9/2014. sz. jegyzőkönyv
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről,
mely 2014. május 29-én 17 órakor kezdődött.
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Brünner István, Dr. Majoros Géza, Fáklya
Tiborné, Fodor Ákos, 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, aki egyben a
Helyi Választási Bizottság elnöke, 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, Dr.
Mádai Ákos képviselő jelölt
Meghívottként jelen vannak: Antal Lászlóné, Herman O. Ált.Iskola igazgató, aki egyben a
Helyi Választási Bizottság elnöke, Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető,
Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető, Dr. Mádai Ákos képviselő jelölt
Érdeklődőként jelen van: 3 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 a Helyi Választási Bizottság elnökét, valamint Dr. Mádai Ákos képviselő
jelöltet.
Megállapította, hogy 7 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az Ügyrendi Bizottság pontosítani kívánja a
napirend előtti napirendi pontot, javaslata szerint:
Képviselői eskütétel, alpolgármester, ügyrendi bizottsági tag és elnökválasztás, valamint HVB
tag választás.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy fogadják el az Ügyrendi Bizottság módosító
javaslatát a napirend címére vonatkozóan.
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
67/2014. (V.29.) Kt. határozata a napirend előtti
napirendi pont címének a pontosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a napirend előtti napirendi pont címét az
alábbiak szerint módosítja:
„Képviselői eskütétel, alpolgármester, ügyrendi bizottsági
tag és elnökválasztás, valamint HVB tag választás”
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy fogadják el az ülés napirendjét a fenti
kiegészítéssel.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
Napirend előtt:
1./ Képviselői eskütétel, alpolgármester, ügyrendi bizottsági tag és elnökválasztás,
valamint HVB tag választás
Napirend:
2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
3./ Szociális és gyermekjóléti ellátások alakulása településünkön, egyben beszámoló a 2013.
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
4./ Az Alsózsolcai Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
5./ 2014. közbeszerzési terv módosítása
6./ A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló rendelet hatályon
kívül helyezése
7./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
8./ Dr. Balpataki Béla volt alsózsolcai plébános részére emlékoszlop állítása
9./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Zárt ülés
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10./ Ingatlanvásárlással kapcsolatos döntések
11./ Fellebbezés elbírálása

1./ Képviselői eskütétel, alpolgármester, ügyrendi bizottsági tag és elnökválasztás,
valamint HVB tag választás
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú mellékletet tartalmazza.
Antal Lászlóné Helyi Választási Bizottság elnöke: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy
Csöbör Katalin alpolgármester lemondott képviselői tisztségéről, a választási törvény
értelmében a megüresedett képviselői helyre a következő legtöbb érvényes szavazattal
rendelkező képviselő jelölt lép be. A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a
következő legtöbb 546 érvényes szavazatot Dr. Mádai Ákos képviselő-jelölt szerezte meg. Dr.
Mádai Ákos nyilatkozata szerint vállalja a képviselő-testületi tisztséget és ezzel egyidejűleg
lemond a Helyi Választási bizottság póttagságáról.
Felkérte Dr. Mádai Ákost a képviselői eskü letételére. Dr. Mádai Ákos az alábbi esküt tette le:
„Én, Dr. Mádai Ákos becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Alsózsolca Város fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.”
Antal Lászlóné Helyi Választási Bizottság elnöke: Dr. Mádai Ákos eskütételét követően
átadta részére a megbízólevelet, így gyakorolhatja képviselői tisztségét.
A jelenlévő képviselő-testületi tagok száma 8 fő.
Zsiros Sándorné polgármester: Gratulált Dr. Mádai Ákos képviselőnek és köszöntötte a
képviselő-testületben.
Javasolja, hogy Dr. Majoros Géza képviselőt válasszák meg alpolgármesternek.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Az Ügyrendi Bizottság támogatja az
alpolgármesterre tett javaslatot, nyilatkozza, hogy vállalja a tisztséget és lemond az Ügyrendi
Bizottság elnöki tisztségéről.
Brünner István képviselő-testületi tag: Érdeklődik, hogy hogyan foga képviselő úr ellátni a
tisztséget a munkája mellett.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Igyekezni fog, lesz annyi ideje, mint amennyi
képviselő asszonynak volt, a munkája eddig sem befolyásolta a képviselő-testületi
tevékenységet.
Zsiros Sándorné polgármester: Képviselő úr rendszeresen bejár a hivatalba, megvitatják a
feladatokat, ő úgy látja, hogy el fogja tudni a látni az alpolgármesteri feladatokat.
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Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy Dr. Majoros Gézát válasszák meg
alpolgármesternek
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag érintettségét jelentette be. A szavazásban a
képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
68/2014. (V.29.) Kt. határozata az alpolgármesteri
tisztség betöltéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tagot
választja meg alpolgármesternek.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy a korábbihoz hasonlóan 150.000,- Ft/hó
összegben állapítsák meg az alpolgármester tiszteletdíját.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag érintettségét jelentette be. A szavazásban a
képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
69/2014. (V.29.) Kt. határozata az alpolgármester
tiszteletdíjáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy Dr. Majoros Géza alpolgármester részére
150.000,- Ft/hó összegű tiszteletdíjat állapít meg
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: Az Ügyrendi Bizottság megüresedett helyére tagjak és és
egyben elnökének Dr. Mádai Ákos képviselőt javasolja, az Ügyrendi Bizottság ülésén is
elmondta, hogy Dr. Mádai Ákos az előző ciklusban volt képviselő és az ügyrendi bizottság
tagja, és szakmailag is alkalmasnak tartja a feladatra.
Dr. Majoros Géza alpolgármester: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a javaslatot és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek Dr. Mádai Ákos jelölését.

