4/2014. sz. jegyzőkönyv
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről,
mely 2014. február 13-án 17 órakor kezdődött.
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Brünner István, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos,
Ráki István, Szilágyi László, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők
száma 7 fő), Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző
Az ülésre meghívót kapott: Antal Lászlóné, Herman O. Ált.Iskola igazgató, Fazekasné
Baksi Piroska Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezető, Oroszné Verba Julianna Gondozási
Központ vezető, Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető, Takácsné Szabó
Zsuzsanna 2. sz. Óvoda vezető, Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető, Horváth Henrik
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Győrffi Dezső könyvvizsgáló, Kerezsi Gábor Pál
adóügyintéző, Somodi Lászlóné gazdasági vezető
Meghívottként jelen vannak: Fazekasné Baksi Piroska Fekete István Óvoda és Bölcsőde
vezető, Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető, Szaláncziné Somos Zsuzsanna
Közösségi Ház vezető, Takácsné Szabó Zsuzsanna 2. sz. Óvoda vezető, Parádi Julianna
Városüzemeltetés vezető Győrffi Dezső könyvvizsgáló, Kerezsi Gábor Pál adóügyintéző,
Somodi Lászlóné gazdasági vezető
Érdeklődőként jelen van: 1 fő
A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
Az ülésről felvételt készített Szilágyi László képviselő.
Zsiros Sándorné polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületi tagokat Győrffi Dezső
könyvvizsgáló urat és a megjelenteket. Megállapította, hogy 7 fő jelenlétével az ülés
határozatképes, azt megnyitotta.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok
kerüljenek megtárgyalásra.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Javasolta, hogy a 3. napirendi pontot a 2. napirendi
pont előtt tárgyalják meg.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy a kiküldött napirendi pontokat tárgyalják meg
azzal, hogy a 3. napirendi pontot a 2. napirendi pont előtt tárgyalják meg.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2014. (II.13.) Kt. határozata a napirendi pontok
tárgyalásának sorrendjéről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok
közül
- második napirendi pontként tárgyalják az Alsózsolca
Város Környezetvédelmi Alapjáról szóló rendeletet,
- harmadik napirendi pontként tárgyalják a 2014. évi
költségvetést.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy a változásokkal együtt fogadják el az ülés
napirendjét.
A testület 7 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

