében.
Zsiros Sándorné polgármester: Megköszönte doktorúrnak az egészségügyi dolgozók étkezésével
kapcsolatos felvetést.
3./ Önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása

Zsiros Sándorné polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a tegnapi nap folyamán érkezett
még egy támogatási kérelem, amely a benyújtási határidőből kiscsúszott. Ez a „Szemünk fénye
alapítvány” kérelme, azt javasolja, hogy az alapítvány a kérelmét nyújtsa be szeptemberben, amikor
a testület újra dönt a támogatásokról. Nem kívánja az alapítványt kizárni a támogatásból, azt
szeptemberben újra lehet kérni. A kért támogatás összege 300 ezer forint.
Fazekasné Baksi Piroska a Fekete István Óvoda vezetője: Nem kaptak tájékoztatást a benyújtás
határidejéről.
Ráki István képviselő-testületi tag: Mi az akadálya, hogy kapjanak támogatást?
Szilágyi László képviselő-testületi tag: A rendelet szerint a benyújtási határidő a költségvetés
elfogadását követő 30 nap. Azaz március 7-ig lehetett benyújtani.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A pénzmaradvány terhére előlegként nem lehet odaítélni.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Szeptemberben lehet újra igényelni a támogatást a rendelet
szerint.
Csöbör Katalin alpolgármester: A Vay Egyesület is kimaradt.
Brünner István képviselő-testületi tag: Nála is van két kérelem, ami azért nem került benyújtásra,
mert már nem lehetett határidőben beadni.
Fazekasné Baksi Piroska a Fekete István Óvoda vezetője: Nem kaptak tájékoztatást.
Zsiros Sándorné polgármester: Az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásáról szóló
rendelet a honlapon megtalálható és figyelemmel kísérhető. Ennek alapján az alapítvány nem fér
bele a támogatásba, mert elkésett. Szeptemberben újra be lehet nyújtani a kérelmet.
Ráki István képviselő-testületi tag: Az a hír járta ezek előtt mindig, hogy kevés a szétosztható
pénz és ezért volt aki be sem adta támogatási kérelmet.
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Szilágyi László képviselő-testületi tag: A támogatást kérők nagy része Közösségi Házas, ezért
tudtak róla.
Fazekasné Baksi Piroska a Fekete István Óvoda vezetője: Most lesz 20 éves az alapítvány június
20-án, ezért ekkor kell megünnepelni. Egész hetes ünnepség sorozatról van szó, de ha nem kapnak
támogatást át kell értékelni az egész pályázatot.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: A rendelet szerint a képviselő-testület csak 480 ezer forint
támogatásról döntött erre a célra.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Ha több támogatást ítélnek meg a pénzmaradvány terhére
lehet majd a különbözetet kifizetni.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Az összeg tudatában kellene szét osztani a támogatást.
Nem a pénzügyi bizottságnak kellene erről dönteni.
Zsiros Sándorné polgármester: A pénzügyi bizottság javaslatot tehet, hogy honnan és mire ad
támogatást és a testület dönt erről a javaslat alapján. A pénzügyi bizottságnak joga van javaslatot
tenni. Javasolhat más támogatási formát. Az említett alapítvány kérelme nem időben érkezett ezért
azt javasolja, hogy ne döntsenek most erről, hanem szeptemberben különítsenek erre a célra
támogatást. Kérte a pénzügyi bizottság véleményét.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Szilágyi László is pénzügyi bizottsági tag, ezért ismernie
kell a bizottság jogköreit. Tudnia kell, hogy a bizottságnak nincs döntési jogköre, javaslattételi
jogköre van, a javaslatról a testület dönt. A pénzügyi bizottság javaslata a támogatásokról: a
Szivárvány Vegyes Kar és a Nyugdíjas Klub támogatása 300-300 ezer forint, a Polgárőrség
támogatása 480 ezer forint, a SZEPA kézilabda klub és labdarúgó klub támogatás 1-1 millió forint,
ez összesen 3.380 ezer forint a pénzmaradvány terhére javasolják kifizetni.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Az asztaliteniszhez szükséges asztal és ütők a Közösségi
Ház kis értékű beszerzéséből történne. A Közösségi Ház sok pályázatba vesz részt, amelyekből
eszköz beszerzésre is fordíthat.
Ráki István képviselő-testületi tag: Mikor lenne az alapítvány rendezvénye?
Fazekasné Baksi Piroska a Fekete István Óvoda vezetője: A „Szemünk fénye alapítvány” a
gyermekért jött létre és pénzhiány miatt nem tudják a rendezvényt megtartani.
Zsiros Sándorné polgármester: Nem tudnak most pénzt adni a szabályokat be kell tartani
jogszabály ellenes a kérelem támogatása ezt nem szavazza meg. Támogatja a célt, de törvényes
keretek között.
Ráki István képviselő-testületi tag: A testületnek jogában áll megítélni a támogatást, ha van rá
pénz, akkor miért nem lehet megszavazni? Az a véleménye adják oda a támogatást. Ez az összeg a
gyermekekre fordítódik, az évfordulót a napján kell megtartani.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A rendelet szabályozza, hogy a költségvetés elfogadását
követő 30 napon belül kell a támogatási kérelmeket benyújtani. A rendeletet lehet módosítani. A
többi egyesülettel nem korrekt, ha ez az alapítvány kap támogatást a többinek nem adunk
lehetőséget csak ennek.
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Szilágyi László képviselő-testületi tag: Tekintettel a helyzetre, hogy a mostani évben a
költségvetést az első fordulóban elfogadták, míg máskor ez csak a második fordulóban történt meg
javasolja, hogy a határidőt tolják ki és ezzel lehetősége van a benyújtásra a többi szerveztetnek is. A
honlapon tegyék közzé a benyújtási határidő meghosszabbítását.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Javasolja, hogy a rendeletet módosítsák és tolják ki a
határidőt a zárszámadásig és akkor mindenki benyújthatja, aki akarja.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Nincs indokolva, hogy milyen célokra kérik a támogatást,
mire használják fel. A bizottsági üléseken 14 órakor nem tud részt venni.
Zsiros Sándorné polgármester: A képviselő feladatához hozzá tartozik az is, hogy nem csak
akkor vesz részt az üléseken, amikor neki megfelel délután, hanem számolni kell azzal is, hogy
időnként a délelőtti órákban is lehet ülés. Ez egy hónapban egyszer megoldható. A túlóra kiadása
még gondot jelent. Ennek tudatában kell vállalni a feladatot.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Korábban is jelezték, hogy türelmet kérnek az állomány
visszatöltéséig. A túlórát nem tudják kiadni.
Ráki István képviselő-testületi tag: Korábban sport klub elnöke volt Ők is és kimaradtak a
támogatásból pénzhiány miatt. A Nyugdíjas Klub rendszeresen kap támogatást. Úgy gondolja 1
millió forint támogatást nem lehet csak úgy odaadni, költségvetést kell a sport kluboknak készíteni.
Csak nagy anyagi felelősséggel lehet ezt odaítélni.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: El kell a támogatással számolni.
Zsiros Sándorné polgármester: Az előterjesztésben leírták részletesen a felhasználás célját.
Tóth J. Sándoe képviselő-testületi tag: A számlák másolatát csatolni kell, év végen beszámolót
kell készíteni.
Zsiros Sándorné polgármester: Előterjesztés nélkül szabad módosítani?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A módosításra van lehetőség, ha azt a képviselő testület
tárgyalja bizottsági ülésen való döntés nélkül. Javaslata, hogy csak a 2013. évi támogatás beadási
határidejét módosítsák, és máskor az eredeti határidő szerint történjen a támogatás benyújtása.
Dönthet róla a testület, hogy kiegészíti a rendeletet, hogy 2013. évben a határidő 60 nap. A
zárszámadás április végén lesz.

