14/2014. sz. jegyzőkönyv
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről,
mely 2014. szeptember 04-én 17 óra 10 perckor kezdődött az Ügyrendi Bizottság ülésének
elhúzódása miatt.
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Dr. Majoros Géza alpolgármester, Brünner
István, Dr. Mádai Ákos, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos, Ráki István, Szilágyi László, Tóth J.
Sándor képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 9 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, Dr. Kese Melinda háziorvos, Dr. Székely Aranka
háziorvos, Dr. Péterffy Lajos fogorvos, Dr. Péterffy Pál fogorvos, a temető üzemeltetője
Urszin László
Meghívottként jelen vannak: Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető, Takácsné Szabó
Zsuzsanna óvodavezető, Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető, Dr. Kese
Melinda háziorvos, Dr. Székely Aranka háziorvos
A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Az ülésről felvételt készített a Blende-Info Kft. munkatársa.
Zsiros
Sándorné
polgármester:
Köszöntötte
a
képviselő-testületi
intézményvezetőket, meghívott vendégeket.
Megállapította, hogy 9 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

tagokat,

Zsiros Sándorné polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi
Bizottság ülése 2014.09.03-án határozatképtelen volt, így a napirendi pontok nem kerültek
megtárgyalásra. Kéri a testületet, hogy szavazzanak arra vonatkozóan, hogy az érintett
napirendi pontokat a Pénzügyi Bizottság döntése nélkül is tárgyalják.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
121/2014.(IX.04.) Kt. határozata a napirendről
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy
döntött, hogy az összes napirendi pontot megtárgyalja úgy,
hogy a Pénzügyi Bizottság előzetesen nem tárgyalta.
Felelős: polgármester

1

Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok
kerüljenek megtárgyalásra, azzal, hogy a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló temető
rendelet mellékletének módosításáról szóló pótelőterjesztést a temető üzemeltetéséről szóló
beszámolók után tárgyalják meg.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
122/2014.(IX.04.) Kt. határozata a napirendről
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy
döntött, hogy A temetőkről és a temetkezési tevékenységről
szóló 27/2005. (XII. 22.) sz. KT rendelet 3. módosításról szóló
előterjesztést a temető üzemeltetéséről és a temetői díjak
felülvizsgálatáról szóló tájékoztatást követően tárgyalja meg.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy a temetőről szóló előterjesztéseket az I.
félévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló előtt tárgyalják, így ezen két előterjesztés
a 3./ és 4./ napirendi pont lesz. Vélhetően meg fog érkezni a temető Üzemeltetője is, utána a
Gazdasági Programot és az I. félév költségvetéséről készített beszámolót együtt tudják
tárgyalni. Kéri, hogy ezen változásokkal fogadják el a napirendi pontokat.
A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
Napirend:
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
2./ Tájékoztató a felnőtt egészségügyi ellátás helyzetéről, a háziorvosi és fogorvosi alapellátás
tevékenységéről
Előadó: háziorvosok, fogorvosok
Előzetesen megtárgyalja a Humánpolitikai és Jóléti bizottság 2014. szeptember 1. 17:00 órától
3./ Tájékoztatás a temető üzemeltetéséről és a temetői díjak felülvizsgálata
Előadó: temető üzemeltető
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi bizottság 2014. szeptember 03. 14:00 órától
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4./ A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 27/2005. (XII. 22.) sz. KT rendelet 3.
mellékletének módosítása
Előadó: polgármester
5./ Beszámoló a 2014. I. félévi költségvetés végrehajtásáról
Előadó: polgármester
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi bizottság 2014. szeptember 03. 14:00 órától
6./ Gazdasági program
Előadó: polgármester
Előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi bizottság 2014. szeptember 03. 14:00 órától
Előzetesen megtárgyalja az Ügyrendi bizottság 2014. szeptember 04. 16:30 órától
7./ A közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak
megállapításáról szóló rendelettervezet
Előadó: jegyző
Előzetesen megtárgyalja az Ügyrendi bizottság 2014. szeptember 04. 16:30 órától
8./ A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához való csatlakozás megvitatása
Előadó: polgármester
Előzetesen megtárgyalja a Humánpolitikai és Jóléti bizottság 2014. szeptember 1. 17:00 órától
9./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről
Előadó: polgármester

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Zsiros Sándorné polgármester:
Ismertette a jelentést a lejárt határidejű határozatokról, melyek az alábbiak:
-

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 80/2014. (V.29.) Kt.
határozata Dr. Balpataki Béla volt alsózsolcai plébános részére emlékoszlop állításáról

-

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 81/2014. (V.29.) Kt.
határozata a Városüzemeltetés vezetőjének kérelméről (kismotor vásárlás)

-

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 95/2014. (VI.19.) Kt.
határozata a két I. világháborús katona hadinaplójának kiadásáról

Zsiros Sándorné polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű
határozatok végrehajtása megtörtént. Az I. Világháborús hadinapló kiadása 07.28-án
megtörtént, és a könyvbemutató 09.22-én lesz. Kérte a testületet, hogy fogadják el a jelentést.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést 9 igen szavazattal
jóváhagyólag tudomásul vette.
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2./ Tájékoztató a felnőtt egészségügyi ellátás helyzetéről, a háziorvosi és fogorvosi alapellátás
tevékenységéről

Zsiros Sándorné polgármester: Köszönti a háziorvosokat a Képviselő-testület ülésén.
A Humánpolitikai és Jóléti bizottság tárgyalta az előterjesztést, kéri, a Bizottság Elnökét, hogy mondja
el az ülésen elhangzottakat.

Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: A Bizottság a tájékoztatókat megtárgyalta, és
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Zsiros Sándorné polgármester: Kéri a háziorvosokat, hogy amennyiben kívánják, akkor
egészítsék ki a beszámolójukat.
Dr. Kese Melinda háziorvos: Üdvözli a jelenlévőket. Az egészséggel kapcsolatos
információkat írta le a beszámolójában, mert erre is oda kell figyelni. Fontosnak tartja
elmondani, amit a beszámolójában is leírt, hogy a közmunkások részéről sok panaszt kap.
Közvécé kialakítása nagyon fontos lenne, mobil wc is lehetne, főként a határban dolgozóknak
és azoknak, akik intézményektől távol dolgoznak, ahol nincs mellékhegység, nincs hova
menniük.
A daganatos, szív és érrendszeri betegségek dominálnak. A megelőzésben a helyes
táplálkozás és a mozgás nagyon fontos, erre kiemelt figyelmet kell fordítani. Fontos, hogy a
lelkünkre is odafigyeljünk, ne haragudjunk, ne gyűlölködjünk, ne irigykedjünk, ne
féltékenykedjünk, mert az visszahat ránk. Az egészségünket is befolyásolja a mindennapi
gondolkodásunk. Mindenkinek az odafigyelését szeretné kérni erre. Köszöni szépen a
meghallgatást, ha valami kérdés van, akkor arra szívesen válaszol.
Zsiros Sándorné polgármester: Köszöni a kiegészítést. Amennyiben Székely Aranka
doktornő is szeretné kiegészíteni a beszámolóját, kéri, hogy mondja el.
Dr. Székely Aranka háziorvos: A beszámolójában nem írta le, de a szűrésekről szólna pár
szót. Sok a daganatos beteg, nő a számuk. Szeretné felhívni a lakosok figyelmét, hogy éljenek
az állam által biztosított szűrési lehetőségekkel. Kiküldik a behívandó hölgyeknek a behívót,
országos viszonylatban meg van szervezve, nagyon jól működik, névre szóló behívót kapnak,
utazási utalvánnyal látják el a hölgyeket, és mégis csak 10-15% a megjelentek száma az
emlőszűrésen. Ezen lehetne még javítani. Az Önkormányzatot is tájékoztatják a szűrések
időpontjáról, szórólap formájában ki lehetne tenni a rendelő helyiségekben.
Pozitívumnak tartja a fizikoterápia fejlesztését, a Seragem ágyat használók visszajelzése
nagyon pozitív, nagyon örülnek neki a betegek. A Lézerzuhany is nagyon várták, még nincsen
használatban, de hamarosan ez is megtörténik. A rendelő rendben van, szép, kulturált a
környezetben tudják fogadni a betegeket, a feltételek adottak.
Zsiros Sándorné polgármester: A lézerzuhanyhoz a védőszemüveg nem volta tartozék, erről
nem volt tudomásunk, s ezért kerül csak utólag megrendelésre.
Oroszné Verba Julianna intézményvezető: Megtörtént a szemüveg megrendelése, a jövő
héten szerdára megérkezik.
Dr. Majoros Géza alpolgármester: Felnőtt háziorvosként ő is szeretne pár szót mondani. 25
éve dolgozik a pályán és egy pár dolgot elért az egészségügyi ellátás javítása érdekében a
képviselő-tetsületben, és a jövőben is szeretné képviselni az egészségügy érdekeit a
Képviselő-testületben. A fizikoterápia, labor, kezdetben volt főállású laboráns, a kulturált
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környezet teremtésében is részt vett. A fejlesztések is az Önkormányzat segítségével
valósultak meg. A fizikoterápia az Önkormányzat kezelésében áll. A körzetében 30 fő
daganatos beteg van, ebből 6 nő emlődaganatos, 2 gyomordaganatos, 1 nyelőcső daganatos, 7
vastagbél daganatos, 4 tüdődaganatos, 3 prosztata daganatos, 3 petefészek daganatos, 2
pajzsmirigy daganatos, 2 húgyhólyag daganatos van. Ezek mind rosszindulatú daganatok. A 2
évvel ezelőtti beszámolójában összehasonlította a saját eredményeit az országos
eredményekkel. A KSH adataiból próbálta volna most is kiegészíteni a beszámolóját, de nem
tudott több információhoz jutni.
Zsiros Sándorné polgármester: Egyet ért a háziorvosokkal, abban hogy nagy hangsúlyt kell
fektetni a táplálkozásra és a mozgásra. Jó megoldás lenne, ha több teljes kiötlésű pékárut
árusítanának a boltokban. Doktor Úrra már beszéltek róla, hogy a későbbiekben jó lenne egy
gyógytornászt foglalkoztatni, de ennek meg kell teremteni a szükséges feltételeit, a helyet, az
eszközöket.
Véleménye szerint is jó az egészségügyi ellátás színvonala a településen, mert 3 felnőtt
háziorvosi körzet van, 1 gyermekorvos, 2 fogorvos. Felkészült, gyakorlott, szakmailag jól
képzett orvosok vannak a településen. A lakosság részéről sem az orvosi ellátással sem az
ügyelettel kapcsolatban sem jeleztek problémát.
Kérdés van-e még az előterjesztéssel és az elmondottakkal kapcsolatban?
Ráki István képviselő-testületi tag: Mi volna az, amire még szükség lenne? Valamilyen
eszköz, létszám, speciális igény van-e?
Dr. Székely Aranka háziorvos: Egy kislabor jó lenne, vagy szükség lenne egy főállású