4

Brünner István képviselő-testületi tag: Szeretettel köszönti Ákost a képviselő-testületben,
nagyra tartja, mint sportembert és jogászt, de őt megdöbbentette a jelölés, szeretné, ha ezt
Ákos nem venné magára, de tisztességtelen Fodor Ákossal szemben, hogy 3,5 év után nem
kap jelölést.
Zsiros Sándorné polgármester: A képviselő-testületen belül a polgármester tesz javaslatot a
bizottság elnökére, és olyan embert javasol, akiben megbízik, Fodor Ákossal nem alakult ki
közöttük olyan bizalmi kapcsolat, amely alapján őt javasolta volna. Nem tartja
tisztességtelennek, jobban megbízik Dr. Mádai Ákos munkájában, mint Fodor Ákoséban.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Ő leült polgármester asszonnyal és átbeszélték a
témát, ő két cikluson át volt alpolgármester, 4 évet kivéve 1990. óta ül a testületben, nem látja
helyét semmilyen presztízskérdésnek, hogy nem ő lett az alpolgármester. Az előterjesztésben
nem esett szó Fodor Ákos jelöléséről, a bizottság elnökének fontos a szakmai hozzáértése is,
de a kölcsönös bizalom is erősen latba esik, ezt méltányolni kell a polgármester által tett
javaslatban.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy Dr. Mádai Ákost válasszák meg az Ügyrendi
Bizottság tagjának
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag érintettségét jelentette be. A szavazásban a képviselőtestület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 6 igen 2 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
70/2014. (V.29.) Kt. határozata Dr. Mádai Ákos Ügyrendi
Bizottsági tagságáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy Dr. Mádai Ákost választja az Ügyrendi
Bizottság tagjának.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy Dr. Mádai Ákost válasszák meg az Ügyrendi
Bizottság elnökének.
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag érintettségét jelentette be. A szavazásban a képviselőtestület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 5 igen 3 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
71/2014. (V.29.) Kt. határozata Dr. Mádai Ákos Ügyrendi
Bizottsági elnökségéről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
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úgy döntött, hogy Dr. Mádai Ákost választja az Ügyrendi
Bizottság elnökének.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: A Helyi Választási bizottság póttagjának az előterjesztés
alapján a Helyi Választási Iroda vezetője Bodnár Róbert Alsózsolca, Kisvasút út 10. szám
alatti lakost javasolja.
Dr. Majoros Géza alpolgármester: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a javaslatot és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolja, hogy a Helyi Választási Bizottság póttagjának
Bodnár Róbert Alsózsolca, Kisvasút út 10. szám alatti lakost válasszák meg.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
72/2014. (V.29.) Kt. határozata a Helyi Választási
Bizottság póttagjának a megválasztásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy Bodnár Róbert Alsózsolca, Kisvasút út 10.
szám alatti lakost választja a Helyi Választási Bizottság
póttagjának.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. június 10.