Szilágyi László képviselő-testületi tag: A rendeletben az szerepel, hogy a pénzügyi támogatás
iránti igényt írásban a rendelet mellékletét képező adatlapon a titkárságra kell benyújtani a
költségvetés elfogadását követő 30 napon belül.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Ez kerülne kiegészítésre azzal, hogy 2013. április 1-éig vagy
április 5-éig kerülhet benyújtásra.
Zsiros Sándorné polgármester: Javaslata legyen április 5.
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Az egy pénteki nap. Arról kell döntetni, hogy a testület
elfogadja e a módosítást, úgy hogy a pénzügyi bizottság nem tárgyalta.
Brünner István képviselő-testületi tag: 4 egyesület kérelmét látta adatlapon a testületi anyagban.
Zsiros Sándorné polgármester: A többi kérelem is benne van az anyagban.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Adatlapot nem látott mindegyik kérelmezőnél.
Zsiros Sándorné polgármester: Az is itt van az anyagban, lehet, hogy lemaradt a kiküldött
anyagról.
Brünner István képviselő-testületi tag: Korábban szó volt róla, hogy a Polgárőrség 1 millió forint
támogatást igényelne, akkor az volt a válasz, hogy erre a célra 480 ezer forint van a költségvetésben
tervezve ezért igényeltek 480 ezer forintot. Ha a SZEPA kérelmére 1-1 millió forintot adunk, akkor
nem lehet módosítani és a polgárőrségnek is és kérni több támogatást?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Az új határidővel lehet módosítani a kérelmeket.
Zsiros Sándorné polgármester: Korábban sokszor támadták amiatt, hogy a sportot nem
támogatják, most elindult valami ezen a területen és most van rá pénz, hogy támogatást tudjanak
adni, akkor miért probléma az, hogy a SZEPA kérelmét támogatják? A sport egy más költségvetési
kategória, nagyobb támogatást igényel, mint akár a nyugdíjas klub vagy a tánc klub.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: A pénzügyi bizottság 1-1 millió forint támogatást javasolt
a kézilabda és labdarúgás támogatására. Korábban nem volt pénz a támogatásra. A tömegsport
működik. A sport sok támogatást kap abból, hogy a sportcsarnokot ingyenesen veszik igénybe. A
Foci korábban megszűnt, de most van egy mag, ami szerveződött és működik. Nem kell sajnálni
most a pénzt erre. Ez egy gesztus a fiatalság felé, a sportot szerető lakosok felé. Javasolja, hogy
támogassák az egyesületet és kérjék számon a felhasználást.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, módosítsák a rendeletet és utána módosíthat mindenki.
Ez a döntés az egész testület sikere nem egy képviselőé. A döntés közös, mindenkié.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Örül, hogy a sportélet támogatást kap, ezt Ő már 3 éve
mondja. Legutóbb a 2013. évi költségvetésnél vetette fel, hogy nincs benne szó a sportról.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Ki az a SZEPA és mit szeretne megvalósítani? Eddig 100 ezer
forintokért harcoltak és most egy idegen miskolci egyesületnek odaadnak 2 millió forintot.
Zsiros Sándorné polgármester: Ez a csapat nem kocsma szinten szerveződik, hanem település
szinten. A labdarúgó versenyeken a nevükből adódóan kocsmákban szerveződött csapatok vesznek
részt.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Kikérte magának, hogy kocsmaszintű csapatokról van szó. Az
általuk szervezett kupán 7 csapat vett részt és ezek mind alsózsolcai csapatok voltak. Miért fontos
most a sport, mikor a gyerekek támogatására nem tudnak odaítélni 300 ezer forintot? Vagyis
körülményes az odaítélése, egy nem alsózsolcai egyesületnek pedig odaadnak 2 millió forintot.
Csöbör Katalin alpolgármester: Javasolta, hogy ne döntsenek most.
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Fodor Ákos képviselő-testületi tag: A rendeletmódosítással egyetért. Javaslata, hogy a SZEPA
vezetőjét hívják meg egy kötetlen beszélgetésre, ahol ismerteti, mit akarnak.
Brünner István képviselő-testületi tag: Fontos gesztus, hogy a sport a foci rendezvényeken
díjmentesen megkapják a sportcsarnokot.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Eddig csak a tömegsport volt intézményesített most
lehetőség nyílik a versenysport megszervezésére sportkedvelő fiatalokkal. Más csapatok
elzárkóztak ennek a szervezésétől.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: A SZEPA által szervezett megbeszélésen, azonnal kérték a
jelentkezőktől, hogy az igazolást adja le.
Zsiros Sándorné polgármester: Ilyenről szó sem esett
Zsiros Sándorné polgármester: Volt egy megbeszélés, ahol ilyenről szó sem esett, szóba sem jött
ez. Itt került szóba, hogy a Szepa belép-e a labdarúgásba és megszületett a döntés, hogy igen. Nem
lehet a tömegsportot összetéveszteni a versenysporttal. Az alsózsolcai kézilabda csapat korábban
kivívta az NB II. női szereplését, de nem rendelkezett már játékos állománnyal. A Szepával kötött
megállapodás keretében a klub biztosítja a játékosokat.
Képviselőként segíthetné a munkát közös szervezésben a vezetővel. Nem külön szerveződve
kellene rendezvényeket tartani, hanem az önkormányzattal együttműködve.
Fodor Ákos a képviselő-testület tagja: Az önkormányzati sport rendezvényen ha nem vett volna
részt a Zöld Ász csapata, nem lett volna annyi csapat, hogy megrendezésre kerüljön.
Csöbör Katalin alpolgármester: Szervezett már saját költségen sport rendezvényt, szeretné a
sportot támogatni, az élsportot is. Ki kell használni a lehetőséget. Jónak tartja a támogatást.
Javaslata halasszák el a döntést.
Szilágyi László a képviselő-testület tagja:Ma délután Raffai Ernő előadásának megszervezésében
együttműködött az Összefogás Alsózsolcáért szervezet és a Vay Közhasznú Egyesület, nem
elkülönülve szervezték. Most 1 millió forintot odaítélnek a sport egyesületeknek, de a következő
években is kap majd a testület támogatást?
Fáklya Tiborné a képviselő-testület tagja:Azt még előre nem lehet tudni.
Szilágyi László a képviselő-testület tagja:Érdemes lenne ezt átgondolni.
Zsiros Sándorné polgármester: Az kiküldött anyagban írta, hogy a továbbiakban is támogatni
kell, ha nem is pénzben akkor más módon. A Szepa Sport Egyesületben sok az alsózsolcai fiatal.
Szilágyi László elmondta, hogy mit szerveznek, az Alsózsolcai Krónikában ugyancsak itt olvasható,
hogy megszervezték az Alsózsolcai honvédek a Donnnál rendezvényt és az önkormányzat
csatalakozott hozzá. Szép rendezvény volt fontos volt a megszervezése, de azon nem kíván
vitatkozni, hogy ki-kihez csatlakozott.
Tóth J. Sándor a képviselő-testület tagja: A pénzügyi bizottság javasolja a testület felé a
támogatások megítélését a sport szervezetek részére, tekintettel arra is, hogy a pénzszűkében is a
Polgárőrség megkapta a kért támogatásokat, elismerve ezzel a munkájukat.
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Dönthet úgy a testület, hogy anélkül, hogy a pénzügyi
bizottság tárgyalta volna, meghosszabbítja a határidőt és kiegészíti a rendeletet a következőkkel a 4.
§. (1) bekezdése kiegészítésre kerül azzal, hogy 2013. évben a pályázat benyújtási határideje 2013.
április 5.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte döntsön a testület az önszerveződő közösségek
támogatásáról szóló döntés elhalasztásáról.
A szavazásban a testület 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2013.(III.21.) Kt. határozata az önszerveződő
közösségek támogatásáról szóló döntés elhalasztásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy
döntött, az önszerveződő közösségek támogatásáról szóló döntést
elhalasztja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. április 25.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte döntsön a testület arról, hogy az önszerveződő közösségek
pénzügyi támogatásáról szóló rendeletet kiegészítésre kerüljön-e a következőkkel a „4. §. (1)
bekezdése kiegészítésre kerül azzal, hogy 2013. évben a benyújtási határidő 2013. április 5.”, azzal,
hogy a pénzügyi bizottság ezt nem tárgyalta meg.
A szavazásban a testület 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2013.(III.21.) Kt. határozata az önszerveződő
közösségek támogatásáról szóló rendelet kiegészítéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményezése nélkül is
megtárgyalta az önszerveződő közösségek támogatásáról szóló
rendelet módosítását, és úgy döntött, hogy a
támogatásáról szóló 4/2005./II.15./ sz. KT rendeletet
4. §. (1) bekezdését kiegészíti a következőkkel:
„2013. évben a benyújtási határidő 2013. április 5.”