laboránsra.
Zsiros Sándorné polgármester: A jelenlegi laboránssal nagyon elégedettek, a lakosság
körében is maximálisan elégedettek.
Meg kell vizsgálni a lehetőségeket, és a költésvonzatokat, s elgondolkodni ismét a kérdésen.
Dr. Kese Melinda háziorvos: Véleménye szerint a labor jó így, gyorsan megkapják az
eredményeket. A háziorvosok költségkeretét folyamatosan szűkítik, az OEP visszaveszi a
költségeket. Szükség lenne vitaminokra, tumor markerekre, amiket biztosítani tudnának a
betegeknek. Már nem tudnak ilyeneket kérni, így nem tudják kiszűrni ezeket a betegségeket.
Hivatalosan azt mondják, hogy nem kell előzőleg, csak akkor, amikor már ismert a tumor,
akkor használják utánkövetéshez, de szerintem előtte is jó lenne. D vitaminra is nagy szükség
lenne, mert keveset ülünk a napon, mindenki bent van az irodában, munkahelyén.
Dr. Majoros Géza alpolgármester: Szerinte gyógytornászra és masszőrre lenne nagy
szükség.
Dr. Kese Melinda háziorvos: A seragem ágy is nagyon jó, ő is kipróbálta, majdnem kivált
egy masszőrt, de egy gyógytornász tényleg nagyon fontos lenne.
Dr. Majoros Géza alpolgármester: Jó lenne az iparűzési adót megszűntetni az egészségügyi
intézményeknél. Sajóládon nem kell fizetni, akkor itt miért?
Dr. Kese Melinda háziorvos: Az állam által finanszírozott összegből kell visszafizetni az
adót, amikor ez egy kötelező feladatellátás.
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Ráki István képviselő-testületi tag: Köszöni az elmondottakat. Azért tette fel ezt a kérdést,
mert csak azt az a célt tudják képviselni, amit ismernek. Jó, ha tisztában vannak azzal, hogy
mire lenne szükség. Így tudják, hogy a jövőben mire kell odafigyelni, hogy mire kell
megteremteni a feltételeket.
Zsiros Sándorné polgármester: Szerinte ilyen, hogy ipari űzés adó elengedés Sajóládon sem
működik, hanem valamilyen támogatás formájában kapják vissza a háziorvosok.
Dr. Majoros Géza alpolgármester: Az ő vállalkozása Sajóládon van, de ő ott évek óta nem
fizet iparűzési adót és bevallást sem kell beadni.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna: Utánanézett a befizetéseknek, az orvosok iparűzési adója kb.
1 MFt-ot jelent a településnek éves szinten, ebből az összegből lehetne visszajuttatni a
háziorvosoknak.
Dr. Kese Melinda háziorvos: Gratulálni szeretne a Védőnői egységhez. Nagyon jól sikerült a
beruházás és a fejlesztés, s szép lett az épület.
Zsiros Sándorné polgármester: Egy meglévő épület felújítása mindig nagyon nehéz, de
ebből kellett kihozni a legjobbat, úgy gondolja, hogy a lehetőségekhez képest ez jól sikerült.
Megoldódott a mozgáskorlátozott feljáró, így gyerekkocsival is fel tudnak menni,
tárgyalásokat kezdtek a gyógyszertárral is arról, hogy hogyan tudnának csatlakozni a
megépült rendszerhez, hogy ne kelljen a teljes rámpát nekik is kiépíteni, mert a rendelő
sajátságos helyzete miatt nem is nagyon lehetne kialakítani. Célszerű lenne hozzákötni a már
elkészült rámpához, de a kivitelezés már az ő dolguk. Ez is sokat segítene a betegeken, sokan
járnak kismotorral, motoros tolókocsival, s szépen fel tudnának menni a bejáratig.
Dr. Majoros Géza alpolgármester: A méhnyakrák elleni oltásra szeretné felhívni a
figyelmet, új törvény van, amely a hetedikes lányok számára ingyenessé teszi.
Zsiros Sándorné polgármester: Dr. Herczegh Enikővel gyermekorvossal egyeztettek és
elindítják az igényfelmérést. Tavaly egy másik korosztályt oltottak ingyenesen, most a
hetedikes lányok kapnak a törvény alapján ingyenes oltást, és az Önkormányzat vállalja, hogy
a kimaradt korosztályt is ingyenesen be fogják oltani. Az igényfelmérés alapján fognak
véglegesen dönteni a testülettel.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Az Önkormányzat már a jogszabály megjelenése
előtt, a tavalyi évben is kifizették a védőoltást egy meghatározott korosztály számára.
A beszámolók alapján fontosnak tartja a prevenciót. Székely doktornővel beszélgetett a
gyógytornászról. Biztosan helyben is lehetne neki helyet találni, akár a volt 3. iskola üres
földszinti termében, ha nem is minden nap, de egy meghatározott időpontban. De erről már a
következő testületnek kell majd döntenie.
Zsiros Sándorné polgármester: A Sportcsarnok orvosi szobájában is lehetne a gondolkodni,
van orvosi szoba is ott.
Köszöni a háziorvosoknak a szűrési programokban való segítségüket. Az Önkormányzat
Komplex-telep pályázat egészségmegőrző programjában, rendezvényeiben is nagy szerepet
vállalnak.
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, úgy kéri a képviselő-testületet, hogy a
tájékoztatók elfogadásáról döntsenek.