2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Zsiros Sándorné polgármester: Ismertette a jelentést a lejárt határidejű határozatokról,
melyek az alábbiak:
- Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2014. (III.27.) Kt. határozata az
önszerveződő közösségek részére nyújtott pénzügyi támogatás felhasználásáról szóló
beszámolóról
- Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2014. (III.27.) Kt. határozata
Vagyonkezelési szerződés megkötéséről és közszolgáltatási szerződés módosításáról a
Miskolc Térségi Konzorcium képviseletében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata, mint Gesztor Önkormányzat valamint a MiReHuKöz Nonprofit Kft, mint
közszolgáltató között
- Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2014. (IV.17.) Kt. határozata a
2014. április 24-ei ülés elnapolásáról
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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2014. (IV.29.) Kt. határozata a
Herman Ottó Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okiratának módosításáról
- Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2014. (IV.29.) Kt. határozata a
Herman Ottó Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okiratának módosításáról
- Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2014. (IV.29.) Kt. határozata az
Alsózsolcai Gyermekotthon vezetőjének kérelméről
Zsiros Sándorné polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű
határozatok végrehajtása megtörtént. Kérte a testületet, hogy fogadják el a jelentést.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést 8 igen szavazattal jóváhagyólag
tudomásul vette.
3./ Szociális és gyermekjóléti ellátások alakulása településünkön, egyben beszámoló a
2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. 5. számú melléklete tartalmazza.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: A Humánpolitikai Bizottság félreértelmezte a
napirendi pontot, és csak a Gondozási Központ beszámolóját tárgyalta, amit elfogadásra
javasolt.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy tárgyalják a Polgármesteri Hivatal
gyermekvédelmi beszámolóját is azzal, hogy a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság nem
tárgyalt róla.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
73/2014. (V.29.) Kt. határozata a Polgármesteri Hivatal
gyermekvédelmi beszámolójának tárgyalásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy tárgyalja a Polgármesteri Hivatal
gyermekvédelmi beszámolóját azzal, hogy a Humánpolitikai
és Jóléti Bizottság nem tárgyalta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: A bizottsági ülésen is felmerült, hogy egyre
kevesebben veszik igénybe az idősek napközi otthonának a szolgáltatásait, az idősek sokszor
az egyedüllétre panaszkodnak, ő javasolja nekik, hogy menjenek el a napközi otthonba, de
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sokan nem tudnak elmenni. Már korábban is felvetette, hogy gépkocsival szállíthatnák őket
oda és vissza.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Lehet tudni, hogy pontosan hányan vannak?
Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető: Jelenleg 19-en vannak a 28
férőhelyre.
Dr. Majoros Géza alpolgármester: Sokaknak nehéz a mozgás, lehet, hogy többen lennének,
ha elszállítanák őket.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: A bizottság tárgyalta Dr. Majoros Géza felvetését,
és azt javasolják a képviselő-testületnek, hogy nézzék meg, van-e valamilyen pályázati
lehetőség, hogy beszerezzenek egy olcsóbb, de használható kisbuszt, ténylegesen úgy tűnik,
hogy csökken a létszám, ennek egyik oka, hogy nem tudnak közlekedni.
Zsiros Sándorné polgármester: Már beszéltek róla, hogy megpróbálják népszerűsíteni,
sokan kevés információval rendelkeznek a szolgáltatásról, és a Gondozási Központ vezetője
már meg is tette az első lépéseket az ügyben.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Sok embernek nincs kábeltévéje, de az újság
mindenkihez eljut, sok rokkant ember van, aki még nincs 60 éves, de nehezen mozog, fontos
lenne ebben az ügyben lépéseket tenni. Tudnak-e valamit azokról az emberekről akik nem
veszik igénybe a szolgáltatást, de esetleg szükségük lehet rá?
Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető: Pontos számadatokat nem tudnak, de
a házi gondozónőknek, akik nap mint nap járják a települést, jó a kapcsolata a jelzőrendszer
tagjaival, illetve aktív jelzőrendszert jelent a háziorvosi szolgálat, jó szívvel ajánlják a
szolgáltatásaikat.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Ő nem szociális szakember, de nagyon kiváló az
anyag.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: A kisbusz ügyét már három évvel ezelőtt felvették, de
akkor is leseperték az asztalról. Akkor elmondták, hogy a körülöttük lévő településeken
vannak ilyen kisbuszok.
Zsiros Sándorné polgármester: Ez megint a lakosság megtévesztése. A LEADER által 3000
fő alatti kistelepülések kaphattak kisbuszt, amit iskolabuszként használhattak. Alsózsolcának
nem volt lehetősége ilyen kisbuszra pályázni.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Azzal kezdte, hogy pályázati vagy más módon lehetne
beszerezni. 2 M Ft-ért vásárolhatnának egy kisbuszt.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Csak a kistelepülések pályázhattak ilyen
kisbuszokra, épp most csökkent le a létszám, amikor felújították az intézményt.
Zsiros Sándorné polgármester: 2 M Ft-ért nem lehet kisbuszt venni, egy új kisbusz 8-10 M
Ft.
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Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Miért kell új?
Zsiros Sándorné polgármester: Nem hiszi, hogy használtat kellene venni, a
Városüzemeltetésnél nagy szükség lenne egy kisbuszra, jelenleg 97 közmunkás van, akiknek
a munkaterületre szállítási sokszor problémát jelent.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: A Gondozási Központ vezetőjétől szeretne kérdezni,
azt írta, hogy a családi viszályok kiváltója az alkohol, a szülők deviáns viselkedése, a
helytelen nevelési attitűdök. Egyre több az agresszív magatartás, a szakmai elöljáróktól
kapnak-e valamilyen segítséget? Tudnak-e megfelelő segítséget nyújtani, mert a problémák
csak súlyosabbá váltak.
Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető: Eléggé magukra vannak hagyva, a
szociális ellátások módszertani központja megszűnt, vannak olyan problémák, amire nem
találtak megoldást, rá vannak kényszerülve, hogy a jogszabályváltozásokat napi szinten
kövessék, csak magukra számíthatnak.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: A jelentést küldik máshova is?
Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető: A Felsőzsolcai Gyámhivatallal
szoktak konzultálni, de ők más jellegű tevékenységet végeznek, érdemben nem tudnak
segíteni, mert a családokkal csak akkor találkoznak, ha védelembe vétel vagy tárgyalás van.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Alsózsolca magára lett hagyva a problémával.
Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető: A családsegítés gesztora Felsőzsolca
volt, de ők sem tudtak igazi segítséget nyújtani az alsózsolcai problémára.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Az ő problémáikon senki nem tud segíteni.
Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető: Jegyző asszonnyal szokták
megbeszélni a problémákat, ha olyan eset van, ő segít az irányt mutatni.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Elismerését fejezi ki az anyagért, de az igazi
elismerés a mindennapi tevékenységért jár.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A járások kialakulásával, sokkal nehezebb helyzetbe
kerültek a rászorulók, a távolság sokszor problémát okoz, eljönnek segítséget kérni, de a
gyámhivatalba kell irányítaniuk őket, a segítség nem tud olyan gyorsan eljutni a
rászorulókhoz, mint korábban. Nincs helyi szinten eszköz a kezükben, hogy azonnal tegyenek
a rászoruló gyermekekért, családokért, egy védelembe vétel miatt Felsőzsolcára kell menni.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy fogadják el a Gondozási Központ
gyermekvédelmi gyámügyi beszámolóját a 4. számú melléklet szerint.
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
74/2014. (V.29.) Kt. határozata az Alsózsolcai Gondozási
Központ gyermekvédelmi gyámügyi beszámolójáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja az Alsózsolcai Gondozási
Központ 2013. évi gyermekvédelmi gyámügyi beszámolóját.
A beszámolót
tartalmazza.

a

jegyzőkönyv

4.

számú

melléklete

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy fogadják el a Polgármesteri Hivatal
gyermekvédelmi gyámügyi beszámolóját az 5. számú melléklet szerint.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
75/2014. (V.29.) Kt. határozata a Polgármesteri Hivatal
gyermekvédelmi gyámügyi beszámolójáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja a Polgármesteri Hivatal 2013.
évi gyermekvédelmi gyámügyi beszámolóját.
A beszámolót
tartalmazza.

a

jegyzőkönyv

5.

számú

mellékletet

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4./ Az Alsózsolcai Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú mellékletet tartalmazza.
Dr. Majoros Géza alpolgármester: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Zsiros Sándorné polgármester: Jogszabályi változások miatt szükséges az SZMSZ
aktualizálása, illetve új ellátási formaként bekerül a demens nappali ellátás, névváltozás is
szükséges, illetve a társulási tagság rögzítésre került, változtak a kormányzati funkciókódok
is, de alapjában véve a feladat nem változott.
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Ezeken túl változott az intézmény telefonszáma,
házirendje, illetve a férőhelyszám 25-ről 28-ra emelkedett.
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: Magas színvonalon lett elkészítve az SZMSZ, de
néhol vannak olyan jogszabályhely megjelölések, amelyek már hatálytalanok, ezeket
pontosítani szükséges. A 7. oldalon, a 13. oldalon és a 24. oldalon hivatkozik a hatályon kívül
helyezett jogszabályokra, köztük a Munka Törvénykönyvére, amely ma már a 2012. évi I.
törvény szerint hatályos valamint a Polgári Törvénykönyvre, 2014. március 15-től a 2013. évi
V. törvény szerint hatályos. Szakmailag nagyon alaposan lett elkészítve a módosítás.
Zsiros Sándorné polgármester: Felkéri a képviselő urat, hogy nézze át a többi intézmény
SZMSZ-ét is a jogszabályi hivatkozások pontossága szempontjából.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolja, hogy fogadják el a jogszabályi hivatkozások
átvezetését az SZMSZ 7. 13. és 24. oldalán.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
76/2014. (V.29.) Kt. határozata az Alsózsolcai Gondozási
Központ SZMSZ-ében szereplő jogszabályi hivatkozások
pontosításról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja az alsózsolcai Gondozási
Központ SZMSZ-ének
- 7. oldalán a 1992. évi XXXIII. törvény 2012. évi I.
törvényre, illetve, az 1959. évi IV. törvény 2013. évi V.
törvényre való pontosítását
- 13. oldalon a hatályon kívül helyezett jogszabályok törlését
- 24. oldalon a Munka Törvénykönyvének 172-173.§-re való
hivatkozás törlését
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete
tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolja, hogy fogadják el az Alsózsolcai Gondozási Központ
SZMSZ módosítását.
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
77/2014. (V.29.) Kt. határozata az Alsózsolcai Gondozási
Központ SZMSZ módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja az Alsózsolcai Gondozási
Központ SZMSZ módosítását.
Az SZMSZ-t
tartalmazza.