Napirend:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Alsózsolca Város Környezetvédelmi Alapjáról szóló rendelet
3./ Alsózsolca Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítását követően
A 2014. évi költségvetés megtárgyalása
4./ A Polgármesteri Hivatal és az intézmények megállapodásainak áttekintése
5./ Az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Hivatásetikai Szabályzata
6./Az iskolai körzethatárok megállapítása
7./ A 2014. évi víz- és csatornaszolgáltatási támogatás
8./ Tájékoztatás a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Zsiros Sándorné polgármester: Ismertette a jelentést a lejárt határidejű határozatok
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végrehajtásáról és javasolta, hogy fogadják el.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A jelentést a testület 7 igen szavazattal jóváhagyólag tudomásul vette.
2./ Alsózsolca Város Környezetvédelmi Alapjáról szóló rendelet
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: Jogszabályi kötelezettség, hogy a talajterhelési díj összegét
kimondottan környezetvédelmi célra lehet felhasználni.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag 17 óra 5 perckor érkezett az ülésre. A jelenlévő
képviselő-testületi tagok száma 8 fő.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A Pénzügyi Bizottság tárgyalt és elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést és a rendelet elfogadását.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy szavazzanak az Alsózsolca Város
Környezetvédelmi Alapjáról szóló előterjesztésről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2014. (II.13.) Kt. határozata Alsózsolca Város
Környezetvédelmi Alapjáról szóló előterjesztésről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadja az Alsózsolca Város
Környezetvédelmi Alapjáról szóló előterjesztést.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy szavazzanak az Alsózsolca Város
Környezetvédelmi Alapjáról szóló rendelettervezetről.
A rendelettervezetet a jegyzőkönyv 9. számú mellékletet tartalmazza.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete 8 igen szavazattal elfogadta a 1/2014.
(II.14.) önkormányzati rendeletet Alsózsolca Város Környezetvédelmi Alapjáról.
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Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 9/a. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: A 2014. évi költségvetés tárgyalása nyílt ülésen üzleti
érdeket sértene. Zárt ülés tartását rendeli el.
A képviselő-testület ülése 17 óra 10 perctől zárt ülés keretében folytatódik, melyről külön
jegyzőkönyv készül.
A képviselő-testület ülése 17 óra 25 perctől nyílt ülés keretében folytatódik.
Zsiros Sándorné polgármester: Tájékoztatta a résztvevőket, hogy a költségvetés elfogadását
a képviselő-testület elnapolta.
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Brünner István, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos,
Ráki István, Szilágyi László, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők
száma 7 fő), Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző
Meghívottként jelen vannak: Fazekasné Baksi Piroska Fekete István Óvoda és Bölcsőde
vezető, Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető, Szaláncziné Somos Zsuzsanna
Közösségi Ház vezető, Takácsné Szabó Zsuzsanna 2. sz. Óvoda vezető, Parádi Julianna
Városüzemeltetés vezető Győrffi Dezső könyvvizsgáló, Kerezsi Gábor Pál adóügyintéző,
Somodi Lászlóné gazdasági vezető
Érdeklődőként jelen van: 1 fő
A meghívottként jelenlévők közül Győrffy Dezső könyvvizsgáló, Somodi Lászlóné gazdasági
vezető, Kerezsi Gábor Pál adóügyintéző,
4./ A Polgármesteri Hivatal és az intézmények megállapodásainak áttekintése
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 10. 11. 12. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: A képviselő-testület minden évben el felülvizsgálja a Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal illetve az intézményekkel kötött együttműködési
megállapodást.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Ki a gazdálkodási csoport vezetője?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Somodi Lászlóné.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztéseket
és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy fogadják el az Alsózsolca Város
Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési
megállapodást.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2014. (II.13.) Kt. határozata Alsózsolca Város
Önkormányzata és Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodásról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja az Alsózsolca Város
Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
közötti Együttműködési megállapodást.
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 11. számú melléklete
tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy fogadják el az Alsózsolcai Polgármesteri
Hivatal és az önállóan működő költségvetési szervek közötti együttműködési megállapodást.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2014. (II.13.) Kt. határozata az Alsózsolcai
Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő
költségvetési
szervek
közötti
Együttműködési
megállapodásról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja az Alsózsolcai Polgármesteri
Hivatal és a(z)
- Alsózsolcai Gondozási Központ,
- Közösségi Ház és Könyvtár,
- 2.sz.Napköziotthonos Óvoda,
- Fekete István Óvoda és Bölcsőde,
- Városüzemeltetés
közötti Együttműködési Megállapodást.
10.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Az Onga és Társult Települések közötti Társulási
Megállapodás módosításának elfogadása szükséges, mivel Bükkszentkereszt a társulás útján
kívánja ellátni az idősek nappali ellátására irányuló tevékenységet. Sajólád és Sajópetri pedig
a gyermekjóléti feladatellátásra kíván társulási megállapodást kötni.
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Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy fogadjál el az Onga és a Társult Települések
közötti Társulási megállapodás módosítását.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2014. (II.13.) Kt. határozata Onga és Társult
Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása
Társulási Megállapodásának 2. sz. módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Javaslat Onga és Társult Települések
Szociális
és
Gyermekjóléti
Társulása
Társulási
Megállapodásának 2. sz. módosítására„ című előterjesztést
és úgy döntött, hogy a Társulási Megállapodás 2. sz.
módosítását – a határozat melléklete szerint - jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
Társulási Megállapodás módosításának aláírására.
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 12. számú mellékletet
tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5./ Az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal Hivatásetikai Szabályzata
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 13. számú melléklete tartalmazza.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Jogszabály írja elő a hivatásetikai szabályzat
szükségességét, meg vannak határozva az alapelvek, a dolgozó, a vezető és az ügyfél
kapcsolatára vonatkozó elvárások kerültek a szabályzatba.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy fogadjál el az Alsózsolcai Polgármesteri
Hivatal hivatásetikai szabályzatát.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2014. (II.13.) Kt. határozata az Alsózsolcai
Polgármesteri Hivatal Hivatásetikai szabályzatáról
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Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja az Alsózsolcai Polgármesteri
Hivatal Hivatásetikai szabályzatát.
Az Hivatásetikai Szabályzatot a jegyzőkönyv 14. számú
melléklete tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6./Az iskolai körzethatárok megállapítása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 15. számú mellékletet tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: Jogszabály írja elő, hogy azokon a településeken, ahol több
intézmény működik, ki kell alakítani az iskolai körzethatárokat. A körzethatáron belül fel kell
venni a gyerekekt az intézménybe, de érvényesül a szabad iskolaválasztás elve.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Kikérték az iskola véleményét a kialakításnál, az
iskolai körzethatárok kialakítása megegyezik a korábban kialakított óvodai körzethatárokkal.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: A Humánpolitikai és Jóléti Bizottság tárgyalta az
előterjesztést, tavaly megállapították az óvodákkal kapcsolatos körzethatárokat, javasolják,
hogy fogadják el az előterjesztést.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy fogadjál el az Alsózsolcai Polgármesteri
Hivatal hivatásetikai szabályzatát.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2014. (II.13.) Kt. határozata az iskolai körzethatárok
kialakításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy az iskolai körzethatárokat az alábbiak
szerint állapítja meg:
Feladat ellátási hely neve, címe:

Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola és AMI
3571 Alsózsolca, Kassai u. 23.

Ady Endre út, Alkotmány út, Árpád út, Bajcsy-Zs. út, Baross Gábor út, Bocskai út,
Damjanich János út, Deák Ferenc út, Dózsa György út, Fekete István út, Gagarin út, Gárdonyi
út, Gesztenye utca, Gózon L. út, Görgey A. út, Herman O. út, Hunyadi út, Jókai Mór út,
József Attila út, Kassai út, Kisvasút út, Kölcsey Ferenc út, Lévay út, Petőfi út, Radnóti Miklós
út, Rákóczi út, Szabadság út, Szegfű köz, Táncsics Mihály út, Tölgyfa utca, Tulipán köz, Vay
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utca, Zrínyi út, Kossuth Lajos út 1-163., Kossuth Lajos út 2-166., Nagy út, Nyírfa út, Rózsa
út, Tóközép utca, Csavargyári utca
Feladat ellátási hely neve, címe:

Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola és AMI
Benedek Elek Tagiskolája
3571 Alsózsolca, Kossuth L. u. 164-166.

Arany János út, Akác út, Bartók Béla út, Bem József út, Cinegés tanya1., Corvin út, Dankó P.
út, Dobó István út, Erkel Ferenc út, Ilona út, Ifjúság út, Johanna út, Kastély köz, Kemely
tanya, Klapka György út, Kodály Zoltán út, Ládi út, Mikszáth Kálmán út, Móra Ferenc út,
Móricz Zsigmond út, Őrházak, Sajó utca, Széchenyi út, Tanács út, Kossuth Lajos út 168-262.,
Kossuth Lajos út 165-273.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
7./ A 2014. évi víz- és csatornaszolgáltatási támogatás
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 16. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: A tavalyi évhez hasonlóan, a támogatási igény benyújtását
követően kapja meg az önkormányzat a kiegészítést, amit a szolgáltató felé utal.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Mennyi lesz egy m3 víz?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Az az információ, hogy nem fog változni 2014. évben.
Idén minden település magának nyújtja be a támogatási igényt a szolgáltató által közölt
adatokkal.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta,
csatornaszolgáltatási támogatás benyújtását.

hogy

fogadjál

el

2014.