6

Dr. Majoros Géza alpolgármester: Az I. körzet háziorvosaként érintettségét kívánja
bejelenteni.
Zsiros Sándorné polgármester: Köszöni a bejelentést.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
123/2014. (VIII.21.) Kt. határozata a felnőtt egészségügyi
ellátás helyzetéről, a háziorvosi és fogorvosi alapellátás
tevékenységéről szóló tájékoztatóról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja a felnőtt egészségügyi ellátás
helyzetéről, a háziorvosi és fogorvosi alapellátás
tevékenységéről szóló beszámolókat.
- Dr. Majoros Géza háziorvos beszámolóját (I. körzet)
- Dr. Székely Aranka háziorvos beszámolóját (II. körzet)
- Dr. Kese Melinda háziorvos beszámolóját (III. körzet)
- Dr. Péterffy Lajos és Dr. Péterffy Pál fogorvos
beszámolóját
A beszámolók a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezik.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3./ Tájékoztatás a temető üzemeltetéséről és a temetői díjak felülvizsgálata
4./ A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 27/2005. (XII. 22.) sz. KT rendelet 3.
mellékletének módosítása

A 3. napirendi pont előterjesztése a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.
A 4. napirendi pont előterjesztése a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester:
A temető üzemeltetője nem érkezett meg. Az
üzemeltetéséről szóló szerződés az idén lejár, akár meghosszabbítható is, ha mindkét fél úgy
gondolja, azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy fogadják el a tájékoztatást. A díjakon ne
módosítsanak, mert a következő képviselő-testület fog dönteni az új árról és az üzemeltetőről
is, mert a szerződés 2014. december 31-én lejár. Október végén, november elején elegendő
meghozni majd a döntést, a pályázatot kiírni, a feltételeket megszabni.
Ráki István képviselő-testületi tag: Halasszák el a döntést az árakról és az üzemeltetőről.
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Zsiros Sándorné polgármester: A védetté nyilvánított sírhelyek listáját ki kell egészíteni Dr.
Balpataki Béla volt alsózsolcai plébános emlékére állított emlékoszlop védett sírhelyé történő
nyilvánítása miatt.
Egy tájékoztatást szeretne elmondani a Honvédelmi Minisztérium Német Katonai Sírokat
Gondozó Bizottsága megkereste, azzal, hogy exumálnák az Alsózsolcán lévő német katonai
sírt, de nem találtak benne semmit, sírfelszámolás következtében elképzelhetőm, hogy valaki
már régen felszámolta ezt a sírt. Állítólag a település határán, vagy Alsózsolca területén
legalább 8-10 sírnak kellene lennie, megpróbálják majd minden felderíteni, egyenlőre ezt ne
vegyék ki a védett sírhelyek listájából.
Az Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, kéri, a Bizottság Elnökét, hogy mondja el
az ülésen elhangzottakat.
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a
27/2005. (XII. 22.) sz. KT rendelet 3. mellékletének módosításának elfogadását javasolja a
Képviselő-testületnek.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte, hogy fogadják el a két előterjesztést.
Szavazzanak a 3. napirendi pontról, fogadják el a Polgármesteri Hivatalnak a temető
üzemeltetéséről szóló tájékoztatóját.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
124/2014. (IX.04) Kt. határozata a Polgármesteri
Hivatalnak
a
temető
üzemeltetéséről
szóló
tájékoztatójáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja a Polgármesteri Hivatalnak a
temető üzemeltetéséről szóló tájékoztatóját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte, hogy fogadják el a temető üzemeltetője által készített
tájékoztatót.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
125/2014.
(IX.04)
Kt.
határozata
a
temető
üzemeltetőjének a temető üzemeltetéséről szóló
tájékoztatójáról
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Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja a temető üzemeltetőjének a
temető üzemeltetéséről szóló tájékoztatóját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte, hogy döntsenek arról, hogy az üzemeltetés további
módját egy későbbi Képviselő-testületi ülésen döntik el és a temetői díjakat változatlanul
hagyják.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
126/2014. (IX.04) Kt. határozata a temetői díjakról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy az üzemeltetés további módját egy
későbbi Képviselő-testületi ülésen dönti el és a temetői
díjakat változatlanul hagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte, hogy szavazzanak a 4. napirendi pontról, fogadják el
a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 27/2005. (XII. 22.) sz. KT rendelet 3.
mellékletének módosítását.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
Alsózsolca Város Képviselő-testülete 9 igen szavazattal elfogadta a 11/2014.(IX.05.)
önkormányzati rendeletet a 27/2005. (XII. 22.) sz. KT rendelet módosításáról
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.
5./ Beszámoló a 2014. I. félévi költségvetés végrehajtásáról
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.
A rendeletmódosítás a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: Mindenki megkapta az írásos anyagot. A Pénzügyi
Bizottság nem tárgyalta az előterjesztést. Akinek kérdése, észrevétele van, az mondja el.
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Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A Képviselő-testület az elmúlt ülésen kérte, hogy
adjak számot arról, hogy hány talajterhelési díjat fizető lakásunk van még. 54 lakás van, ez azt
jelenti, hogy minden utcában kb. 1-2 lakás van, ami nincs rákötve a szennyvízhálózatra.
Zsiros Sándorné polgármester: Ez a kb. 1800 ingatlanból jó arány. Nagy szerepet játszott
ebben, hogy drasztikusan megemelkedett a díj, egy ösztönző hatása volt. Ezáltal csökken a
környezeti terhelés.
Van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban? Az előírásoknak megfelelően készült el.
Ha nincs kérdés, akkor szavazásra bocsájtja az előterjesztést.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
127/2014. (IX.04) Kt. határozata a 2014. I. félévi
költségvetés végrehajtásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja a 2014. I. félévi költségvetés
végrehajtásáról készített beszámolót.
A beszámoló a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte, hogy fogadják el az önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló 2/2014. (III.7.) rendelet módosítását.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
Alsózsolca Város Képviselő-testülete 9 igen szavazattal elfogadta a 12/2014. (IX.05.)
rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.7.) rendelet
módosításáról
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 7. mellékletét képezi.
6./ Gazdasági Program
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: A Gazdasági Programot elkészítették, igyekeztek leírni azt,
ami történt, azok is szerepelnek benne, amit nem sikerült végrehajtani, amire nem volt
lehetőség.
Ráki István Képviselő-testületi tag: Lenne két észrevétele. A Sportpálya melletti kamera
szerinte túl alacsonyan van felszerelve.
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Zsiros Sándorné polgármester: Az egyebeknél fogjuk ezt a kérdést részletesen megbeszélni,
elmondja, hogy ennek mi volt az oka. A Gazdasági Programmal kapcsolatosan egyéb kérdés
van-e?
Kéri, hogy szavazzanak a Gazdasági Program elfogadásáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
128/2014. (IX.05.) Kt. határozata a Gazdasági
Programról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja a 2010-2014. évi Gazdasági
Programról szóló beszámolót.
A 2010-2014. évi Gazdasági Programról szóló beszámoló a
jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