a

jegyzőkönyv

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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6/a.

számú

melléklete

5./ 2014. közbeszerzési terv módosítása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: Még egy ponttal szükséges kiegészíteni a korábban
elfogadott közbeszerzési tervet, a közvilágítás korszerűsítése pályázat kapcsán ezt a fajta
eljárást kell lefolytatni.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Zsiros Sándorné polgármester: Tegnap kapta a hírt, hogy 2-3 héten belül elindul az
ÉMÁSZ-nál az engedélyezési eljárás.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Ami májusra volt tervezve?
Zsiros Sándorné polgármester: Még mindig nincsenek meg az engedélyek.
Brünner István képviselő-testületi tag: A Johanna úti épület felújítása a komplex-telep
programban van?
Zsiros Sándorné polgármester: Igen, a korábbiak a szociális városrehabilitációs pályázatban
vannak.
Brünner István képviselő-testületi tag: A korábban említett két villanyoszloppal mi van?
Zsiros Sándorné polgármester: Meg vannak rendelve, a kivitelezés áll, találtak egy
harmadik oszlopot is, ami el van törve, illetve sikerült néhány új lámpatestet is bevinni a
pályázatba, mivel az ÉMÁSZ-nál több lámpateste tartanak nyilván, mint amennyi ténylegesen
van, és a pályázatot az ő nyilvántartásuk szerint kellett beadni.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy fogadják el a 2014. évi közbeszerzési terv
módosítását.
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 78/2014. (V.29.) Kt. határozata a 2014. évi
közbeszerzési terv módosításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja a 2014. évi közbeszerzési
terv módosítását az alábbiak szerint:
Közbeszerzési terv 2014. évre

Ajánlatkérő: Alsózsolca város Önkormányzata
Közbeszerzési eljárás tárgya:

Cím: 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138.
Eljárás fajtája:

Metodista templom bővítési munkáira
Eljárásrend:
vonatkozó
beszerzés
(Magyarországi
Metodista Egyház ajánlatkérő nevében
közösségi
folytatja le a közbeszerzési eljárást az értékhatár alatti,
önkormányzat)
nemzeti
értékhatárt
meghaladó,

Tárgya jellege
ill. kategória:

Építési beruházás

Fajta:
Kbt. 122. § (7)
szerinti
hirdetmény
közzététele
nélkül induló
tárgyalásos
14

Eljárás tervezett
kezdése:

2014. április

Közbeszerzés becsült értéke
(eFt)
netto
brutto
66.000

83.820

Sportterület fejlesztésének beszerzése

Eljárásrend:

Építési beruházás

2014. május

60.000

76.200

Építési beruházás

2014. május

73.000

92.710

közösségi
értékhatár alatti,
nemzeti
értékhatárt
meghaladó,

Útfelújítás és útépítési munkák beszerzése

Fajta:
Kbt. 122. § (7)
szerinti
hirdetmény
közzététele
nélkül induló
tárgyalásos
Eljárásrend:
közösségi
értékhatár alatti,
nemzeti
értékhatárt
meghaladó,
Fajta:
Kbt. 122. § (7)
szerinti
hirdetmény
közzététele
nélkül induló
tárgyalásos
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Jahanna út 9-11. szám alatti ingatlan
felújítása

Eljárásrend:

Építési beruházás

2014. március

15.193

19.295

Építési beruházás

2014. május

35.705

45.345

közösségi
értékhatár alatti,
nemzeti
értékhatárt
meghaladó,

Közvilágítás korszerűsítése

Fajta:
Kbt. 122/A. §
szerinti
hirdetmény
közzététele
nélkül induló
tárgyalásos
Eljárásrend:
közösségi
értékhatár alatti,
nemzeti
értékhatárt
meghaladó,
Fajta:
Kbt. 122. §
szerinti
hirdetmény
közzététele
nélkül induló
tárgyalásos
Felelős: polgármester
Határidő:azonnal
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6./ A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló rendelet
hatályon kívül helyezése
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Miskolc Megyei Jogú Város közszolgáltatóként
gyakorolja a kéményseprő tevékenységet településünkön, ennek a díját rendeletben
állapították meg, ami nem tér el a települési rendeletben szereplő díjaktól, ezt a rendeletét
Miskolc Alsózsolcára is kiterjesztette, ezért szükséges a rendelet hatályon kívül helyezése.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy fogadják el a kéményseprő-ipari
közszolgáltatásokról szóló 9/2013. (VI.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését.
A rendelettervezetet a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
Alsózsolca Város Képviselő-testülete 8 igen szavazattal elfogadta a 7/2014.
(V.29.)önkormányzati rendeletet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásokról szóló 9/2013.
(VI.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 9/a. számú melléklete tartalmazza.
7./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A szociális ellátásokról szóló rendelet 13.§-ának
egységesítése szükséges a jegyző „átruházott hatáskörben” kifejezéssel, amelyből
egyértelműen kiderül, hogy a közgyógyellátás megállapítását a képviselő-testület által
ráruházott hatáskörben végzi.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: A Humánpolitikai és Jóléti Bizottság tárgyalta a
módosítást és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy fogadják el a szociális ellátásokról szóló
26/2005.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosítását.
A rendelettervezetet a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
Alsózsolca Város Képviselő-testülete 8 igen szavazattal elfogadta a 8/2014.(V.29.)
önkormányzati rendeletet a szociális ellátásokról szóló 26/2005.(XII.22.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 10/a. számú melléklete tartalmazza.
8./ Dr. Balpataki Béla volt alsózsolcai plébános részére emlékoszlop állítása
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Az előterjesztést a jegyzőkönyv 11. 11/a. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: A március 5-ei ülésen döntött a testület arról, hogy készíttet
egy emlékhelyet Dr. Balpataki Béla volt alsózsolcai plébános részére. Elkészült egy terv,
amelytől el lehet térni, de ebből látják a költségét, kéri a testületet, hogy döntsenek az
emlékhely kialakításáról.
Dr. Majoros Géza alpolgármester: Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és úgy
gondolják, hogy Dr. Balpataki Béla volt alsózsolcai plébános szolgálata miatt megérdemel
egy ilyen oszlopot a temetőben.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A Pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és
mind értékben, mind érzelmileg támogatják az emlékoszlop állítását.
Zsiros Sándorné polgármester: Ismertette Ráki István képviselő-testületi tag levelét.
Ráki István képviselő-testületi tag levelét a jegyzőkönyv 11/a. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: A képviselő úr azt kéri, hogy vegyék le a napirendről, de ő
azt javasolja, hogy ne vegyék le és tárgyaljanak róla.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Döbbenten áll a levél előtt, korábban mindenki
elfogadta az emlékhely kialakítását. Évről évre kitüntetik azokat a közszolgákat, akik sokat
tesznek a településért. Amikor Tar tiszteletesnek gyűrűt adományoztak a településen töltött
szolgálatáért, akkor Ráki képviselő úr nem háborodott fel. Akkor sem szóltak bele az egyház
életébe, minden református örült neki. Balpataki Béla elment a településről, mindenki tudja,
hogy hogyan. A település lakosságának nagy része felvállalta, hogy látogatta, ezt mutatta az
is, hogy hányan voltak a temetésén Törökszentmiklóson, ahol végső nyughelyére helyezték.
Miért ne lehetne emlékhelyet létesíteni, sajnos poszt humusz.
Többen jelezték felé, hogy ez nagyon szép gesztus, és ha kell gyűjtést is szerveznek. Nézzék
meg, hogy hogy lehet ezt törvényesen kivitelezni. Ő nem egészen ilyen emlékhelyre gondolt,
ezen is vannak szimbólumok, amiket kifejez a tervező, ő egy kopjafára gondolt, azon is
feltüntethetőek a szimbólumok, de Balpataki Bélához talán jobban illene egy ilyen oszlop.
Zsiros Sándorné polgármester: A tervező a katolikus vallás miatt gondolt erre a formára.
Zsiros Sándorné polgármester: Indítványozta, hogy Ráki István képviselő javaslata szerint
vegyék le a napirendről az előterjesztést.
A jelenlévő 8 fő képviselő-testületi tag egyhangúan nem támogatta az előterjesztés
napirendről történő levételét.
Zsiros Sándorné polgármester: Indítványozta, hogy maradjon napirenden a Dr. Balpataki Béla
volt alsózsolcai plébános részére emlékoszlop állításáról szóló előterjesztés.
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
79/2014. (V.29.) Kt. határozata a Dr. Balpataki Béla volt
alsózsolcai plébános részére emlékoszlop állításáról szóló
előterjesztés napirenden tartásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy napirenden tartja a Dr. Balpataki Béla volt
alsózsolcai plébános részére emlékoszlop állításáról szóló
előterjesztés
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete
tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Brünner István képviselő-testületi tag: Csatlakozik képviselő asszonyhoz, ő sem ilyenre
gondolt, ő is kopjafát vagy valamilyen míves emléktáblát képzelt el. Ha már emlék, akkor
valamilyen évfordulóra kellene felavatni, a halálának az évfordulójára.
Zsiros Sándorné polgármester: Ez az Ügyrendi Bizottság ülésén is elhangzott, augusztus
20-án kitüntetéseket adnak át településünkön, számos olyan esetre van példa, hogy egy
kitüntetést poszt humusz adományoznak, így esett a döntés augusztus 20-ra..
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Ne várjanak vele, ősszel választások lesznek, szép
gesztus lenne ennek a képviselő-testületnek a részéről, ha elismernék a plébános sok éves
munkáját.
Zsiros Sándorné polgármester: Ő nem érti továbbra sem Ráki képviselő úr levelének első