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Zsiros Sándorné polgármester: Kérte döntsön a testület az önszerveződő közösségek
támogatásáról szóló rendelt előzőek szerint történő módosításáról.
A szavazásban a testület 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 6/2013.(III.22.) önkormányzati rendeletét,
mely az önszerveződő közösségek és az Alsózsolcáért tevékenykedő magánszemélyek pénzügyi
támogatásának rendjéről szóló 4/2005./II.15./ sz. KT rendelete módosításáról szól.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
4./ A szociális ellátásokról szóló rendelt módosításáról
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A Humánpolitikai és Jóléti Bizottság javaslatára a temetési
segély odaítélése a polgármester hatáskörébe kerülne, az így gyorsabban ítélhető oda az igénylőnek
és akkor, amikor arra a legnagyobb szükségük van. Az utólagos elszámolási kötelezettség hatályon
kívül helyezésre kerül, mert az igénylő a temetkezési vállalkozó által kiállított számla
bemutatásával igazolja a jogosultságot a támogatásra. A Humánpolitikai bizottság nem tárgyalta az
előterjesztést mivel Ő kezdeményezte. Kérte szavazzanak a rendelet módosításáról.
A szavazásban a testület 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal elfogadta és megalkotta a 4/2013.(III.22.) önkormányzati rendeletét,
mely a szociális ellátásokról szóló 26/2005.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról szól.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
5./ Miskolc Kistérségi Többcélú Társulása 2012. év II. félévi tevékenységéről szóló
tájékoztató
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: A beszámoló kiküldésre került, a társulással kapcsolatos
elszámolások folyamatban vannak, a tagság 2013. júniusában megszűnik. Kérte fogadják el a
beszámolót.
A szavazásban a testület 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2013.(III.21.) Kt. határozata Miskolc Kistérségi Többcélú
Társulása 2012. év II. félévi tevékenységéről szóló tájékoztatóról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta, Miskolc Kistérségi Többcélú
Társulása 2012. év II. félévi tevékenységéről szóló
tájékoztatóját.
Felelős: polgármester
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Határidő: azonnal
6./ Képviselői indítvány- a proletárdiktatúra jelképének eltávolítása
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: Az előterjesztés a házasságkötő teremben lévő asztalba faragott
címer kifaragásáról szól.
Csöbör Katalin alpolgármester: Nemzeti és nemzetközi viszonylatban is elfogadhatatlan, hogy
közintézményben a szocialista népköztársaság címere megjelenjen, ezt a jelképet el kell tüntetni,
meg kell semmisíteni, nem csak letakarni kell.
Brünner István képviselő-testületi tag: Támogatja az előterjesztést.
Zsiros Sándorné polgármester: Tudják mit ábrázol az alkotás?
Csöbör Katalin alpolgármester: Szocreál képzőművészeti alkotás, kommunista jelkép használat.
Zsiros Sándorné polgármester: Mezei Tamás 1978-ban készítette, aki fafaragó művész,
néprajzkutató volt, már nem él. Az alkotás az élet szakaszait ábrázolja a születéstől a
házasságkötésen át a halálig. Ősi motívumok jelennek meg az alkotáson. A tiltott önkényuralmi
jelképekre vonatkozó szabályok a műalkotásokra nem vonatkoznak. Nem kellene megsemmisíteni
egy művészesti alkotást. Ez alapján meg kellene semmisíteni a régi diplomákat, az régi anyakönyvi
kivonatokat, személyi igazolványokat és egy ismert sörfajtát is, mert ezek is tartalmaznak ilyen
címert, vagy jelképet, de ezekről nem rendelkezett a jogszabály. Egy műalkotást tönkre tenni ezért
nem szabad.
Ráki István képviselő-testületi tag: Nem ért egyet, ideje végrehajtani ezeket a lépéseket, a
rendszer sok embert tett tönkre, döntött nyomorba, sok embert csuktak le. A múltat nem lehet
felejteni. Javaslat faragják bele a mai címert.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Tegyenek elé tűzzománcot, vagy bőrből készített címert.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Az emberi történetben mit keres a címer?
Zsiros Sándorné polgármester: Nem ez a legnagyobb gond, vétek egy művészeti alkotást tönkre
tenni. A Jogszabály kivételt tesz a művészeti alkotásokkal.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Szégyenletes dolog tönkre tenni az alkotást.
Csöbör Katalin alpolgármester: A hozzászólás szégyenletes.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Javasolta fedjék el valamivel.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Elfogadhatónak tartja, hogy takarják el és ne faragják ki,
mert ez egy művészeti alkotás.
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Sok esküvőnél működött közre, ahol sokan megjegyezték
szép asztal, nem tett még rá senki megjegyzést, hogy zavarná. Ez érték, emlék lehet az utókornak,
takarják el.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Tegyék akkor múzeumba.
Zsiros Sándorné polgármester: Sajnálja, hogy az érzelmeket a művészeti alkotás iránti tisztelet
elé helyezik, de a lakosságnak nem ez a legnagyobb gondja. A jogszabály megengedi a
műalkotásokat, ezt egy fafaragó művész alkotta. Nem szabad tönkre tenni. 78-ban készült, lassan 40
éves alkotás, ha kifaragják nem lesz ugyanolyan értéke.
Csöbör Katalin alpolgármester: Nem gondolta, hogy ilyen vitát indít el ez az előterjesztés, ha
műalkotás nem a Hivatalban van a helye tegyék be a gyűjteménybe. Nem megengedett az
önkényuralmi jelképek használata. Bántja a szemét, az érzését a régi rendszer jelképe, ami
embereket tett tönkre. Javaslata teljesen el kell tüntetni.
Zsiros Sándorné polgármester: Számtalana elítélendő dolog történt, de ez a műalkotás senkit nem
zavart eddig.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Az érzés elfeledteti azt az időt, amikor születtek, amikor
felnőttek, saját történelmüket tagadják meg. Az Ő családját nem tették tönkre. Biztonságban élt és
tanult. Nem dobhatják el saját történelmüket. Fedjék le, jelkép mögött ott a történelem, ne tegyenek
tönkre egy művészeti alkotást.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: A sáv kivehető, nem jó ha csak letakarják.
Zsiros Sándorné polgármester: Sok rossz történt, de jók is volt biztos munkahely, lakáshoz tudtak
jutni.
Csöbör Katalin alpolgármester: Az Ő előterjesztését támogassák.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület arról, hogy a házasságkötő teremben
lévő asztalon található faragott népköztársasági címer változatlanul maradjon-e.
A szavazásban a testület 9 tagja vett részt.
A testület 2 igen szavazattal 7 ellenszavazat mellet az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2013.(III.21.) Kt. határozata a házasságkötő teremben lévő
asztalon található faragott népköztársasági címer változatlanul
hagyásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a házasságkötő teremben lévő asztalon található faragott
népköztársasági címer változatlanul hagyását nem támogatta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület arról, hogy a házasságkötő teremben
lévő asztalon található faragott népköztársasági címer eltakarásra kerüljön-e.
A szavazásban a testület 9 tagja vett részt.
A testület 2 igen szavazattal 7 ellenszavazat mellet az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2013.(III.21.) Kt. határozata a házasságkötő teremben lévő
asztalon található faragott népköztársasági címer eltakarásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, a házasságkötő teremben lévő asztalon
található faragott népköztársasági címert eltakarását nem
támogatta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület arról, hogy a házasságkötő teremben
lévő asztalon található faragott népköztársasági címert kifaragással távolítsák-e el, az eredeti
beadvány szerint.
A szavazásban a testület 9 tagja vett részt.
A testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás és 3 ellenszavazat mellet az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2013.(III.21.) Kt. határozata a házasságkötő teremben lévő
asztalon található faragott népköztársasági címer kifaragással
történő eltávolításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, a házasságkötő teremben lévő asztalon
található faragott népköztársasági címert kifaragással távolítsák el.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegyék meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. július 1.