7./ A közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás
szabályainak megállapításáról szóló rendelettervezet

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: Mindenki megkapta az előterjesztést, jogszabály írja elő,
hogy el kell készíteni a rendelettervezetet. Jegyző Asszony néhány módosítást szeretne még a
tervezethet elmondani.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A rendelettervezetben az Ügyrendi Bizottság ülésén
elhangzottak alapján három módosítást kell tenni:
Javasolja, hogy az 5. §-ban egy új (2) bekezdésben rögzítsék Tóth J. Sándor bizottsági tag
javaslatát az alábbiak szerint:
(2) Amennyiben a közterületnév változása nem jogszabályi kötelezettségből ered, az érintett
nagykorú lakosságot nyilatkoztatni kell arról, hogy a közterületnév változtatásával egyetért-e,
illetve tájékoztatni kell annak következményéről. Az eljárás lefolytatására a Jegyzőnek van
hatásköre.
Javasolja, hogy a 9. § (5) bekezdés b) pontjában és a 10. § (1) bekezdés c) pontjában a
telekmegosztás kifejezést telekfelosztásra kell javítani.
Javasolja, hogy a 9. § (5) bekezdésében egy új c) pontban rögzítsék az alábbiakat:
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c) Amennyiben a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént, de telekegyesítés
révén az ingatlanok összevonása történik, akkor a számozásnál a kialakult új ingatlan a
legalacsonyabb házszámot kapja meg, a többi házszám kimarad.
A rendelettervezetben szerepel, hogy 2 éven belül a költségvetésben a képviselő-testület
fedezetet biztosít az utcaneveket jelző táblák kihelyezésére. A Bizottsági ülésre már be tudtak
szerezni egy pár táblamintát, amit ki lehetne helyezni a településen. Számításaik szerint kb.
180 darab tábla kihelyezésére lenne szükség, de ez nem pontos számítás, mivel az idő
rövidsége miatt lehetnek számítási hibák. Kéri a Képviselő-testületet, hogy döntsön arról,
hogy a táblák kihelyezésre kerüljenek még az idei második féléves költségvetés terhére.
700.000 – 1.000.000 Ft. közötti összegről van szó. Így meg tudnánk valósítani, amennyiben a
kivitelező is vállalja, melynek költsége 700-1000 eFt között lehet. A rendelet meghozatala
jogszabályi kötelezettség, de az igazi teljesülése, ha a táblákat is kihelyezik.
Zsiros Sándorné polgármester: Több, mint 60 utcánk van, úgyhogy azért ilyen sok a tábla.
A jogszabály előírja, hogy egyértelművé kell tenni, és minden kereszteződésben is ki kell
helyezni, hogy tudják, hogy éppen melyik utcában vannak, ha bárhonnan hajtanak be egy
utcába, akkor egyértelműen kiderüljön, hogy melyik utcában vannak. Ezért körülbelül 180
táblára van szükség összességében.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A honlapon is megjelentetésre került a
rendelettervezet, a lakosság megismerhette, de észrevétel ezzel kapcsolatban nem érkezett.
Rendelet nélkül is azt a gyakorlatot alkalmaztuk, nem volt az utóbbi időben sok
utcanévváltozás.
Brünner István képviselő-testületi tag: Van erre határidő?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Igen, a rendeletalkotásnak van határideje. A kialakult
gyakorlat és a jogszabály határozza meg az eljárást. A táblák kihelyezésére két év van a
tervezetben.
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta, egyhangúan elfogadásra javasolta azokkal a módosításokkal, amelyeket Jegyző
Asszony is elmondott.
Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
az önkormányzat költségvetésében a tartalék terhére különítse el a kb. 720.000 Ft. összeget,
hogy a táblák megrendelése megvalósulhasson.
Zsiros Sándorné polgármester: Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag arra tett javaslatot,
hogy ha nem jogszabályi előírás alapján, vagy nem megalapozott indok alapján történik az
utcanévváltozás, akkor az fedezze a költségeket, aki a módosítást kezdeményezte. Ha a
testület kezdeményezi, akkor a testületnek kell állnia a költségeket.
A címeres táblát jobbnak találták, mert a méretében is jobb, mert az a 220 x 700 mm-es, amíg
a másik, a kisebb tábla 140 x 400 mm-es. A 140 mm-es elég kicsi, és azt, ha messziről kell
elolvasni akkor, az nehezen látható. Ha csináltatjuk, akkor mindenképpen a nagyobb tábla
kellene, ez volt az Ügyrendi Bizottság javaslata is. Adna egy egységes arculatot a
településnek. Kéri a javaslatokat arra vonatkozóan, hogy kihelyezésre kerüljön-e a tábla?
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Ráki István képviselő-testületi tag: A tábla szép, de véleménye szerint hagyjuk meg a
következő testületnek a döntést az utcatáblákról.
Zsiros Sándorné polgármester: Csak egy javaslat volt, hogy most döntsenek, nincsenek
elkésve, 2 éven belül mindenképpen meg kell csinálni.
Dr. Majoros Géza alpolgármester: Egységes házszám táblák is lesznek?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A házszámok kihelyezése a lakás tulajdonosának
kötelezettsége, de segítenek, ha valaki nem tudja, hogy hol lehet beszerezni. Kb. 1800 db
kellene, s darabja 500 Ft., ez túl nagy költség lenne. A számok azok nagyjából ki vannak
helyezve a településen. Az utca névtáblák kihelyezése kötelezettsége a testületnek a rendelet
alapján.
Zsiros Sándorné polgármester: Kéri, hogy szavazzanak a rendelettervezet kiegészítéséről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
129/2014. (IX.04.) Kt. határozata a közterületek
elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a
házszámozás szabályainak megállapításáról szóló
rendelettervezet kiegészítéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja a közterületek elnevezésének,
az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás
szabályainak megállapításáról szóló rendelettervezet
kiegészítéseit:
Az 5. §-ban egy új (2) bekezdéssel egészüljön ki:
(2) Amennyiben a közterületnév változása nem jogszabályi
kötelezettségből ered, az érintett nagykorú lakosságot
nyilatkoztatni kell arról, hogy a közterületnév
változtatásával egyetért-e, illetve tájékoztatni kell annak
következményéről. Az eljárás lefolytatására a Jegyzőnek
van hatásköre.
A 9. § (5) bekezdés pontjában a telekmegosztás kifejezést
telekfelosztásra kell javítani.
b) Amennyiben a közterületen az ingatlanok számozása már
megtörtént, de telekfelosztás révén új ingatlan ékelődik be,
akkor a meglévő házszámot változatlanul hagyva, a latin
ábécé nagybetűivel történő alátöréssel kell az új
házszámokat megállapítani.
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10. § (1) bekezdés c) pontjában a telekmegosztás kifejezést
telekfelosztásra kell javítani.
c) az ingatlan telekfelosztására vagy telekegyesítésére került
sor.
A 9. § (5) bekezdése egy új c) ponttal egészül ki:
c) Amennyiben a közterületen az ingatlanok számozása már
megtörtént, de telekegyesítés révén az ingatlanok
összevonása történik, akkor a számozásnál a kialakult új
ingatlan a legalacsonyabb házszámot kapja meg, a többi
házszám kimarad.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: Kéri, hogy szavazzanak a módosított rendelettervezet
elfogadásáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
Alsózsolca Város Képviselő-testülete 9 igen szavazattal elfogadta a 32/2014. (IX.05.)
önkormányzati rendeletet a közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának
és a házszámozás szabályainak megállapításáról.
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 9/a. mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: Kéri, hogy szavazzanak arról, hogy a közterületnév táblákat
Ne most helyezzék ki, hanem az újonnan megválasztott Képviselő-testület döntése szerinti
időpontban.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 6 igen, 2 nem, szavazatta, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
130/2014. (IX.04.) Kt. határozata a közterületnév táblák
kihelyezéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a közterületnév táblák kihelyezését az
újonnan megválasztott Képviselő-testület döntése szerinti
időpontban végzi el.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