mondatát, hogy „törvénytelen, szabálytalan eszközökre használják fel a képviselő-testületet” –
erről, korábban született egy döntés. Ráki úr szerint ki kellene kérni az egyház véleményét,
szerinte az egyetlen, akinek a véleményét ki kell kérni, az a család.
Brünner István képviselő-testületi tag: Ki lett kérve a család véleménye?
Zsiros Sándorné polgármester: Addig nem, amíg nem hoznak döntést.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Sok emberrel beszélt, tudja, hogy oda is eljutott a
hír és nagyon hálásak azért, hogy ennek a testületnek ez eszébe jutott.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Rendkívül érzékeny a dolog, ő azt látná helyesnek,
ha a katolikus egyház képviselőivel egyeztetnének, azt sem látná rossz dolognak, hogyha
gyűjtenének, de csakis a katolikus egyházzal együtt.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A településen máris megjelent ez az igény, több
emberrel volt alkalma beszélgetni, szeretnének hozzájárulni az emlékhely állításához, ennek
inkább az érzelmi jelentősége a fontos, nem az anyagi. Teremtsék meg az adományozás
lehetőségét. Bízik benne, hogy Szent István ünnepekor fel tudják avatni és megszenteltetni az
emlékhelyet.
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Szilágyi László képviselő-testületi tag: Érdeklődik, hogy van-e megfelelő tárhely a
szerveren feltenni a honlapra a tervet, hogy az emberek hozzászólhassanak.
Dr. Majoros Géza alpolgármester: A tervező vállalja a terv átrajzolását.
Zsiros Sándorné polgármester: Átrajzolja, de pénzért, ő a saját elképzelése alapján így
készítette el e tervet.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A közeljövőben lesz közmeghallgatás, tegyék
közszemlére a tervet, ahol a lakosság is hozzászólhat.
Zsiros Sándorné polgármester: Abban egyetértenek, hogy fából legyen. A júniusi
közmeghallgatásra hirdessék meg és akkor a vélemények ismeretében döntsenek.
Közszemlére teszik a tervet, ő egyeztetést kezdeményez az egyházzal.
Dr. Majoros Géza alpolgármester: Ez nem az egyház ügye. Ő beszélt az egyháztanács
elnökével, ők nem akarnak ebbe belefolyni, ez az önkormányzat dolga.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Az adományozást úgy lehet megoldani, hogy az
önkormányzat számlájára konkrét támogatásként befizetik az összeget.
Brünner István képviselő-testületi tag: Ezzel az a problémája, hogy az idősek nem tudnak
számlára utalni.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Van lehetőség a házipénztárban is befizetni az erre
szánt összeget.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy tegyék ki a honlapra a tervet, ott
megtekinthető lesz, várják a véleményeket, a gyűjtést megszervezik, és a közmeghallgatáson
döntenek az emlékhely végleges formájáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
80/2014. (V.29.) Kt. határozata Dr. Balpataki Béla volt
alsózsolcai plébános részére emlékoszlop állításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a Dr. Balpataki Béla volt alsózsolcai
plébános részére készítendő emlékoszlop tervét közzéteszik
a település honlapján, ahhoz várják a lakossági
észrevételeket, illetve a lakosság szándéka szerinti
hozzájárulásokat és a következő ülésen döntenek az
emlékoszlop végleges formájáról.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. június 19.
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9./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Zsiros Sándorné polgármester: A nevelőotthonos gyerekekkel kapcsolatos problémákról
egyeztettek az intézmény vezetőivel, illetve nevelőivel, az egyeztetést követően két napig nem
látták a gyerekeket a településen, ennyit tudnak tenni, hogyha észlelik a problémát jeleznek az
intézménynek.
Öt környező település polgármesterével közösen megfogalmaztak egy tiltakozást Miskolc
Megyei jogú Város rendelete ellen, mely szerint az ún. „lelépési díjat” megemelték 2 M Ft-ra,
azzal a szándékkal, hogy az érintettek hagyják el a várost.
Semmiféle egyéb eszköz nincs a kezükben, Miskolc a szociális problémáját a szegénység
exportjával próbálja megoldani, nehéz helyzetbe hozva ezzel a környező településeket, kérik,
hogy törölje ezt a pontot a rendeletükből.
Felsőzsolca polgármestere személyesen adta át Kriza Ákos polgármester úrnak a tiltakozást,
illetve azóta néhány település csatlakozott hozzájuk. Inkorrektnek tartják, elmondták az
aggályaikat ezzel kapcsolatban, ha Miskolcon a lakásokat lelakják, azt nem jutalmazni kellene
2 M Ft-tal, hanem büntetni.
Az egyik önkormányzat a szociális rendeletében szabályozta, hogy egy lakásban egy
személynek 6 m2 – t kell biztosítani, de ez sem jelent igazi megoldást, hiszen a lakásba való
bejelentkezést akár Sopronból is lehet intézni.
Sátoraljaújhely olyan lépést tervez, hogy, hogy nem adna segélyt és közmunkát az ilyen
betelepült lakosoknak. Jelenleg nem hallani híreket ezzel az üggyel kapcsolatban.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatást tartott, de sajnálatos módos ismét az
érintettek maradtak távol, így az határozatképtelen volt.
A Borsodvíz felügyelőbizottsági ülésén elhangzott, hogy két településen megtörtént az ivóvíz
rendszerek fejlesztése, a mai napon az a tájékoztatást kapták, hogy a jövő héten lesz egy
egeztetés arról, hogy melyik teleülésen mikor kezdődik a korszerűsítés.
A Komplex telep program beindult, a szociális munkások együtt dolgoznak a családokkal, sok
a tennivaló, a Sajó parton megtörtét egy 1 ha energiafűz telepítése, ehhez kapcsolódóan
oktatás is folyik, illetve folyamatosan zajlanak a rendezvények.
Augusztus 31-én lejár a konyha tavalyi közbeszerzése, új élelmezésvezető van.
Egy kisebb árhullám vonult le a Sajón, de Alsózsolca nem volt érintett, kisebb viharkárok
voltak, leszakadta, faágak, áramkimaradások voltak a településen, egy-két helyen még mindig
akadozik a közvilágítás.
A Ritmus Táncegyüttes külföldi utazása sajnálatos módon nem jött létre, az ottani
önkormányzat új vezetése nem támogatta a program megszervezését.
A Hősök napja alkalmából akadályversenyt rendeznek, kéri, hogy akinek ideje engedi vegyen
részt a rendezvényen.
A Védőnői szolgálat műszaki átadása megtörtént, az elszámolás folyamatban van.
A Bükk-Térségi LEADER Közgyűlésén elhangzott, hogy a Bükk-Makk Nonprofit Kft.
törzstőkéje nem éri el a 3 M Ft-ot, ezt fel kell emelni, vagy át kell alakítani, vagy új
egyesületet létrehozni. Véleménye szerint nem kellene újat létrehozni.
A KEOP bioerőmű pályázat első fordulójában elkészültek a tervek, de a második forduló
forráshiány miatt nem jön létre, a megvalósítására jelen pillanatban nincs lehetőség.