Csöbör Katalin alpolgármester: A lakosság eldönti majd, hogy helyes volt az intézkedés. Mikorra
fogják elvégezni?
Zsiros Sándorné polgármester: Kérnek majd ajánlatot fafaragó művészektől, hogy hogyan és
milyen költséggel lehet ezt megoldani.

18
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A határidő az előterjesztés szerint július 1.
7./ Képviselői indítvány- székely zászló kitűzése

Zsiros Sándorné polgármester: Az előterjesztés a székely zászló kitűzéséről szóló korábbi döntés
megváltoztatására vonatkozik.
Csöbör Katalin alpolgármester: A korábbi képviselői indítvánnyal, amely a székely zászló
kifüggesztésére irányul egyetért, sajnálja, hogy a korábbi ülésen, amelyen a székely zászló kitűzése
elutasításra került nem lehetett jelen. Az összetartás jelképe a zászló kitűzése, amelyhez csatlakozott
a Parlament is.
Zsiros Sándorné polgármester: Mint már korábban is elmondta nem biztos abban, hogy az
összetartozás kifejezéséhez ilyen módot kell választani. Márciusi hírekben hangzott az el, hogy a
székely zászló kitűzése ellenségeskedést kelt. Szentmáté képviselőjének is ki kérte a véleményét a
témában, de válasz nem érkezett rá. A jogszabályok azt írják elő, hogy a Magyar zászlót és az
Európai Unió zászlaját kell kifüggeszteni.
Brünner István képviselő-testületi tag: Ismert már korábbról a véleménye azt korábban leírta.
Támogatja az előterjesztést. A nemzeti egységet fejezi ki a zászló kitűzése.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Korábban az volt a javaslata, hogy magyar nyelven
íródott könyvekkel támogassák a határon túli magyarságot, de mivel a Parlament is kitűzte a zászlót
javasolja, hogy az önkormányzat is tűzze ki.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzanak a székely zászló kitűzéséről.
A szavazásban a testület 9 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal 3 ellenszavazat mellet az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2013.(III.21.) Kt. határozata a székely zászló kitűzéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a székely zászló kerüljön kitűzésére a
Polgármesteri Hivatalra.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegyék meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Brünner István képviselő-testületi tag: A zászlót még a mai napon biztosítja.
Csöbör Katalin alpolgármester: Javasolja, hogy a jelenlegi kis zászlók helyett nagyobb méretű
zászlók kerüljenek kitűzésre a nemzeti ünnepeken.
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Zsiros Sándorné polgármester: A zászlók cseréje folyamatban van, augusztus 20-ára már az új
zászlók kerülnek kifüggesztésre.
8./ A Közösségi Ház és Könyvtár részére előleg biztosítása a TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0105 számú