14

8./ A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához való csatlakozás megvitatása

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: Megjelent a pályázati kiírás. Olyan nagy változás nincs
benne. Hosszú évek óta jól bevált, működő rendszer, kéri, hogy továbbra is támogassák
azokat a fiatalokat, akik ebben részesülni tudnak.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Humánpolitikai és Jóléti bizottság tárgyalta az
előterjesztést, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy változatlan feltételekkel fogadják el az
előterjesztést. Az ösztöndíj önkormányzat által támogatott összege 4.000 Ft/hó, azokat tudják
támogatni, akiknél az egy főre jutó jövedelemhatár a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
150 %-a 42.750 Ft-ot nem haladja meg. Kéri a fiatalokat, hogy amennyiben a testület
jóváhagyja a csatlakozást, akkor időben hozzák be a kérelmeket.
Ráki István képviselő-testületi tag: Jó lenne, ha a fiatalok az információt átadnák
egymásnak, mert mindig akad olyan, aki lemarad. 10 hónapon keresztül, havi
rendszerességgel folyósított támogatás, mindenképpen élni kell vele.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Van-e olyan feltétel, ami kötött feltétel, ami
meggátolhatja a támogatást?
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Kétféle támogatásról beszélünk, akik egyetemi,
vagy főiskolai képzésben vesznek részt, illetve a most érettségiző gyerekekről. Egyéb
kikötés, hogy nem rendelkezhetnek vagyonnal. A feltételek meglétét a kérelem
benyújtásakor tisztázzák, de nem szokott probléma lenni. Fontosabb, hogy mindenkihez
eljusson a hír, s a benyújtási határidő.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Pedig olyan sok éve csináljuk már.
Zsiros Sándorné polgármester: A felsőoktatási intézményekben is hirdetik, mégis sokan
nem nyújtják be a kérelmet.
Ráki István képviselő-testületi tag: Közben pedig keresik a plusz munkát, és ezzel a
lehetőséggel nem élnek.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A pályázati kiírást nyilvánosságra kell hozni, a
hirdetőre és a honlapra is kihelyezik. Sokan mondják, hogy miért tesszük ki a
támogatottak névsorát a hirdető táblára. De ezt is ki kell helyeznünk.
Szülőként tudja, hogy milyen áldozatokat kell hozni a gyerekekért, s a felsőoktatási
intézménybe járó gyerekre egy idő után már nem jár a családi pótlék sem, ez a 10.000 Ft.
legalább segíti a szülőket.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Javasolja, hogy a honlapon túl a buszmegállókba is
ki lehetne tenni a pályázati felhívásból, hiszen most már elkezdődött az iskola, ott is sokan
észrevennék..
Zsiros Sándorné polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, kérdés, kéri, hogy
szavazzanak a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához való csatlakozásról.
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A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
131/2014. (IX.04.) Kt. határozata a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához való csatlakozásról

