8/2014. sz. jegyzőkönyv
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről,
mely 2014. április 29-én 17 órakor kezdődött.
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Csöbör Katalin alpolgármester, Fáklya
Tiborné, Fodor Ákos, Szilágyi László, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tagok (a jelenlévő
képviselők száma 6 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, Györffy György könyvvizsgáló, Péter András
belső ellenőr, Somodi Lászlóné gazdasági vezető
Meghívottként jelen vannak: Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető, Takácsné
Szabó Zsuzsanna 2. sz. Óvoda vezető, Győrffi György könyvvizsgáló, Péter András belső
ellenőr, 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 a Blende Info Kft. munkatársa.
Zsiros Sándorné polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és a megjelenteket.
Külön köszöntötte Győrffi György könyvvizsgáló urat és Péter András belső ellenőr urat.
Megállapította, hogy 6 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Az ülésről távolmaradását jelentette be Brünner István és Ráki István képviselő-testületi
tagok.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy a kiküldött napirendi pontokat mellé vegyék
fel a az Alsózsolcai Gyermekotthon vezetőjének kérelmét
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
53/2014. (IV.29.) Kt. határozata a napirendi pontok
kiegészítéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy felveszi a napirendi pontok közé az
Alsózsolcai Gyermekotthon vezetőjének kérelmét.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy fogadják el az ülés napirendjét a fenti
kiegészítéssel.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
Napirend:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2./ Beszámoló Alsózsolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetés végrehajtásáról
3./ Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről és a 2014. évi belső ellenőrzési
terv módosítása
4./ 2014. évi előirányzat átcsoportosítás
5./ A 2. számú Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
6./ Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa
tagjának megbízása, helyettesítési rendjének meghatározása
7./ Fenntartói hozzájárulás a Herman Ottó Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapító
Okiratának módosításához
8./ Az Alsózsolcai Gyermekotthon vezetőjének kérelme
9./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Zsiros Sándorné polgármester: A napirendi pontok tárgyalásának megkezdése előtt
tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a napokban elhunyt Kiss Árpád volt alsózsolcai lakos
részére a tegnapi napon Alsózsolca Város Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága
különleges sírhelyet adományozott. Kiss Árpád a szakmai tevékenységével nagyon sokban
segítette a települést. Temetése 2014. május 2-án 11 órakor lesz az alsózsolcai temetőben.
Kérte a jelenlévőket, hogy egy perces néma gyásszal emlékezzenek Kiss Árpádra.

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Zsiros Sándorné polgármester: Ismertette a jelentést a lejárt határidejű határozatokról,
tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a csődegyezség létrejött az érintett adózóval, de az
ellen az egyik hitelező fél fellebbezést nyújtott be a bíróságon.

2

Az intézményi térítési díjak a képviselő-testület határozata és rendelete alapján 2014. április
1. napjával bevezetésre kerültek.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte, hogy fogadják el a jelentést a lejárt határidejű
határozatokról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést 6 igen szavazattal jóváhagyólag
tudomásul vette.
2./ Beszámoló Alsózsolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetés végrehajtásáról
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3.4.5.6.7.8. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: Felkérte Győrffi György könyvvizsgálót, hogy tájékoztassa
a képviselő testületet a 2013. évi költségvetési beszámoló alapján készített könyvvizsgálói
jelentésről.
Győrffi György könyvvizsgáló: Köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és a jelenlévőket.
Felülvizsgálták a beszámolót, azt az Önkormányzat a hatályos jogszabályok alapján
határidőre készítette el . A költségvetés főösszege: 1.929.868 e Ft, a tartalék összege: 185.227
e Ft, a költségvetési bevétel: 1.121.439 e Ft, a költségvetési kiadás: 889.836 e Ft, ezzel
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek a 2013. évi költségvetési beszámolót.
2014. január 1-től változott a számviteli rendszer, nem könnyű, a vállalkozásokéhoz hasonló
kettős könyvelést kell alkalmazni, sok változást kell majd végrehajtani és a kollégáknak
elsajátítani.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag 17 óra 18 perckor érkezett az ülésre. A jelenlévő
képviselő-testületi tagok száma 7 fő.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a 2013. évi költségvetési rendeletmódosítást, a 2013. évi költségvetésről
szóló szöveges beszámolót, a könyvvizsgálói jelentést és a 2013. évi pénzügyi terv
végrehajtásáról szóló rendelettervezetet.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Az intézmények működési kiadási arányáról
érdeklődik a könyvvizsgáló úrtól, hogy más településen mi a tapasztalata?
Győrffi György könyvvizsgáló: Tapasztalat szerint Alsózsolcán kedvezőbb a helyzet, mint
más településeken.
Zsiros Sándorné polgármester: A költségvetési összeg nagy részét a működési kiadás viszi
el, ami korábban még magasabb volt.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy fogadják el a 2013. évi költségvetés
módosításáról szóló rendelet tervezetet.
A rendelettervezetet a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza.
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A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a 5/2014.
(IV.29.) önkormányzati rendeletet a Költségvetésről szóló 1/2013. (II.08.) rendelet
módosításáról
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 7/a. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy fogadják el a 2013. évi költségvetési
beszámolót.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
54/2014. (IV.29.) Kt. határozata 2013. évi költségvetési
beszámolóról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja a 2013. évi költségvetési
beszámolót.
A beszámolót
tartalmazza.