Zsiros Sándorné polgármester: A pályázat folytatásához szükség van az előlegre.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Az előterjesztést a pénzügyi bizottság tárgyalta és
javasolja a testületnek támogatásra.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Nincs arra lehetőség, hogy a pályázatokhoz szükséges
előlegeget folyamatosan kapják az intézmények, vagy a képviselő-testület döntése kell hozzá?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Nincs, a képviselő-testület döntése szükséges, ezt át kell
beszélni.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Úgyis megszavazza a testület az előleget.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Nem biztos, más-más összeget igényelnek a pályázathoz és
a korábban a Herman Ottó Általános Iskolának odaítélt 3 millió forint előleg még a mai napig nem
érkezett vissza. Ha a testület nem dönt az előleg odaítéléséről, a saját költségvetéséből tudja az
intézmény teljesíteni a pályázati kiadást. A Közösségi Ház pályázataiban sok pénz van.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzanak a Közösségi Ház pályázati előleg kérelméről.
A szavazásban a testület 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2013.(III.21.) Kt. határozata előleg biztosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
biztosítja a Közösségi Ház és Könyvtár részére
a TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0105 „ Kézzel, lábbal, dallal,
tánccal- Alsózsolca fiatalságának ismeretszerzése a kreatív ipar
különböző szegmenseiben” c. pályázat megvalósításához a 2 M Ft előleget.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester, Közösségi Ház vezetője
Határidő: azonnal

9./ Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása

Zsiros Sándorné polgármester: A méhnyakrák elleni védőoltás támogatásának a lehetőségét
képviselő asszony javaslata alapján megvizsgálták. A doktornő javaslata szerint az oltást a 13- 14
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éves korosztályban érdemes megszervezni. Előreláthatólag ennek a korosztálynak kb. 20 %-a az
igénybe vevő. A doktornővel közösen bonyolítanák le a védőoltás megszervezését, ez
hozzávetőlegesen fél millió forintba kerülne. Június 18-ig olcsóbban beszerezhető az oltás. Az
oltások be adását a gyermekorvos végzi el. A javaslat, hogy a 14 éves korosztály kapja most meg az
oltást és a továbbiakban felmenő rendszerben mindig kapják meg a 14 évesek.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Az előterjesztést a pénzügyi bizottság tárgyalta és
javasolja a testületnek támogatásra a 14 éves korosztályban a 2. és a 3. oltás díjmentes beadását és
felmenő rendszerben a további években ugyancsak ennek a korosztálynak a támogatását.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Az előterjesztésben 17 ezer forint van írva, ez a
kedvezményes oltás ára, receptre írva egy oltás eredeti ára 30 ezer forint körül van. Az oltásokat a
doktornő adja be, a 3. oltást 6 hónapon belül kell beadni.
Zsiros Sándorné polgármester: A doktornő segít a lebonyolításban.
Brünner István képviselő-testületi tag: Az ideális korosztály a 13-14 éves?
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: 10 éves kortól adható azoknak, akik még nem kezdték
meg a szexuális életet, nem fertőződhettek még meg a vírussal.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Kezdjék el az oltást és felmenő rendszerben folytassák.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: A vírussal történő megfertőzés után elindulhat a rák
folyamata.
Csöbör Katalin alpolgármester: Mindannyiunk érdeke a megelőzés, örül, hogy támogatásra került
a javaslata.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Az első oltást a szülő adatja be, honnan lesz forrás a 2. és
3. oltás támogatására?
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A pénzmaradványból. A költségvetés tárgyalásakor is
elhangzott, hogy 2-szeri oltás kerülne támogatásra, az első oltást pedig a szülőnek kellene
finanszírozni.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület a méhnyakrák elleni védőoltás
támogatásáról, úgy hogy az első oltást a szülő finanszírozza meg.
A szavazásban a testület 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
45/2013.(III.21.) Kt. határozata a méhnyakrák elleni védőoltás
támogatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy támogatja a méhnyakrák elleni védőoltás
sorozat beadását, úgy hogy az első oltást a szülő finanszírozza a 2.
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és 3. oltásának a beadatását a 14 éves korosztályú lányoknak az
önkormányzat támogatja.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Csöbör Katalin alpolgármester távozott az ülésről 9 óra 48 perckor.
A jelen lévő képviselők száma 8 fő.
10./ A művészetoktatási iskola díjairól szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Az iskola KIK-hez történő átkerülésével együtt a
művészetoktatás is átkerült a KIK-hez. A második félévre szóló térítési díjakat már be is szedték.
Az átszervezés miatt nincs már ilyen bevétel az önkormányzatnál, ezért szükséges a rendelet
hatályon kívül helyezése.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület a rendelt hatályon kívül helyezéséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az 5/2013.(III.22.) önkormányzati
rendeletét,mely a a fenntartásában működő iskolában a művészeti oktatásért fizetendő térítési díj,
tandíj és hangszerhasználati díj összegének megállapítására és kifizetésének szabályaira vonatkozó
6/2007. (IV.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szól.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
11./ Előirányzat módosítás

Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Az előirányzat átcsoportosításra azért van szükség, mert az
egyszer gyermekvédelmi kedvezmény és az óvodáztatási támogatás az elmúlt évben egyszer
készpénzben és egyszer étkezési utalványban lett kifizetve, ezt kellett átvezetni. Utólag 68 ezer
forint pótelőirányzatot kaptak és a segélyekből elvontak 13.081 ezer forintot, ezek a tételek kerültek
átvezetésre.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Az előterjesztést a pénzügyi bizottság tárgyalta és
elfogadásra javasolja a testületnek.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület az előirányzat módosításról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
46/2013.(III.21.) Kt. határozata előirányzat módosításról
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Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta az alábbi előirányzat módosítási javaslatot:
Előirányzat módosítási javaslat
a Képviselő-testület 2013. március 21-i testületi ülésére