Alsózsolca Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati
ösztöndíjpályázatának A és B változatához.
Az egy főre jutó jövedelemhatárt a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum összegének 150 %-ában, az 42.750 Ft-ban
állapítja meg. A jogosultak részére havonta 4.000 Ft-ban
állapítja meg a támogatás összegét. A benyújtott
pályázatokat a Humánpolitikai és Jóléti Bizottság bírálja el.
Felelős: humánpolitikai és jóléti bizottság
Határidő: 2014. október 01.

9./ Tájékoztató a képviselő-testület két ülése között eltelt időszak főbb eseményeiről

Zsiros Sándorné polgármester:
Még tavaly ősszel elkezdődött a projektötletek összegyűjtése a 2014-2020-as uniós
támogatási időszakra vonatkozóan. A Megyei Önkormányzattól egy felkérést kapott, hogy
vegyen részt a munka lebonyolításában. A Megyei Önkormányzat szakemberei, és az
önkormányzatok közösen kiválasztották, hogy melyik Önkormányzat, melyik ötletével illik
bele a projektsorba. Lakosságarányosan osztják el a fejlesztésre szánt 3,2 milliárd forintot,
így Alsózsolcának kb. 350 MFt projektötlet jutott.
- 2. számú óvoda energetikai hatékonyság fejlesztése
100 MFt.
- Sajó parti szabadidőközpont kialakítása
100 MFt.
- Belterületi kerékpárút építése
100 MFt.
- Lovas oktatás
50 MFt.
Kötelező lesz bevezetni a lovas oktatást az általános iskolában, ezért jó lenne, ha ezt a
projektet is pályázati forrásból tudnánk megvalósítani.
Ezek a Területfejlesztési Operatív Program pályázatai, ezen kívül sok más gazdaságfejlesztési
és egyéb pályázatok is lesznek, ebből ennyi úgy tűnik, hogy talán a következő 6 évben meg
fog valósulni.
A KEOP-5.5.0/A/12-2013-0461 számú pályázat keretében elindult a közvilágítás
korszerűsítése. Már a Vay telepen felszerelésre kerültek, zajlik a kivitelezés, 1-2 héten belül
mindenhol helyére kerülnek a lámpák. A leszerelt lámpákból néhányat megkaptak az
ÉMÁSZ-tól, így a Sportpálya megvilágítását is meg tudják oldani addig is, amíg arra egy
nagyobb pályázati lehetőség nem lesz.
A ÉMOP-3.1.1-12-2013-0009 számú Szociális Városrehabilitáció pályázat keretében újabb 8
db térfigyelő kamera került felszerelésre, így 21 db kamera segíti a közbiztonság javítását. A
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két darab kamera, amit Ráki Képviselő Úr említett azért van olyan alacsonyan, mert úgy van
beállítva, hogy azok kimondottan a pályát figyeljék. Végig látszik rajta a pálya, a rendőrség
épületében van a központi egység elhelyezve, így a rendőrség folyamatos megfigyelést végez.
Alacsonynak tűnik, de belátja az egész területet, a kézilabda pályát és a nagy pályát is.
A tanévkezdés zökkenőmentesen beindult. Köszöni a Polgárőrök munkáját, nagy segítség,
hogy a gyalogátkelőhelyeknél minden reggel ott vannak, a gyerekek biztonságos átjutását
segítik.
Már 1,5 éve zajlik a gyalogátkelőhelyek tervezése, szakhatósági eljárások lebonyolítása.
Eddig kb. 2 millió forintba kerültek a tervdokumentációk, szakhatósági díjak. Jelenleg a
megvilágítás megtervezése van folyamatban, amivel meg kell várni a közvilágítás
korszerűsítés befejezését, hogy már az új lámpatestekkel tudják elvégezni a számításokat. Ez
után tudunk egy költségvetést készíttetni a gyalogátkelőhelyekről, amely már a következő
ciklus feladata lesz.
A tanévkezdéssel kapcsolatosan megtartották a soros vezetői megbeszélést. Minden
intézményvezetővel egyeztették az elvégzendő feladatokat, igyekeznek a Városüzemeltetéssel
és együtt közösen megoldani a problémákat.
A kátyúzási munkálatok még nem indultak be, mert nem tudnak aszfaltot hozatni, mert nem
tudják hol letárolni, amikor a Városüzemeltetés telephelyéről elszállítják az ott lévő fát a
betervezett kátyúzásokat elvégzik.
Azok az utak, amikről az elmúlt testületi ülésen döntöttek, így a Fekete I. út, Baross G. út,
Damjanich u., Gózon L. úton hétfőn lesz az első munkaterület átadás, akkor kezdődik meg a
kivitelezés.
Az ÉMOP-3.1.1-12-2013-0009 számú Szociális Városrehabilitáció pályázat keretében 3 nagy
feladat a Sportpálya és környezete átépítése, 5 utca felújítása, illetve a Metodista templom
építési projektje, melyre ma van a beadási határidő. A mai napon is érkeztek pályázatok,
remélik, ezek érvényesek is lesznek, és lesz miből választani. Ha eredményes lesz az eljárás,
akkor szeptember közepén megkezdődhez a kivitelezés és a munkaterület átadás.
Az Ovi-foci pályázat keretében elkezdődött a focipálya kivitelezése. A jövő héten szerdán
kész lesz, szép ütemben halad.
A MiReHuKöz Kft. végzi a szelektív hulladékgyűjtést. A szelektív hulladékgyűjtés segítésére,
akinek még szüksége van rá már a Polgármesteri Hivatalban is lehet venni zöld gyűjtőzsákot