a

jegyzőkönyv

3.

számú

melléklete

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy fogadják el a 2013. évi költségvetési
beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2014. (IV.29.) Kt. határozata 2013. évi költségvetési
beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentésről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja a 2013. évi költségvetési
beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést.
A könyvvizsgálói jelentést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete
tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy fogadják el a 2013. évi pénzügyi terv
végrehajtásáról szólórendelet tervezetet.
A rendelettervezetet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
Alsózsolca Város Képviselő testülete 7 igen szavazattal elfogadta a 6/2014. (IV.29.)
önkormányzati rendeletet a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 4/a. számú mellékletet tartalmazza.
3./ Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről és a 2014. évi belső ellenőrzési
terv módosítása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 9. 10. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: Felkérte Péter András belső ellenőr urat, hogy tájékoztassa a
képviselő-testületet a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről, ismertesse a jelentést,
valamint adjon tájékoztatást a 2014. évi belső ellenőrzési terv módosításának
szükségességéről.
Péter András belső ellenőr: Decemberben került sor az ellenőrzésre. A három ellenőrzésénél
az látszik, hogy a hiányosság a rutinszerű pénzügyi gyakorlatból adódik. Vannak olyan
számviteli előírások, amelyeket be kell tartani. A bizonylatokat csatolni kell, hogy az
bármikor a kívülálló számára is érthető legyen. A pénzügyi műveleteknél rutinszerű hiba,
hogy minden gazdasági eseménynél a gazdálkodási jogkör gyakorlójának alá kell írnia a
teljesítést.
A munkaügyi ellenőrzéssel kapcsolatban leírta a tapasztalatát. A közbeszerzésnél intézkedési
terv készült, amely tartalmazza, hogy azt be kell mutatni a belső ellenőrnek egyeztetésre.
Zsiros Sándorné polgármester: Vásárláskor készül egy számla, ahhoz külön kiadási,
utalványozási és sok esetben kötelezettségvállalási bizonylatot kell készíteni. Az új pénzügyi
rendszerre való átállás során próbálják úgy kialakítani a gyakorlatot, hogy ne legyen
hiányosság.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és
elfogadásra javasolja a 2013. évi belső ellenőrzési jelentést, valamint a 2014. évi belső
ellenőrzési terv módosítását. A belső ellenőr megnyugtató alapossággal végzi a
tevékenységét.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy fogadják el a 2013. évi belső ellenőrzési
jelentést.
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
56/2014. (IV.29.) Kt. határozata a 2013. évi belső
ellenőrzési jelentésről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja a 2013. évi belső ellenőrzési
jelentést.
A jelentést a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy fogadják el a 2014. évi belső ellenőrzési terv
módosítási javaslatot.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
57/2014. (IV.29.) Kt. határozata a 2014. évi belső
ellenőrzési terv módosítási javaslatról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, az önkormányzat és költségvetési szervei
tervezett ellenőrzésére összeállított 2014. évi belső
ellenőrzési tervet az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja. A
183/2013. (XI.28.) Kt. határozatát - a 2014. évi belső
ellenőrzési tervről – hatályon kívül helyezi.
A 2014. évi belső ellenőrzési tervet a jegyzőkönyv 10. számú
melléklete tartalmazza.
Felelős: jegyző
Határidő: ellenőrzési tervben foglaltak szerint
4./ 2014. évi előirányzat átcsoportosítás
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 11. 11/a. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat 2014. évi
költségvetésének módosítása szükséges, a módosítással helyükre kerülnek az előterjesztésben
lévő tételek.
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A változtatás költségvetési főösszeget nem érint, csak
a rendelt mellékleteit.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy fogadják el a 2014. évi előirányzat módosítási
javaslatot.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
58/2014. (IV.29.) Kt. határozata a 2014. évi költségvetési
előirányzat módosításról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja a 2014. évi előirányzat
módosításra tett javaslatot.
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 11. számú melléklete
tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: Az előirányzat módosítás érinti a 2014. évi költségvetés 9, 9.1,
10, 10.3 számú mellékletét. Kérte, hogy fogadják el a módosítást.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
59/2014. (IV.29.) Kt. határozata a 2014. évi költségvetési
előirányzat módosításról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja a 2014. évi költségvetés 9, 9.1,
10, 10.3 számú mellékletének módosítását.
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 11/a. számú melléklete
tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5./ A 2. számú Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza.
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Zsiros Sándorné polgármester: Az Alapító Okirat módosítása egy pályázat benyújtáshoz
szükséges.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Mit jelent az „integrációs felkészítés
támogatása”?
Takácsné Szabó Zsuzsanna 2. sz. Napköziotthonos Óvoda vezető: A halmozottan
hátrányos helyzetű és a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkózatását, eszközbeszerzést,
játékbeszerzést, a gyerekek egyéni fejlesztését, illetve a pedagógusok továbbképzését.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy fogadják el a 2. számú Napköziotthonos
Óvoda Alapító Okiratának módosítását.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
60/2014. (IV.29.) Kt. határozata a 2. számú
Napköziotthonos
Óvoda
Alapító
Okiratának
módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja a 2. számú Napköziotthonos
Óvoda Alapító Okiratának módosítását.
Az Alapító Okiratot Módosító Okiratot és az Alapító
Okiratot a jegyzőkönyv 12/a. számú melléklete tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6./ Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanácsa
tagjának megbízása, helyettesítési rendjének meghatározása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 13. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: Felhatalmazás szükséges, hogyha a polgármester nem tud
részt venni a Társulási Tanács ülésén, akkor a helyettesítése biztosítva legyen. Javasolja, hogy
erre az esetre a Pénzügyi Bizottság, valamint a Humánpolitikai Bizottság elnökének adjanak
felhatalmazást.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy szavazzanak a polgármester képviseleti
jogának megerősítéséről a Társulás Tanács ülésén való részvételre.
Zsiros Sándorné polgármester: Érintettségét jelentette be.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
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A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
61/2014. (IV.29.) Kt. határozata Onga és Társult
Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsa tagjának megbízása megerősítésről
Alsózsolca Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti
Társulás Társulási Tanácsa ülésén Alsózsolca Város
Önkormányzatát Zsiros Sándorné polgármester képviselje.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy szavazzanak a Humánpolitikai valamint a
Pénzügyi Bizottság elnökének felhatalmazásáról a polgármester akadályoztatása esetén a
Társulási Tanács ülésén való részvételen.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Érintettségét jelentette be.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Érintettségét jelentette be.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt, mivel
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
62/2014. (IV.29.) Kt. határozata Onga és Társult
Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsa tagjának megbízása, helyettesítési
rendjének meghatározásáról
Alsózsolca Város Képviselő-testülete megtárgyalta Onga és
Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Tanácsa tagjának megbízásáról, helyettesítési
rendjének meghatározásáról szóló javaslatot és az alábbi
határozatot hozza:
1) Alsózsolca Város Képviselő-testülete Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Tanácsa tagjának – 2014. április 29-től képviselői megbízatásának fennállásáig, legfeljebb azonban a soron következő települési képviselők általános választásának napjáig terjedő időszakra Fáklya Tiborné települési képviselőt delegálja.
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2) A Képviselő-testület dönt arról is, hogy delegáltat – az 1.)
pontban meghatározott időszakon belül, a helyettesítő tag
képviselői megbízatásának fennállásáig – akadályoztatása
esetén Tóth J. Sándor települési képviselő helyettesítheti.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza ezen határozat 1.) pontja szerint delegáltat, hogy az 1-2.) pontokban megnevezettek együttes akadályoztatása esetén – írásban adott szabályszerű MEGBÍZÁS útján – maga gondoskodjon a Társulási
Tanácsban való helyettesítéséről.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy fogadják el a Társulási Megállapodás
módosítását.
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 14. számú melléklete tartalmazza.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
63/2014. (IV.29.) Kt. határozata Onga és Társult
Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása
Társulási Megállapodás 3. sz. módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta az Onga és Társult Települések Szociális és
Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás 3. sz.
módosítására vonatkozó előterjesztést az alábbi határozatot
hozza:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti
Társulása Társulási Megállapodás 3. sz. módosítását a
határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
7./ Fenntartói hozzájárulás a Herman Ottó Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
Alapító Okiratának módosításához
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 15. számú melléklete tartalmazza.
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Az Ilona út 4. és az Ilona út 17-19. szám alatti feladat
ellátási helyet a KLIK ügyviteli telephelyként kívánja feltüntetni az Alapító Okiratban. Ezen
telephelyek az önkormányzat tulajdonában vannak, ezeket a helységeket olyan mértékben
átengedi át, amilyen mértékben a feladatellátás megkívánja. Az intézményen belül a
pedagógusoknak és a szülőknek is véleményezniük kell az Alapító Okirat módosítását.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: A Humánpolitikai és Jóléti Bizottság tárgyalta az
előterjesztést, és elfogadásra javasolja a módosításokat azzal, hogy nem támogatja az
Alsózsolca Ilona út 4. és Ilona út 17-19. szám alatti feladat ellátási hely ügyviteli
telephelyként történő bejegyzését.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Az Ügyrendi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést,
az említett két ponton ők sem támogatják a módosítást.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy ne támogassák az Alsózsolca Ilona út 17-19.
valamint az Alsózsolca, Ilona út 4. szám alatti feladat ellátási hely ügyviteli telephelyként
történő feltüntetését.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
64/2014. (IV.29.) Kt. határozata a Herman Ottó
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapító
Okiratának módosításáról
Alsózsolca Város Képviselő-testülete a Klebersberg
Intézményfenntartó Központ kezdeményezésére a Herman
Ottó Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapító
Okiratának módosításával kapcsolatban, mint működtető
úgy döntött, hogy az alábbi módosításokhoz nem járul
hozzá:
- a 3571 Alsózsolca, Ilona út 17-19., valamint
- a 3571 Alsózsolca, Ilona út 4. szám alatti feladat ellátási
hely ügyviteli telephelyként történő feltüntetése
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. május 5.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy a fentieken kívül járuljanak hozzá a a Herman
Ottó Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okiratának módosításához.
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
65/2014. (IV.29.) Kt. határozata a Herman Ottó
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapító
Okiratának módosításáról
Alsózsolca Város Képviselő-testülete a Klebersberg
Intézményfenntartó Központ kezdeményezésére a Herman
Ottó Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapító
Okiratának módosításával kapcsolatban, mint működtető
úgy döntött, hogy az alábbi módosításokhoz hozzájárul:
-