Bevételi előirányzat (eFt-ban)
Növekedés
(+)
Csökkenés (-)
Önkormányzat
MÁK ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása
Önkormányzatok és
társ.elszámolásai
841901-1
Kieg.támogatás egyes
9421212 közokt.feladatokhoz
Egyes szoc.feladatok előirányzat csökkentése
Önkormányzatok és
841901-1
társ.elszámolásai
Egyes jöv.pótló kiegészítő
9421221 támogatások

68

13081

Polgármesteri Hivatal
Önkormányzatok elszámolása kv-i
szerveivel
Működ.célú költségvetési
94111 támogatás

841907-9

13081

Kiadás előirányzat (eFt-ban)
Növekedés
(+)
Csökkenés (-)
Önkormányzat
MÁK ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása
Átmeneti
882122-1
segélyek
Étkeztetés,
5831252 térít.kompenzáció
Egyes szoc.feladatok előirányzat csökkentése
Önkormányzatok elszámolása kv-i
841907-9
szerveivel
Irányítása alá tart.kv-i szerv
37111 támogatása

68

13081

Polgármesteri Hivatal
882111-1

882113-1

882115-1

Aktívkorúak
ellátása
Foglalkozt.helyettesítő
5831121 támogatás
Lakásfenntartási
támogatás
Normatív
583114 lakásfenntart.támogatás
Ápolási díj alanyi jogon

8354

1200
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841126-1

Normatív
583116 ápolási díj
Önk.és társ.igazgatási
tev.
Vásárolt
5531 közszolgáltatások
Összesen:

3387

140
13081

A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
12./ Előirányzat átcsoportosítás

Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület az előirányzat átcsoportosításról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2013.(III.21.) Kt. határozata előirányzat
átcsoportosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta az alábbi előirányzat átcsoportosítási javaslatot:
Előirányzat átcsoportosítási javaslat
a Képviselő-testület 2013. március 21-i testületi ülésére

Bevételi előirányzat (eFt-ban)
Növekedés (+)
Csökkenés (-)
Önkormányzat
MÁK egyszeri GYVT
Önkormányzatok és
társ.elszámolásai
Műk.célú támogatás központi kv46411 i szervtől
Egyéb központi
94419 támogatás
Óvodáztatási támogatás
Önkormányzatok és
841901-1
társ.elszámolásai
Normatív
942112 hozzájár.feladatmutatóhoz kötött
841901-1

5522
5522

790
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Egyes jövedelempótló
9421221 kieg.támogatás

790

Kiadási előirányzat (eFt-ban)
Növekedés (+)
Csökkenés (-)
Önkormányzat
890443-1
511116
516116
882203-1
5831225
841126-1
56319

Egyéb
közfoglalkoztatás
Egyéb bérrendszer hat.alá
tart.munkabére
Részfogl.egyéb bérrendszer alá
tart.munkabére
Köztemetés
Köztemetés
Önkorm.és társ.igazgatási tev.
Egyéb különféle dologi
kiadások
Összesen:

600
565
172

1337
1337

1337

A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
13./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről

Zsiros Sándorné polgármester: Az adósságkonszolidációval kapcsolatos szerződés kiküldésre
kerül. 45 % -os elengedést sikerült elérni. A következő lépés a pénzintézet és az állam
megállapodása, ami június végére várható, akkor derül ki, hogy mikor jelentkezik ez a törlesztő
részletekben.
A konyha közbeszerzése lejár április végén illetve augusztusban újra indul az eljárás. Zajlik a
konyhával az egyeztetés. Újra áttekintik az élelmiszerfajtákat, változik a mennyiség, ebben szakértő
működik közre.
2010-ben a vízvezetékek cseréje érdekében egy 453 millió forintos beruházás folyamata indult el,
amihez szükséges volt 15 % önrész biztosítása, ezt a Borsodvíz magára vállalta. Jelenleg a
közműadó miatt bizonytalan, hogy a Borsodvíz tudja-e biztosítani az önrészt. Néhány
önkormányzat pályázott az önerőalaphoz a pályázati önrész biztosítására, ez Alsózsolca esetében
nem volt lehetséges, hiszen a település az ÖNO pályázat kapcsán pályázott már erre a támogatásra,
így itt már nem lelhetett. Ha a többi önkormányzat, aki ebben a pályázatban részt vesz, kap
támogatást az önerőalapból, akkor a Borsodvíznek kevesebb önerőt kell hozzá tenni. Elindult a
közbeszerzési eljárás, rendelkezésre kell állnia az önerőnek.
Megkeresték a Dankó Pista úti telek tulajdonosát, ahol foci pályát akarnak kialakítani. A
kapcsolatfelvétel megtörtént a tulajdonossal, hogy eladják-e az ingatlant.
Konferencián vett részt a Megyeházán, ahol az Ambédkar Gimnázium is bemutatkozott, a
társadalmi felzárkóztatásról szólót a konferencia.
Ugyancsak a Megyeházán volt egy előadás 2014-20 tervezési időszakról a fejlesztésekről és
munkahelyteremtéssel kapcsolatosan az anyagot majd átküldik.
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A Benedek Elek tagiskola ÉMOP pályázata bekerült a támogatásra javasolt pályázatok közé, ennek
a kapcsán ellenőrzést tartottak, megállapították, hogy megfelel a pályázat, indokolt és valós
adatokat tartalmaz. Ez egy lépes a kedvező döntés felé.
A felsőzsolcai rendőrség tájékoztatást adott a bűnügyi helyzetről. Felhívta a figyelmet annak
fontosságára, hogy fontos a szomszédra figyelni a rablások megelőzése érdekében, előfordult az is,
hogy az egyházak vezetőihez is betörtek.
A Közösségi Ház megnyert egy 26 millió forintos 100 %-os támogatottságú pályázatot, amelyet
programok szervezésére, színház és kiállítások látogatására lehet fordítani gyermekeknek.
Az egészség nevelésre fordítható 9,5 millió forint támogatású pályázat elutasításra került, de
megfellebbezték, mert a beadás napjára, amit kiírtak nem juthatott el a pályázat postai úton,
személyesen benyújtani nem lehetett, mégis részesültek a pályázati támogatásból.
A Minőies alapítvány pályázatával 44 millió forint támogatást nyert a Közösségi Ház, amit
programok szervezésére, rendezvények szervezésére lehet költeni. A pályázat lehetőséget ad a
Közösségi Ház nyílászárónak a cseréjére, ami 4 millió forintba kerül. A feladatok miatt a helyi
alapítványok is részesülnek a pályázat összegéből. A pályázat szakmai részét a Minőies alapítvány
bonyolítja le. A programok fele Miskolcon kerül megrendezésre, a többi program Alsózsolcán kerül
megvalósításra.
Korábbi testület-ülésen felvetődött a patkányirtás szükségessége. Egy felsőzsolcai vállalkozóval
felvették a kapcsolatot, aki több településen végzett már irtást. Tájékoztatta őket, hogy az
eredményes gyérítéshez fel kell lelni minden járatot és minden fészekben mérget kell elhelyezni.
Egy helyen az irtás összege kb: 10-12 ezer forint. Ezeket a helyeket a lakosság bevonásával fel kell
mérni. Az irtás közterületen az önkormányzat feladata, az ingatlanokon az ingatlan tulajdonosának a
feladata.
Ráki István képviselő-testületi tag: Meg kell keresni a lakosságot, meg kell hirdetni.
Zsiros Sándorné polgármester: Meg fogják keresni a lakosságot, hogy jelezzék vissza náluk
szükséges-e az irtás.
Ráki István képviselő-testületi tag: A csatornában fészkelnek.
Zsiros Sándorné polgármester: A Deák Ferenc utcában sok kutya van és a neki kihelyezett ételre
mennek. Saját költségen megkezdte a lakosság az irtást és most kevesebb van.
A posta előtti parkoló és a gyalogátkelőhelyek ügyében egyeztetések folynak. A jegyző felvette a
kapcsolatot a posta vezetésével.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A posta tiszaújvárosi vezetés alá került, a jelenlegi vezetés
fogékonyabb ennek a problémának a megoldására. Elindult a közfoglalkoztatás. 73 fő
foglalkoztatása zajlik jelenleg a start munkával együtt.
A nem dohányzók védelmében született törvényben rögzíti azokat a közterületeket ahol tilos a
dohányzás, így az aluljárókban, játszótereken, vasúti létesítményekben. Testületi döntés alapján
bővíteni lehet ezeket a területeket, ezt a tiltást jó lenne, ha kiterjesztenék a temetőre is.
Zsiros Sándorné polgármester: A helytörténeti gyűjtemény tető felújítására kértek ajánlatot. Itt
kérte meg Fodor Ákos képviselő-testületi tagot, hogy a korábban általa említett vállalkozótól kérjen
ajánlatot a felújításra.
Folyamatban van az útfelújítások költségeinek áttekintése.
Ráki István képviselő-testületi tag: Nem látott még temetésen dohányzókat.
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Ha ott nem is, de temetőlátogatáskor igen. Sok csikk kerül
felelőtlenül eldobásra, amelyek tüzet okozhatnak.
Zsiros Sándorné polgármester: Az ÉMÁSZ engedélyezte a térfigyelő kamerák felszerelését.
Tájékoztatása szerint a jövő héten indul az elhelyezés.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Örül a hírnek. Esténként 2-300 fiatal jelenik meg az utcán.
Kéri a Polgárőrséget erre figyeljenek egy kicsit jobban oda.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Látta a kiküldött anyagban, hogy az adósság rendezés
során az eddigi 50-60 milliós éves törlesztés 45 %-al csökkent.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Ez 254 millió forintot jelent összességében. Az éves 50
millió forint tőketörlesztés helyett ez 23 millióval csökkenését hozza maga után.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Felröppent az a hír, hogy nem lesz idősek otthona,
helyette csirke farm lesz. Igaz a hír?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Való igaz, meglepte a hír, kezdeményezés történt a
tulajdonosok részéről. A volt Tsz telep település központi területté lett korábban átvezetve, az
öregek otthonának építése kapcsán a rendezési terven. Az állattartási rendelet hatályon kívül
helyezésre került a jogszabályok változása miatt, e változás értelmezése miatt gondolták úgy, hogy
ott lehet nagyszámú állatot tartani. A tulajdonos, bár nincs tudomása az engedélyről tájékoztatta,
hogy BIO farmot, tyúktelepet kíván létesíteni az adott területen. Tájékoztatták, hogy szigorú
átminősítési eljáráson ment keresztül a terület és ott nem lehet a tevékenységet folytatni. Javasolták,
hogy forduljanak a szakhatósághoz és tájékozódjanak. Visszajöttek és azt mondták, hogy az
Állategészségügy tájékoztatása szerint végezető a tevékenység. A doktornőt megkereste és Ő azt
mondta, hogy elmondta az ügyfeleknek, hogy a jegyzővel egyeztessenek ez ügyben, és a jegyzőhöz
küldte Őket, a véleménye azonos, nem engedi a leírás.
Zsiros Sándorné polgármester: Hivatalos beadvány nem érkezett.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Úgy tudja építkeznek.
Zsiros Sándorné polgármester: Azt mondták karbantartást végeznek.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Megtévesztő a helyi rendelet hatályon kívül helyezése, lehet
állatot tartani, de nem több ezret.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Ott lakók megkeresték, de Ő azt hitte ez csak pletyka,
akkor a Hivatalban utána érdeklődött. Hónapokig ment a harc az átminősítés miatt, az okos cél
érdekében az idősek otthona reményében.