A MiReHuKöz megalakulása nem volt zökkenőmentes, a megalakuláshoz 50 M Ft-ot
használtak fel, 67 M Ft mínusszal zárt a cég, ami idén vissza kell termelni. Idén 15 M Ft-tal
terveztek, fel van adva a lecke az ügyvezetésének, sikerült némi pályázati pénzt nyerni a
szelektív hulladékgyűjtésre, sárga kukák lesznek a településen, illetve a zöldhulladék
begyűjtésére is lesz lehetőség.
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Kihelyezett ügyfélszolgálat fog működni a településen havonta egyszer, a távolság miatt
nehéz az ügyfelekkel kapcsolatot teremteni.
A Borsodvíz összes kintlévősége 540 M Ft ennek jelentős része lakossági kintlévőségből
ered, létrejött egy krízisstáb, akik megkerestek minden önkormányzatot, közös érdekük, hogy
megoldódjon a probléma.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A képviselő-testület nyilvánítsa ki a véleményét arra
vonatkozóan, hogy nincs semmilyen szándéka senkit betelepíteni a településre. Sok jelzés
érkezik felé, hogy sok a patkány, valaki olyan szakembert kellene meghívni a
közmeghallgatásra, aki tudna ebben segíteni. A Lévay utca ki van vályúsodva.
Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: A cég, aki csinálta jelenleg Szlovákiában
dolgozik, ha ott végeztek a munkájukkal, akkor itt garanciálisan kijavítják az utat.
Zsiros Sándorné polgármester: Pótlólag került kiküldésre a Városüzemeltetés vezetőjének a
kérelme egy kismotor vásárlására.
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 12. számú melléklete tartalmazza.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A Pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, a
robogó típusában nem foglaltak állást, de jónak tartják a kezdeményezést, ha így jobban
tudnák felügyelni a munkát, támogatják az előterjesztést.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Ő ezt a négy típust megnézte, mind a négy kínai
gyártmány, semmit sem ér, nincs szerviz háttere, nincs hozzájuk alkatrész. Ő a Yamaha,
Honda, Aprilia, Piaggio márkákat javasolná., aminek van szervizháttere.
Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: Ő sem robogó szakember, az interneten próbált
árban egy középkategóriás járművet keresni, ez csak egy tájékoztató jellegű információ.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Képviselő úr tudomása szerint ezek a típusok nem
megfelelőek?
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Nincs hozzájuk alkatrész, semmire nem jók, ha van is
alkatrész az nagyon drága, ha megáll, nincs hozzá semmi.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Egy más típusú motor mennyibe kerülne?
Zsiros Sándorné polgármester: Kb. 500.000,- Ft.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Kb. annyi, de hiába mondják, hogy van rá garancia.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Eleve fenntartásai vannak ezzel kapcsolatban, a
dolgozó próbaidőn van, akinek motort akarnak vásárolni. Járhatna akár biciklivel is. Van-e a
Városüzemeltetésnek fűnyíró traktora, ami működőképes? Van ennél fontosabb dolog is,
kitermelik-e a közmunkások, ennek a közmunka felügyelőnek a bérét, a járulékokat stb.,
várjanak ezzel a vásárlással.
Zsiros Sándorné polgármester: A 97 emberre 1 fő felügyelő van, nincs munkairányító
személy, nem kapnak rá létszámot, ő azt szeretné, hogy azok a közmunkások rendesen
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dolgozzanak, de vannak olyanok, akik felett valóban ott kell állni napi 8 órában. Ő javasolja
annak, aki ezt tanácsolja, hogy próbálja meg biciklivel végigjárni a munkaterületeket. Jelenleg
sem biciklivel jár, hanem a saját kismotorjával.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Ma is egy 100%-os bértámogatottságú pályázatot
nyújtottak be a közfoglalkoztatásra, tehát ingyenes a foglalkoztatásuk. A közmunkások
segítenek, illetve dolgoznak a településen, sok becsületes ember végzi a munkát azzal, hogy
van, akire oda kell figyelni. a az intézményekben is.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Vitatja, hogy nem kell minden nap kimenni a
területre, minden nap többször ki kell menni ellenőrizni.
Brünner István képviselő-testületi tag: Ők is annak örülnének, ha jól működne a közmunka,
itt az hangzott el, hogy várjanak vele, ha beválik a munkaerő, kérjék Fodor Ákos segítségét a
motor kiválasztásában.
Zsiros Sándorné polgármester: Lehet, hogy a dolgozó próbaidőn van, de ez a státusz nem
fog üresen maradni.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Adjanak neki költségtérítést, amiért a saját eszközét
használja.
Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető: Alsózsolca belterületén az utak hossza 28 km.,
gyakran a brigád egyik része a lakótelepen dolgozik,a másik az Arany János úton, a harmadik
a Herman Ottó iskolánál, a negyedik a Gyári út két oldalán, ekkora távolságot nem lehet
biciklivel bejárni. Áprilistól írják a kilométert, amit megtesz a dolgozó.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Véleménye szerint nézzen utána a Városüzemeltetés
vezetője Fodor Ákos képviselő úrral, hogy milyen motort lenne érdemes venni.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Az üzemanyagot térítik a dolgozónak?
Zsiros Sándorné polgármester: Ez nem munkába járás.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Úgy ki tudják fizetni, ha vezetik a menetlevelet, de a
motor kopik meghibásodhat.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy a Városüzemeltetés vezetője Fodor Ákos
képviselő úr segítségével nézzen után, hogy milyen kismotort lenne érdemes beszerezni és a
június 19-ei közmeghallgatáson döntsenek róla.
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
81/2014. (V.29.) Kt. határozata a Városüzemeltetés
vezetőjének kérelméről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a Városüzemeltetés vezetője Fodor Ákos
képviselő úr segítségét igénybe véve, hogy milyen kismotort
lenne érdemes beszerezni a közmunka felügyelő
munkakörhöz és a 2014. június 19-ei közmeghallgatáson
dönt róla.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. június 19.
Brünner István képviselő-testületi tag: A Herman Ottó iskola egyházi átvételéről
érdeklődik, valószínűnek tartja, hogy nem fog megvalósulni.
Zsiros Sándorné polgármester: Írásban senki nem adott választ, jelen pillanatban úgy tűnik
nem fog megvalósulni az egyházi átvétel.
Brünner István képviselő-testületi tag: Tavaly is húzódott a dolog, megint május vége van,
ha valamit akart volna tenni az egyház, akkor már tenni kellett volna, mert ebből
szeptemberre nem lesz semmi.