-

-

-

-

-

-

3571 Alsózsolca, Deák Ferenc út 2. 522 hrsz. feladat ellátási helyként történő feltüntetéséhez azzal, hogy a
hasznos alapterület bruttó 435 m2, az intézmény jogköre: ingyenes használati jog, KLIK jogköre: ingyenes
használati jog, Működtető neve: Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, működtető székhelye: 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos u.138.
3571 Alsózsolca, Kassai út 23. szám alatti feladat ellátási helyen sajátos a nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása feladatellátásnál az autizmus spektrumzavar feladat törlése
3571 Alsózsolca, Kassai út 23. szám alatti feladat ellátási helyen sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása alapfeladat kiegészítése a beszédfogyatékos és érzékszervi fogyatékos feladatokkal
3571 Alsózsolca, Kassai út 23. szám alatti feladat ellátási helyen sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása alapfeladat törlése
3571 Alsózsolca, Kassai út 23. szám alatti feladat ellátási helyen a zeneművészeti képzésben: kifutó tanszakok:
szaxofon, klarinét, kürt, zongora, trombita, ütő; új tanszakok: fafúvós, rézfúvós, akkordikus, billentyűs, kamarazene, zeneismeret
3571 Alsózsolca, Kassai út 23. szám alatti feladat ellátási helyen képző és iparművészeti képzésben kifutó tanszakok: grafika tanszak, festészet tanszak
3571 Alsózsolca, Kassai út 23. szám alatti feladat ellátási helyen szín- és bábművészeti alapfokú oktatásban
nem látják el a báb tanszak feladatait, ezért a kifutó és új
tanszakoknál a báb tanszak törlése
3571 Alsózsolca, Kassai út 23. szám alatti feladat ellátási helyen gyógypedagógiai szakszolgálati feladatok törlése
3571 Alsózsolca, Kassai út 23. szám alatti feladat ellátási helyen a művészeti képzésben felvehető maximális tanulólétszám (410 fő) feltüntetése a szakmai alapdokumentumban
3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 164-166. szám alatti
feladat ellátási helyen sajátos nevelési igényű tanulók
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-

-

-

oktatása-nevelése alapfeladatnál az autizmus spektrumzavar feladat törlése
3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 164-166. szám alatti
feladat ellátási helyen sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása alapfeladatnál a beszédfogyatékos, érzékszervi fogyatékos feladatellátás feltüntetése
3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 164-166. szám alatti
feladat ellátási helyen sajátos nevelési igényű tanulók
gyógypedagógiai nevelése-oktatása alapfeladatnál az autizmus spektrumzavar egyéb pszichés fejlődési zavarral
küzdők feladatok törlése
3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 164-166. szám alatti
feladat ellátási helyen pedagógia szakszolgálati feladatok törlése