Csöbör Katalin alpolgármester: Nincs az ügyben hivatalos megkeresés?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Nincs beadvány a helyi építési szabályzat nem engedi reméli
a jelenlegi szabályozás miatt az építkezésről nincs tudomása, reméli sikerül jól együtt működni és
nem valósul meg. Az bosszantó, hogy a jegyzőhöz be se kellene jelenteni.
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Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Kérdése a képviselő asszonyhoz, hogy hogyan lehet az,
hogy Alsózsolcán az adósság 45 %-át, míg Felsőzsolcán az 50 %-át vállalta át a kormány és még a
Sportcsarnok törlesztését is?
Csöbör Katalin alpolgármester: A kötvényt célszerű volt fejlesztésre költeni. Az 5 ezer fő alatti
települések esetében az adósság egészét átvállalta az állam, míg az e feletti lakosság számú
települések esetében részlegesen történt az átvállalást. Alsózsolca jól gazdálkodott nem volt
ÖNHIKI-s. Nem áll Alsózsolca olyan rossz helyzetben, ezért nehéz megmagyarázni miért kapjon
több támogatást. Ennek ellenére sikerült plusz támogatást kapnia. Ha többet kap egy település, az
más települések kárára történik. Sok sikeres pályázat valósul meg Alsózsolcán, ez azt mutatja, hogy
jó az együttműködés a kormány és a település között. Felsőzsolca rosszabb anyagi helyzetben van,
mint Alsózsolca. A rezsicsökkentés érdekében aláírásgyűjtésbe kezd a kormány, a szolgáltatók jogi
úton léptek fel a rezsicsökkentés ellen. Ebben az ügyben lassú az előrejutás, de az emberek
támogatásával lehetséges. Az Áfa csökkentésből nem folyik be a pénz az államkasszába. Viseljék
ezt a terhet a nagy cégek. Támogatja az aláírásgyűjtést.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Nem csak az elmúlt 8 év okolható a kialakult helyzetért.
Korábban is az önkormányzatokon szorítottak. Sok helyi lakos érdeklődött a főutca rendbetételéről,
azt hallották, hogy a Felsőzsolca- Alsózsolcai útszakasz helyett másik szakasz kerül felújításra.
Zsiros Sándorné polgármester: Van, ahol rosszabb állapotban vannak az utak.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: A Lévay út vízelvezetése mikor kerül megoldásra?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Ellenőrzés volt a Lévay út kapcsán, az út esetében a
fenntarthatóság 5 év, addig nem lehet hozzányúlni.
Zsiros Sándorné polgármester: A hibaelhárítás lehetséges, más probléma a csapadékvíz
elvezetése.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Örül, hogy napirenden van. A plusz villanyoszlopok
állítása hol tart?
Zsiros Sándorné polgármester: A városüzemeltetés vetőjét majd tájékoztatják az út állapotáról és
majd megtekintik, mit lehet tenni.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Öregek otthona nem lesz?
Zsiros Sándorné polgármester: Az előzőekben bevittek szerint tervbe vették, de nincs beruházás,
támogatás, ezért nem folytatják.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Az iparűzési adót a Balla Bútor Kft. fizetné, a
tevékenységét ennek ellenére meg kell szüntetni?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Miskolc Város Polgármesteri Hivatal a telepengedélyezési
eljárást felfüggesztette a Balla Bútornak, aki ezt megfellebbezte és Miskolc áttette az ügyet a
januártól illetékes Alsózsolcai Hivatalhoz. Tárgyal a tiltás megszüntetése végett, amíg az öregek
otthona nem épül meg, addig a működés engedélyezzék. De a vállalkozás nem működik.
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Szilágyi László képviselő-testületi tag: Korrekt lépésnek tartja. Olvasta az ÉszakMagyarországban az Alsózsolcáról szóló cikket és nehezményezte, hogy a Közösségi Ház
vezetőjének a neve nem szerepel benne.
Zsiros Sándorné polgármester: A Megyei önkormányzat Városok kiadványában jelent meg ez a
cikk és egy sorozatban, ami a megye településeit mutatja be. Ő javasolta, hogy a Közösségi Házat
tegyék bele a cikkbe, a cikket az intézményvezetője írta és sajnálja
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Emlékeztette a testületet a Tor-túra rendezvénnyel
kapcsolatban, hogy korábbi ülésen engedélyezték, hogy baráti társasággal részt vegyenek ők is a
rendezvényen, aztán az a trákoztatást kapták, hogy még se vegyenek részt.
Zsiros Sándorné polgármester: Volt egy megbeszélés az intézményvezetőkkel közösen és itt
vetődött ez fel. Kéri Fazekasné Baki Piroskát, hogy tájékoztassa erről a testületet.
Fazekasné Baksi Piroska intézményvezető: Ez a rendezvénysorozat úgy indult, hogy párttól és
felekezettő független rendezvény, az önkormányzat dolgozott aktívan, hogy az Alsózsolcai lakosok
vegyenek részt ezen a rendezvényen, és szeretnék, ha így is maradna.
Zsiros Sándorné polgármester: Szó volt arról is, hogy nem jó ha az intézmények mindet pénzért
árulnak és ők pedig ingyen.
Fazekasné Baksi Piroska intézményvezető: Egy disznóról volt szó, ha többet ölnek az már más
jellegű rendezvény, ez egy városi ünnep legyen, és a városért az önkormányzati dolgozók
tevékenykednek.
Takácsné Szabó Zsuzsanna intézményvezető: Vissza kell az összegnek jönnie, nem ildomos
ezzel egy időben ingyen osztani azokat, amikért a másik sátorban fizetni kell.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Nem így hallották a választ vissza.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Kritikát kapnak, hogy külön rendezvényeket tartanak, most itt
lett volna egy közös rendezvény és le lett tiltva. Nem akartak ezzel rosszat szeretik csinálni. Jól
sikerült. Az ötlete az, hogy jövőre bővítsék ki több társaság is részt venne benne. Az árusítás csak
technikai részlet.
Zsiros Sándorné polgármester: Ez működhetett volna, ha így szervezik meg, de így visszás. Ki
kell találni, hogy jövőre hogy lehet megoldani több résztvevővel.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Máskor csatlakoznának a megbeszéléshez.
Zsiros Sándorné polgármester: Nem csak nekik kell lehetőséget biztosítani, hanem másoknak is,
fel kell mérni.
Fazekasné Baksi Piroska intézményvezető: Ha a megbeszélésen ott lett volna Fodor Ákos, akkor
nincs gond.
Zsiros Sándorné polgármester: Megjelent az Alsózsolcai Krónika, amelyet elolvasott. Idézett
belőle. Fodor Ákos képviselő úr kifogásolta a költségevetés kapcsán, hogy nem kaptak részletes
tájékoztatást a sportról, rendezvényekről. A költségvetés kötött forma szerint készül, eddig is így
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készült, nem hiányolta a részletezést. Nem előkerült a részletes program, hanem a jegyzőnél volt, a
tájékoztatás a képviselő kérdésére. Szomorú, hogy a képviselőknek fel kell sorolni a rendszeresen
megrendezésre kerülő programokat. A polgármester nem szórakozni jár közpénzen a
rendezvényekre. Véleménye szerint ez a cikk a lejáratásáról szól. A programok nem neki, hanem a
lakosságnak szólnak. A képviselő-testület minden tagja részére személyre szóló meghívót küldenek
a programokra. Ha valakinek más is a véleménye a döntésekről, ha az elfogadásra került, akkor az a
testület véleménye, nem egy emberé, és azt úgy kell elfogadni, ahogy döntöttek. Hátrányos a
testületre nézve is, ha nem együtt dolgoznak. Kilencen együtt kellene dolgozni.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Nem kap válasz lehetőséget?
Zsiros Sándorné polgármester: Ő sem kapott rá lehetőséget, hogy az újságban reagáljon a
leírtakra.
Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester az ülést 10 óra 58 perckor
bezárta.
Kmf

Zsiros Sándorné
polgármester

Vaszily Zsoltné
jegyzőkönyvvezető

Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző
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Tájékoztatás a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének a javításról

A 2013. március 21-ei testületi ülés jegyzőkönyvének a sorszáma 4/2013.-ról 5/2013.-ra változik,
változik, a jegyzőkönyv tartalmát a változás nem érinti.