Zsiros Sándorné polgármester: Ők elindították a folyamatot, de tavaly átvette a KLIK az
intézményt, onnantól kezdve az átvétel az egyház és a KLIK között zajlik..
Brünner István képviselő-testületi tag: A szülők idegei felmondják a szolgálatot, hogy
többet látják a rendőrt, mint a tanárt.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Egy gyereket szokott behordani a rendőrség, aki az
5. osztályba jár. Addig amíg 16 év a tankötelezettség korhatára és addig amíg ez a gyerek nem
követ el bűncselekményt, addig kötelező oktatást kell neki biztosítani. Amíg nem felelősségre
vonható, addig nem tudnak vele mit kezdeni.
Brünner István képviselő-testületi tag: Erre is jó lett volna az iskola egyházi átvétele.
Zsiros Sándorné polgármester: Ők személyesen voltak jegyző asszonnyal az egyház
képviselőinél tárgyalni, de jelenleg az a tudomásuk hogy már nincs ilyen szándék.
Dr. Majoros Géza alpolgármester: Érdeklődik, hogy a védőnők mikor vehetik igénybe a
felújított helységeket.
Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető: Várhatóan szerdán érkeznek a
bútorok.
Zsiros Sándorné polgármester: Amint elkészül, szeretné meghívni a képviselő-testületet
egy bejárásra.
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Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Érdeklődik, hogy fog-e arról szavazni a testület,
hogy nem akarnak senkit beköltöztetni.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy nyilvánítsák ki, hogy az önkormányzat senkit
nem akar beköltöztetni a településre, egy módon tudnak tenni ellene, ha a lakosok nem adják
el a lakásukat ilyen személyeknek. A lakást eladó nyilván pénzhez szeretne jutni, de nem
minden áron, nyilvánítsák ki, hogy tiltakoznak ellene, nem értenek vele egyet.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca
Város
Önkormányzat
Képviselőtestületének 82/2014.(V.29) számú határozata
Tiltakozás Miskolc Megyei Jogú Városának a lakások
bérletéről szóló 25/2006. (VII.12) Önkormányzati
rendeletének módosítása ellen.
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
kinyilvánítja, hogy nem támogatja azt, hogy Miskolc
Megyei Jogú Város Önkormányzata a szociális jellegű
problémáinak megoldását a szegénység exportjával oldja
meg.
Alsózsolca Város Önkormányzata minden törvényes
eszközzel megakadályozza, hogy ebben a település
bármely módon érintett legyen.
Önkormányzatunk ezt nem a szociális érzékenység
hiánya miatt teszi.
Tiltakozunk az ellen, hogy Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata a saját önös céljainak elérése érdekében
a más önkormányzatokat hátrányos helyzetbe hozza,
azzal, hogy a számára nem kívánatos személyeket a
város közigazgatási határán kívülre költözteti.
Ez a döntés a településeinken egyébként is meglévő
súlyos szociális gondokat még inkább fokozná.
Kérjük, hogy Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének a lakások bérletéről
szóló 25/2006. (VII.12) Önkormányzati rendeletének 23.
§ (3) bekezdéséből az alábbi szövegrészt hatályon kívül
helyezni szíveskedjen:
„Az alacsony komfortfokozatú lakások esetében pénzbeli
térítés csak akkor fizethető, ha a bérlő a város közigazgatási
határán kívül vásárol lakóingatlant és arra 5 éves időtartamra
elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre az
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önkormányzat által.”
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: Ő is úgy látja jónak, ha elhívják a szakértőt a patkányokkal
kapcsolatban, gyakorlatilag hatékony megoldás nincs ellenük, ehhez a lakosság aktív
részvételére lenne szükség, a méreg kihelyezésének komoly feltételei vannak. Ha szükség van
rá a szakérő segít, kimegy, megnézi, hogy van-e ilyen járat a portán.
Brünner István képviselő-testületi tag 19 óra 16 perckor elhagyta az üléstermet. A jelenlévő
képviselő-testületi tagok száma 7 fő.
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: A Bükk-Makk Nonprofit Kft. jogi hátterével
kapcsolatban elmondja, hogy a cégbírók között sincs egyetértés ezen a területen. 2016.
március 16-ig a Kft.-nek vagy meg kell emelnie a törzstőkét a törzstőkén felüli vagyonból,
vagy át kell alakulni, más társasági formába, pl. Bt-re Kkt.-re. Téves az az értelmezés, mely
szerint mindenképpen 3 M Ft-ra kellene emelni a törzstőkét.
A helyi újságban eddig büntetőjogi témákról írt, várná a lakosság kérdéseit, hogy milyen jogi
téma érdekelné őket, kéri, hogy jelezzék és ő szívesen ír róla.
Brünner István képviselő-testületi tag 19 óra 20 perckor visszajött az ülésterembe. A jelenlévő
képviselő-testületi tagok száma 8 fő.
Zsiros Sándorné polgármester: Tavaly döntött a képviselő-testület a méhnyakrák elleni
védőoltás finanszírozásáról, az az információjuk, hogy idén kötelező lesz az oltás, de egy
korosztály kimarad, akik 2000-2001 között születtek. A 2002-es korosztály fogja ingyenesen
kapni. Értesítik a szülőket, akiknek a gyermekét érinti az oltás.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Az Európai parlamenti képviselők választásán
Alsózsolca településen a 4340 választópolgárból 1062 fő jelenet meg a szavazáson, 1053
érvényes szavazatot adtak le a választópolgárok, az MSZP 97, az SMS 8, a Fidesz 583, a
Jobbik 247, az LMP 19, az Együtt PM 38, a DK 69 érvényes szavazatott szerzett
településünkön.
Kisebb számú bizottságokkal dolgoztak, mint az áprilisi választásokon, a szavazás rendben
lezajlott, mindenkinek köszöni a munkát.
Zsiros Sándorné polgármester: Aki még nem jelezte, hogy a Sajóvize összeköt
rendezvényre szeretne jönni június 14-én , azt kéri, hogy jelezzen. 1.500,- Ft az útiköltség.
A Pünkösdi gyermekdélután június 8-án vasárnap kerül megrendezésre, kéri, hogy aki teheti,
jöjjön el a rendezvényre, a felnőttek számára lehetőség lesz szabadtéri sütés-főzésre, 9-én
asztalitenisz bajnokság lesz a Sportcsarnokban.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: A kompháznál és a Helytörténeti Gyűjteményben a
Herman Ottó iskola két honismereti tábora zajlott, illetve a Benedek Elek tagiskola egy
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honismereti tábora, köszöni a képviselő-testületnek, hogy lehetővé tették a program
megszervezését. Az egy napos tanulmányi kirándulást a nyíregyházi skanzenbe szervezték,
másik két program a gyűjteményben és a kompházban került megrendezésre.
Más vélemény hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester a nyílt ülést 19 óra 25
perckor bezárta.
Kmf.
Zsiros Sándorné
polgármester

Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző

Béres Emese Gabriella
jegyzőkönyvvezető
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