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. május 5.
8./ Az Alsózsolcai Gyermekotthon vezetőjének kérelme
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 16. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: A Gyermekotthon vezetése gyermeknapot szeretne
szervezni a Sportpályán, ahol 88 gyerek venne részt, ehhez sörpadokat is kérnének.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a kérelmet, és nem
támogatja a Sportpálya ingyenesen történő biztosítását.
Zsiros Sándorné polgármester: Kéri, hogy döntsenek kedvezően, ott a gyerekek
felügyelettel fognak részt venni, ha a gyerekek fociznak, jó helyen vannak, nem csavarognak.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Ne égessenek fel minden hidat, technikailag is
biztosított, hogy ott a gyerekek felügyelettel vehessenek részt. Véleménye szerint támogatni
kellene a kérelmet.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Mindenkiben benne van a Gyermekotthon negatív
megítélése, szeretné, ha mihamarabb sor kerülne az egyeztetésre a vezetőséggel. Véleménye
szerint adják oda a Sportpályát, addig sem az utcán csellengnek a gyerekek. Évek óta nem
kért ilyesmit tőlük a Gyermekotthon.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy támogassák a Gyermekotthon vezetőjének
kérelmét, és biztosítsák ingyenesen a Sportpályát a gyermeknapi rendezvényükhöz.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 6 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
66/2014. (IV.29.) Kt. határozata az Alsózsolcai
Gyermekotthon vezetőjének kérelméről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy ingyenesen biztosítja Alsózsolca Város
Sportpályáját 2014. május 18-án az Alsózsolcai
Gyermekotthon III. sz. Szakmai Egységének.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. május 18.
9./ Tájékoztatás a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Zsiros Sándorné polgármester: Állampolgársági eskütételre került sor a településen, így az
új állampolgár részt vehetett az április 6-ai országgyűlési képviselő választáson. A hölgy
német állampolgár volt, de 25 éve él a településen.
Köszöni a település lakosságának az országgyűlési választáson való fegyelmezett részvételt.
Gratulál Csöbör Katalin alpolgármester asszonynak a választáson való szerepléséhez, és a
köszöni a település lakosságának, hogy támogatták.
Csöbör Katalin alpolgármester: Köszönetét szeretné kifejezni az alsózsolcaiaknak és
köszöni a lakosság bizalmát.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Köszönetét fejezi ki a választás lebonyolításában
közreműködőknek, pontos munkát végeztek, ennek eredménye, hogy hibátlan
jegyzőkönyveket állítottak ki.
Zsiros Sándorné polgármester: A Védőnői Szolgálat felújítása befejeződött, apróbb
javítások még folyamatban vannak, de a műszaki átadás megtörtént, modern mai igényeknek
megfelelő Védőnői Szolgála áll a lakosság rendelkezésére.
A Komplex telep program január elején elindult, a szociális munkások, a programszervezők
és a start asszisztensek számtalan közösségi programot szerveznek, az egészséges életmódra
neveléssel kapcsolatban, elindult az energiaültetvény gondozó tanfolyam, illetve az energiafűz
telepítése.
A szociális város rehabilitációs pályázat keretében elindult a térfigyelő rendszer beszerzése,
ehhez az engedélyeztetés folyamatban van. A rendőrséggel egyeztetve a célterületre 8 kamera
lesz telepítve. A bővítéssel a közbiztonság javulása várható. Jelenleg 13 kamera van a
településen, amellyel nagy eredményt tudtak elérni.
A Sportpályán kondi park kerül kialakításra, ahol lesz futópálya és különböző szabadtéri
sporteszközök. A kézilabda pálya átépítésre kerül, az előzetes tervek szerint lebontásra kerül a
betonlelátó, új lelátó épül a helyére és gumialapú pályát fognak kiépíteni világítással, amely a
nagypályát is megvilágítja majd. A rendőrségtől az Ilona útig elbontásra kerül a betonkerítés,
nyitott kerítést fognak kialakítani, amely esztétikusabb megjelenésű lesz a mostani
betonkerítéshez képest. A buszfordulónál egy körbekerített vandálbiztos játszótér kerül
kialakításra, ez alapeleme a pályázatnak.
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Aszfaltozás lesz az Arany János, Dankó Pista, Ifjúság, Johanna, a Kastély köz és a Kodály
Zoltán úton, a hatósági engedélyek beszerzése folyamatos. A templomépítésről egyezettek a
tervezővel. Az alsózsolcai civil szervezetek a pályázat útján támogatáshoz juthatnak.
A közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban megtörtént a teljes felmérés, pótigénnyel éltek,
így újabb lámpatestek felszerelésére kerülhet sor. Várhatóan június-júliusban valósul meg a
teljes korszerűsítés. 500-510 lámpatest cseréjére fog sor kerülni, illetve a két templom és a
Polgármesteri Hivatal megvilágítására is sor kerül.
A Helytörténeti Gyűjtemény vizesblokkjának kialakítására 8,5 M Ft-ot nyertek, a nyár
folyamán ez is meg fog valósulni, amely komfortosabbá teszi majd a helyszínt.
Elengedhetetlen, hogy megfelelő vizesblokk kerüljön kialakításra.