évi

víz-

és

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2014. (II.13.) Kt. határozata a 2014. évi lakossági vízés csatornaszolgáltatási támogatás benyújtásáról
Alsózsolca Város Önkormányzati Képviselő-testület a
Szolgáltató által kidolgozott, a támogatási kérelemben
közölt, fajlagos költség-ráfordítási adatokat elfogadja, és
tudomásul veszi a támogatási igény bejelentését.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási
igény bejelentésével kapcsolatos intézkedések megtételére.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
8./ Tájékoztatás a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Zsiros Sándorné polgármester: A MiReHuKöz közszolgáltató megalakulásával a
hulladékgazdálkodási tevékenység átalakul. Pozitív, hogy a lakosság részéről eddig nem
érkezett panasz a szolgáltatással kapcsolatban, az átállás zökkenőmentes volt. A
szerződéskötés folyamatban van. Akinek meghibásodik a szállítóedénye, annak magának kell
pótolnia. Változott a szolgáltató személye, még nem lehet tudni, hogy ezeknek a
szállítóedényeknek mi lesz a sorsa. A cél az, hogy a lakosságnak ezeket ne kelljen
megvásárolnia.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Az egyeztetések alapján nem várható díjemelés. A
MiReHuKöz bocsájt ki 2014. évben számlát, az elérhetőségük már szerepel a honlapon.
Zsiros Sándorné polgármester: Január elején részt vett egy önkormányzati konferencián,
ahol az ÁSZ tapasztalatairól volt szó, fő téma volt az adósságkonszolidáció.
A LEADER megtartotta a Közgyűlését, ahol fő téma volt a jogszabályi változás miatti területi
elhatárolódás. Mivel Felsőtárkány Heves megyéhez tartozik az egyesületi tagságát
megtartotta, de nem vesz részt a pályázatokban. Megnyerték a helytörténeti gyűjtemény
vizesblokkjának felújítására irányuló pályázatot, illetve lesznek új pályázatok
kisvállalkozások számára.
Elindult a Komplex-telep program. A pályázatban előírt 8 fő felvétele megtörtént, a fiatal
szakemberek segítségével sikerült jól elindítani a programot a Széchenyi programiroda
közreműködésével.
Tegnap zajlott az Irányító Hatóság ellenőrzése, fontos, hogy jól lássák mik azok a feladatok,
amiket el kell végezni. Elsősorban képzéseket, gyakorlati oktatásokat szerveznek a Türr
István Képző és Kutatóintézettel. A szociális munkások elkezdték a 150 család
feltérképezését, a programban részt vesz a Gondozási Központ vezetője és két munkatársa is.
Már voltak programok, fórumok és tájékoztatások a célcsoportnak.
Január elején részt vett egy polgármesteri összejövetelen, országgyűlési képviselő asszony
időről időre összehívja a választókerület polgármesterit egyeztetésre, szakmai
tapasztalatcserére.
Sajóhídvégen részt vettek egy energiaültetvény látogatáson, ennek a telepítése Alsózsolcán is
elindulhat tavasszal.
Folyamatos a kapcsolattartás a rendőrséggel, heti rendszerességgel látogatják a hivatalt a
rendőrök egyeztetés céljából, terveznek egy közös kutyabefogást is.
Elindult az egyeztetés a Dr. Ámbédkár iskola igazgatójával, illetve pedagógusaival, de ha nem
fognak változtatni, akkor az önkormányzatnak lépnie kell. A 3. számú tagiskolában a
gyerekek száma jelentősen csökkent, így nem csak bérleti díjat, de a közüzemi díjakat is felül
kell vizsgálni és arányosan megosztani.
Jelenleg néhány pályázat előkészítése zajlik. A Sajó-vize összeköt rendezvényre Pelsőc nyújt
be egy pályázatot, amely a határon átnyúló kapcsolatok ápolására irányul. Már 15 település
jelzett vissza, hogy részt vesz a rendezvényen.
Az I. világháborús emlékmű felújítására irányuló pályázatot sikeresen benyújtották,
egyeztettek az ÉMÁSZ-szal az ott lévő oszlopról, de kiderült, hogy az telefonoszlop. Át lehet
helyezni, de ennek a költsége az önkormányzatot terheli.
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Az Idősek Napközi Otthonának utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtti ellenőrzés a
napokban megtörtént, nem volt nagyobb probléma az ellenőrzés során, de azt még nem tudni,
hogy a végelszámolás mikor történik meg.
A Védőnői Szolgálat felújítása során a burkolatot meg kellett bontani, úgy tűnik, hogy a régi