A Sajó vize összeköt rendezvényre június 14-én szombaton kerül sor Pelsőcön, Alsózsolca
Város Önkormányzata buszjáratot szervez, kéri a testület tagjait, hogy mozgósítsák a
lakosságot, ismerősöket. A Polgármesteri Hivatal titkárságán lehet érdeklődni a részletekről,
egyenlőre a részvételi díj pontos összege még nem ismert, kb. 1.000 Ft lesz, az önkormányzat
dolgozói is szeretnének részt venni az eseményen.
A közfoglalkoztatásban dolgozók közül 80 ember szerződése április 30-án jár le, 22 ember
marad, akik a mezőgazdasági projektben vesznek részt.
Nyertek két Start pályázatot, az egyik a térkő készítés, amelynek keretében lehetőség van
eszközbeszerzésre, további 13 fő pedig a varrásba, tésztakészítésbe kapcsolódhat be, további
40 fő a hagyományos közfoglalkoztatás keretében tovább tud dolgozni május 12-től.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Az idei költségvetés készítésekor döntöttek két
készülék beszerzéséről a fizikó terápiára. Érdeklődik, hogy mikor lehet ezen eszközök
beszerzését elindítani.
Zsiros Sándorné polgármester: Jelenleg próbálnak ajánlatot kérni a beszerzéshez.
Ma reggel egy norvég delegáció érkezett Budapestre, ő az önkormányzati szövetség
működéséről tartott előadást, és meghallgatta a norvég delegáció előadását is.
A Komplex-telep program beindításához kaptak előleget, amely még decemberben
megérkezett, most nyújtják be az első kifizetési igényeket.
Fodor Károlyné: A háza háta mögött 3 db 30 éves fenyőfa áll, a kéményseprők azt mondták,
hogy ki kell vágni, a teteje rá van hajolva a lakására, a szél kidöntheti, nem tudja, hogy kihez
forduljon, senki nem segít neki, a szomszéd pedig nem vágja ki a fát.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Ilyen esetben bírósághoz kell fordulni, és
birtokvédelmi eljárás keretén belül kell kérni a fa kivágását.
Fodor Károlyné: Nem megy a bíróságra.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A Ptk. kimondja, hogy a birtokháborítást egy éven
belül a jegyző hatáskörébe, egy éven túl a bíróság hatáskörébe tartozik. A kéményseprők azt
mondták, hogy egy pár éven belül gondot fog okozni a fa, ha belepereg a tűlevél a kéménybe.
Ő beszélt a szomszéddal, hogy vágja ki a fát, de a bíróság fogja tudni eldönteni, hogy miért és
hogyan.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Köztes megoldást kellene találni, azt a részt vágja le
a szomszéd, ami súrolja a lakást, és rövidesen anyagi kárt fog okozni, az egész fát nem kell
kivágni, de azt a részt távolítsa el. Építésügyi eljárás nem indítható?
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Ez birtokháborítás, ami már a bíróság hatásköre.
Javasolja, hogy próbáljanak megegyezni a szomszéddal.
Zsiros Sándorné polgármester: Beszélnek valamiről, de az érintett nincs itt, ha a szép szó
nem használ az önkormányzatnak nincs olyan jogköre, amivel meg tudná oldani a problémát.
Ha a szomszéd önszántából nem tesz semmit, akkor nem tudnak mit kezdeni, csak a bíróság
rendelheti el a fa kivágását. Még megpróbál egyeztetni a Katasztrófavédelemmel az ügyben.
Fodor Károlyné: Ma beszélt velük, ki fognak jönni felmérni, ha a kéményseprő nem szólt
volna, akkor ő nem is foglalkozott volna vele.
Zsiros Sándorné polgármester: Hisz abban, hogy meg fogják tudni oldani a problémát.
A napokban megjelent az Alsózsolcai Krónika újság, az abban felvetett „Elég volt” című
Nevelőotthon problémájával kapcsolatban írt cikkel kapcsolatosan szeretné a véleményét
elmondani.
Szilágyi László képviselő-testületi tag 18 óra 15 perckor elhagyta az ülést. A jelenlévő
képviselő-testületi tagok száma 6 fő.
Zsiros Sándorné polgármester: Sajnálja, hogy nincs itt a cikk írója, Brünner képviselő úr,
meg szerette volna kérdezni tőle, hogy mi az a konkrét lépés, amit meg lehetne tenni a
Nevelőotthonnal kapcsolatosan. Ha van ilyen javaslat, és valaki tudja a megoldást, akkor
kötelessége lenne azt közölni. 2010-ben az érintett képviselő esküt tett, arra, hogy Alsózsolca
érdekét képviseli. Nem hiszi, hogy jó ilyen jellegű írásokat megfogalmazni, hogy Alsózsolcán
csak akkor lesz rend, ha ők fognak irányítani, nem tudja, hogy milyen hatóságokhoz lehetne
fordulni. Képviselő asszonnyal együtt a három év alatt rengeteg tárgyalást folytattak a
Nevelőotthon miatt.
Ami abban az újságban le van írva az nagyfokú hazugság, a lakosság nagyfokú
megtévesztése. A Nevelőotthont nem fogják elvinni a településről, jelentős uniós
támogatással fejlesztették, ami több éves kötelezettséggel jár 2020-ig a létesítményt fent kell
tartani.
A több mint 30 fő, aki a nevelőotthonban dolgozik, nem tudja, hogy mit lehetne felajánlani a
foglalkoztatásukra, ha megszűnik a Nevelőotthon.
Az alsózsolcai sportegyesületet senki nem tette tönkre, minden évben az önkormányzat
erejéhez mérten támogatták. Az egyesület megszűnt, mivel a vezetés felállt. Az, hogy
Alsózsolcán elindult a labdarúgó élet, azt Csöbör Katalinnak köszönhetik, ha nincs a
támogatás, amely képviselő asszony közreműködésével valósult meg, illetve nem lenne az a 2
M Ft, amit a település önkormányzata hozzátett, akkor a tagdíjból nem tudnák működtetni az
egyesületet. Ez a döntés a képviselő-testületé volt, innentől kezdve nem lehet kisajátítani,
képviselő asszony sokat tett hozzá, hogy működjön.
Az előző Krónikában arról tájékoztatták a lakosságot, hogy utasították a polgármestert az I.
világháborús emlékmű felújítására irányuló pályázat benyújtására. Ő már korábban felvette a
kapcsolatot a tervezőkkel és a kivitelezőkkel, arról viszont nem írnak, hogy a polgármester és
munkatársai elkészítették a páylázatot.
Az ovi-foci pályázatról a tájékoztatást ő küldte meg a képviselő-testületnek, képviselő
asszonnyal ők közösen találták meg azt a céget, aki a támogatást fogja adni hozzá, ezt csak a
hitelesség kedvéért kívánta elmondani.
Sajnálja, hogy Szilágyi képviselő úr elment, a képviselő úr minden ülést külön videóra vesz,
azokat az üléseket is rögzíti, amelyek rendkívüli ülések, van rá lehetősége, de ez mérgezi a
testület munkáját, nem viszi előre a települést.
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A Nevelőotthon területén lévő kastély ügyében 2002 óta nagyon sokat tettek azért, hogy az
épületet megszerezzék, de nem érti, jelenleg mit tudnának vele kezdeni. Ami nem az
önkormányzat tulajdona, azzal nem foglalkozhatnak. Ő nem nevezné a gyerekeket
kölyköknek, vannak gyerekjogaik, nem tehetnek róla, hogy a szülői háttér miatt a társadalom
perifériájára kerültek. Hétfőn délután 2 órakor lesz az egyeztetés.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Ez az újság hál’Istennek idegesíti a polgármester
asszonyt. A hazugság az ennek volt a fele, amit most elmondott. Mióta fontos a sport? A focit
létrehozták, a polgárőrség romokban hevert, ha a képviselő asszony korrekt, akkor elmondja,
hogy kik azok, akik dolgoznak a sportért, sokat tett képviselő-asszony is.
Az emlékművet három éve hozták fel először, felajánlották, hogy társadalmi munkában
kivágják a fát körülötte, akkor nem adtak rá lehetőséget. A videofelvétellel kapcsolatban
mindent elkövettek, hogy rögzíthessék az üléseket, de erre van lehetőségük.
Az újságban egy szó hazugság nincsen, nincs miről beszélni, ez nem választási kampány,
három éve kiáll a sportért és a cigánysággal valamit tenni kell. Amit megcsináltak, azt
büszkén vállalják, segíti a csapatot, a régi csapatból jelenleg senki nincs benne, minden most
lett fontos.
Nem akar bántani senkit, de amit elértek, azt nem a testület érte el. Ez a színes kiadvány a
töredékébe kerül annak, amint az önkormányzat ad ki, és ami a Zsirosné által írt cikkeket
tartalmazza. Ezt többen szerkesztik, több ember véleménye van benne.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Sok minden nem úgy volt, ahogy az újságban le van
írva, akkor képviselő úr, még nem volt tagja a testületnek.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Ők nem így látják.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Ő nem látta az újságot, mert hozzá nem dobtak be,
de hallott róla. Ha fog személyesen kapni, akkor majd fog rá reagálni. A megjelenést követő
napon nem egy ember kereste meg azzal, hogy félnek. Ez az újság félelmet kelt. A ti
világlátásotokat fejezi ki. Alsózsolca problémáit csak törvényes keretek között lehet
megoldani, nem lehet az embereket „lelőni”.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: A Komplex-telep program szőke nője is csak beszél,
mindig csak beszélnek, így nem fognak előrébb jutni, az érpataki modell működik,
Gyöngyöspatán rend lett, mióta Jobbikos vezetése van a településnek és az érpataki modellt
alkalmazzák. Az ENSZ megfigyelő leírta, hogy minden rendben van, valamit tenni kell, de ezt
a média nem adta le. Valamit tenni kell, a gyermeke nem mer elmenni a főutcán a
nagyanyjához.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Akkor a képviselő úr mondja meg, hogy hogyan.
Senki nem mondta, hogy a sportra nincs szükség. Zavarja, hogy úgy emlegetik a focit, hogy
sport. Úgy emlegessék, hogy versenysport. A régi KSC vezetősége felállt, volt egy elképzelés,
amit a testület nagytöbbsége támogatott, ez innentől mindenkire kötelező. Az a baj, hogy nem
hiteles a tájékoztatás és tele van indulattal. Itt emberekről, gyerekekről van szó, akikről
tárgyalni kell, ez állami intézmény.
Zsiros Sándorné polgármester: Visszautasítja a vádakat. Hazugság ami le van írva. Senki
nem mondta, hogy Alsózsolcán nem lehet sportot csinálni, ő nem mehet focizni, oda fiatalok
kellenek és kell egy vezető. Senki nem tette tönkre a focicsapatot. Felállt az akkori vezetés,
mert nem tudott szponzorokat találni, támogatáshoz jutni. Volt olyan időszak, amikor
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forráshiány miatt nem tudták őket támogatni, a kötelező feladat ellátása volt az elsődleges,
szigorításokat kellett bevezetni.
A cigányokért a pályázatokon keresztül lehetett volna tenni, de a képviselő urak nemmel
szavaztak a Komplex-telep program megvalósítására. Az érpataki modell nem egy konkrét
program, az interneten nézze meg a lakosság, nincs benne konkrétum, ami előre vinné a