csempét nem lehet visszatenni, nem volt tervezve az előtérben és a váróteremben a burkolat
cseréje, az új burkolat kb. 620 e Ft-ba fog kerülni. A rámpánál még egy korlátot be kell
építeni, ezáltal 710 e Ft többletköltség várható.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Hétfőtől mobilszűrő érkezik a településre, amely a
Közösségi Ház mellett fog elhelyezkedni. Február 17-től 28-ig lesz szűrés, de két napon át
szünetelni fog, a lakosság kiértesítése megkezdődött. 17-től 40 éves korig 1.700 Ft a szűrés
díja, 40 év felett pedig ingyenes. Kéri a lakosságot, hogy vegyenek részt a szűrésen.
Zsiros Sándorné polgármester: Sikerült chipleolvasó készüléket vásárolni a
kutyabefogáshoz, a mai napon volt is egy eset, amelyben a készülék segítségével meg tudták
találni a kutya gazdáját. A rendőrséggel közösen fognak fellépni, hogy az állattartók érezzék a
súlyát a felelősségnek. Az első kutyabefogásnál 12 állatot tudtak begyűjteni, a chipleolvasós
rendszer várhatóan jól fog működni.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Ha valóban realizálódik az AVE követelése,
miszerint a lakosságnak meg kellene vásárolnia a tárolóedényeket, akkor azt javasolja, hogy
az állampolgároknak ne egyénileg kelljen az érdekeiket képviselnie, hanem az önkormányzat
segítségével kellene eltéríteni az AVE-t a követésétől.
Zsiros Sándorné polgármester: Az első pillanattól visszautasították az elképzelést. Az AVE
pályázaton nyerte az edényeket, de Alsózsolca településre. Már nincs ingyenese kuka, ha
megrongálódik, azt a tulajdonosnak kell kifizetnie.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Továbbra is járnak a településen a csapatok, a
rendőrségnek meg kellene állítani ezeket az embereket, és kérdőre vonni, hogy hová mennek.
Ez jelentősen befolyásolja a lakosság biztonságérzetét. Ebben az ügyben határozottabban
kellene fellépnie a rendőrségnek.
Zsiros Sándorné polgármester: Egy korábbi testületi ülésen szó volt a Nevelő Otthon
ügyéről, egyeztettek az intézményfenntartó központ vezetőjével, úgy tervezik, hogy a
márciusi testületi ülésre meghívják őket.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Nagy Pista bácsi a református egyháztól kapott egy
sírhelyet a temetőben, a sírkő állításánál megfizette a fenntartási hozzájárulást, van rá
lehetőség, hogy az önkormányzat eltekintsen a fenntartási díjtól, ha át szeretné alakítani a
sírhelyet.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A hozzájárulást az ügyfél az üzemeltetőnek fizeti,
mindenki fizet érte, ilyen alapon mindenkinek el kellene engedni a díjat.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Az üzemeltető az önkormányzat rendelete alapján
kérheti a hozzájárulást.
Ráki István képviselő-testületi tag: Az az ember egyszer már megfizette a hozzájárulást.
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Nem ritka, hogy síremléket cserélnek az emberek, akik
mindig megfizetik a síremlékállítással kapcsolatos díjakat. A református egyház csak a
sírhelyet kapta ingyenesen.
Ha a képviselő-testület úgy gondolja, hogy az egyházi sírhelyekre mentességet terjeszt ki,
akkor van lehetőség a rendeletmódosításra.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Ha a temetőfenntartás a Városüzemeltetés keretében
működne, akkor a fenntartási díjat a városnak fizetnék meg. A szociális temetés lehetőséget
teremt arra, hogy el lehessen hantolni embereket mindenféle díj megfizetése nélkül.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A szociális temetésről szóló jogszabályi rendelkezés
jelenleg nem hatályos.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: A ciklus kezdetén, hiányolta az ülésteremből a
település zászlaját, amit azóta pótoltak, ő most az utolsó költségvetés elfogadásának kapcsán
felajánlja a település címerét és javasolja, hogy találjanak neki helyet valahol a teremben.

Más vélemény hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester az ülést 18 óra 10
perckor bezárta.
Kmf.

Zsiros Sándorné
polgármester

Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző

Béres Emese Gabriella
jegyzőkönyvvezető
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