települést. Mi az, hogy ők mindent megtettek, hogy az árvizeseket ne ide telepítsék?! Az
árvizeseket senki nem telepítette ide. Mindenki szabadon adja és veszi a házát, a tulajdonos
dönt róla, azt kinek adja el, abba az önkormányzatnak beleszólása nincs. Az önkormányzat
azért nem veszi meg az eladó ingatlanokat egyrészt, mert nem tud róla, hogy van ilyen, senki
nem keresi meg ajánlattal, másrészt, mert nincs rá pénz. Jelenleg 60 ingatlan van eladó a
településen.
Nem ő volt az, aki felszólította a Polgárőrség vezetőjét, hogy mondjon le és maradjon
tiszteletbeli elnök. Az alakulásánál jó volt a jelenlegi vezető, aki rendőri múltja miatt előnyt
jelentett. Tudja, hogy nem tetszik a képviselő-uraknak, hogy a polgármester és a polgárőrség
vezetőjének kapcsolata, ezért kívánják lemondatni.
Az alsózsolcai képviselő-testület egy tagja sem volt soha a sport ellen, az anyagi támogatást a
költségvetés függvényében mindig megadták Hogy mit tettek a településért a képviselő-urak,
lett rovásírásos tábla, van székely zászló, lehet, hogy jobb valakinek ezzel a közérzete, de
nem vitte előbbre a települést.
A Helytörténeti Gyűjtemény tetőcseréjével kapcsolatban képviselő úr azt állította, hogy 5 M
Ft helyett 2 M Ft-ból meg tudná csinálni egy vállalkozó számlával. Kérte képviselő úr
közreműködését, de ezt követően nem jelentkezett. Elkészült a felújítás, az anyagköltség volt
kb. 2 M Ft összesen 4,2 M Ft-ba került. Nem hiszi, hogy az újság szava teljes mértékben igaz,
nincs konkrétum, csak azt sugallja az olvasónak, hogy ezek a fiúk mindnet megtesznek a
településért.
Takácsné Szabó Zsuzsanna 2. sz. Napköziotthonos Óvoda vezető: Nekik
intézményvezetőknek lehetőségük van minden újságba cikket írni az intézmények
működéséről, nem a polgármester asszony hibája, hogy többnyire az ő cikkei jelennek meg,
hanem az intézmények vezetői nem használják ki a lehetőséget.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Senki nem költöztette be ide azt a három családot,
akikkel gond van, ezek az emberek itt vettek lakást. Az édesanyja házát is egy felsőzsolcai
úriember vette meg, őt se jelölték ki, hanem jött, és eladó volt a ház, megvásárolta. Annak a
60 háznak a megvétele majd’ 1 milliárd Ft lenne, ez egy é költségvetése.
Az elmúlt időszakban a nonprofit szervezetekről esett szó, ha senki nem kapott támogatást, a
polgárőrség akkor is mindig kapott, oda mindig jutott 400 ezer Ft.
Ő is focizott, voltak kétségei, amikor képviselő asszony ennek az élére állt, de foci ügyben
tiszteletét fejezi ki előtte, csak gratulálni tud a csapatnak és segítőinek, fontos dolog, hogy az
a 100 fiatal, aki focizik, sikereket ér el, egymás típusú elfoglaltságot talált, nem a játszótéren
ragasztót szív. ’90 óta itt ül a testületben és volt olyan időszak, amikor 3 millió Ft-ot kapott az
egyesület és mégis bukdácsolt a csapat, most többet sikerült elérni. Az írás azt sugallja, hogy
ezt ők egyedül csinálták meg. A testületnek is volt benne szerepe.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Dühíti az igazságtalanság, itt maradt egyedül, de bírja,
csak kihozza belőle az állatot.
Csöbör Katalin alpolgármester: Azért vagyunk mások, mint az állatok, mert kordában
tudjuk magunkat tartani. Köszöni mindenkinek az önkéntes munkáját, nem kis felelősségről
van szó, nem kevés pénzbe kerül, bért kell fizetni, mezt, labdát kell biztosítani és nem
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mindegy, hogy milyen pályán játszanak. Rengeteg pályázatot kell beadni, hogy ez
fenntartható legyen. A pályára műfű kell, mert rossz a talaj, ha valami működik, akkor csak
összefogással tudják fenntartani.
Ismeri a Nevelőotthon problémáját, de nem tudják megoldani, mert a pályázat miatt az
intézményt fent kell tartani. Uniós forrásból valósul meg minden pályázat, egy ilyen
közösségen kívül nem jó lenni, az Uniós forrásokra tudnak támaszkodni. Minden pályázat, a
Komplex-telep program, a szociális város rehabilitáció, útfelújítás, játszótér, sportpálya
felújítás, mind Uniós forrásból valósul meg.
Zsiros Sándorné polgármester: Nem a képviselő-testület, nem a képviselő és nem a
polgármester tette tönkre a sportot, lehet, hogy jövőre nem fognak tudni egyáltalán támogatást
nyújtani. A szociális város rehabilitációs pályázatban a célterület határát felhozták egészen a
sportpályáig. Ezt képviselő asszonnyal közösen érték el, nem érti, hogy miért kapja mindig
azt, hogy ő ellen van a sportnak. Sajnálja, hogy a másik két képviselő nincs itt, azt sugallja az
újság, hogy akkor lesz rend a településen, ha ők lesznek a vezetők.
Hétfőn délután 2 órakor vár mindenkit a tárgyalásra, szeretné, ha eljutnának odáig, hogy a
konkrétumot hallanák.
Más vélemény hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester az ülést 19 óra 7
perckor bezárta.
Kmf.
Zsiros Sándorné
polgármester

Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző

Béres Emese Gabriella
jegyzőkönyvvezető
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