igényelni, ha valaki úgy gondolja, hogy kevés a kiadott.
A Munkaügyi Központtal egyeztettek arról, hogy elindult egy kezdeményezés, hogy
szeptember végére egy közfoglalkoztatási kiállítást szerveznek, 5 megye vesz benne részt,
köztük Borsod-Abaúj-Zemplén megye is. Ma voltak egy megbeszélésen szeptember végén
lesz a kiállítás, ahol elvárják, hogy a település is ott legyen.
Olyan tévhírek keringenek a településen, hogy az Önkormányzat engedte be tömegesen a
cigányokat Alsózsolcára. Tájékoztatja a lakosságot, hogy a képviselő-testület semmiféle olyan
döntést nem hozott, amely arra irányult, hogy cigány családokat költöztetnek be.
Magyarországon az Alaptörvény biztosítja a szabad költözködés jogát. Azt megakadályozni
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nem tudják, hogy valaki Alsózsolcára beköltözzön, olyanok a jogszabályok, hogy nem tiltják
meg, hogy bárki ide beköltözzön. Az a baj, hogy sokszor ezek a személyek nem is
jelentkeznek be Alsózsolcára, összeköltöznek valakivel, s utána jön a család is. Nincsenek
bejelentkezve hivatalosan, így nincs is tudomásuk róla, hogy itt vannak. Az árvíz után 4
család költözött be, a lakosság által étékesített ingatlanba, nem tömegével. 4 éve 6100 fő volt
a lakosság, most 5900 fő. A lakosság tehát csökken, nem pedig nő, ha tömegesével költöztek
volna be, akkor nőtt volna a lakosság. Ez egy rosszindulatú híresztelés úgy, mint korábban,
amikor azt terjesztették, hogy az ERDÉRT területén „cs” lakásokat építenek. Az ilyen
embereknek az életvitelével van probléma, nem pedig azzal, hogy cigány. Nem az
Önkormányzat adja el a házat, nincs az Önkormányzatnak beleszólása. Csak annyit tudnak
tenni, hogy kérik a lakosságot, hogy ne adják el a házakat kétes személyeknek.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Azzal szeretné megerősíteni ezt, hogy elkezdődött a
tanév, s úgy látják, hogy nem több a költözködés, mint eddig. Miskolcról kivándorolt lakos
nem volt.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Egyáltalán nincsenek ilyen lakosok, akik ide költöztek
volna.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Ha tömegével jöttek volna, akkor az iskolában,
óvodában, bölcsödében is meglátszódott volna.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: 4 éve ő köszöntötte a Képviselő-testületet, mint a
korelnök. Meg szeretné most köszönni mindenkinek a munkáját, még akkor is, ha voltak
súrlódások, véleményeltérések. Biztos, hogy így lesz ez a következő testületben is. Élvezte a
munkát eddig is, hiszen már 24 éve csinálja. Bízik abban, hogy a következő képviselőtestületnek is lesz lehetősége Alsózsolca javát szolgálni. A Polgármesteri Hivatal
dolgozóinak, és az intézményvezetőknek is köszöni a munkavégzésüket, sokban segítették a
testület munkáját.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A 2014. október 12-i választással kapcsolatban
szeretne elmondani néhány fontos határidőt.
- 2014. 09. 08. A képviselő és polgármester jelöltállítás, valamint a nemzetiségi
képviselő jelöltállítás határideje.
- 2014. 09. 05. 17:00 Helyi Választási Bizottság ülése lesz.
- 2014. 09. 08. 17:00 Helyi Választási Bizottság ülése lesz. Ekkor tartják a sorsolást, itt
dől el, hogy a jelöltek milyen sorrendben lesznek a szavazólapon. Korábban ABC
sorrend volt, most sorsolással dől el.
- 2014. 09. 26. A Szavazat Számláló Bizottságba és a Helyi Választási Bizottságba
delegált tagok bejelentésének határideje. Pártonként 2-2 tagot lehet delegálni. A
kisebbségi jelöltállító szervezetek a HVB-ba nem, az SzSzB-be csak megfigyelőt
küldhetnek.
- 2014. 10. 10. Átjelentkezés és mozgóurna iránti kérelmek leadási határideje. Ezen
kívül még a szavazás napján lehet majd mozgóurna kérelmet leadni.
- Tájékoztatja a lakosságot, hogy eddig 2 polgármester jelölt és 27 képviselő jelölt
ajánlását fogadta el a Bizottság, nemzetiségi jelölt 3 van eddig, akit a bizottság
regisztrált.
Zsiros Sándorné polgármester: A Közösségi Ház vezetője nevében tájékoztatja a lakosságot
az Önkormányzati rendezvényekről:
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-

2014. 09. 13. Helyi Piac kerül megszervezésre a Polgármesteri Hivatal parkolójában
7:00 – 12:00 között kísérleti jelleggel kerül megrendezésre.
2014. 09. 15. Hétfő A II. Világháborúban ártatlanul elhurcoltak 70. évfordulójára
megemlékezést tartanak az emlékműnél 15:00-kor. Utána filmvetítés és
könyvbemutató lesz a Közösségi Házban.
2014. 09. 20. Krumplifesztivál lesz a Fekete István Óvodában és Bölcsődében. A nudli
készítési rekordot szeretné az óvoda megdönteni.
2014. 09. 22-én a Közösségi Házban Tablókiállítás és az I. Világháborús katona
hadinaplójának könyvbemutatója lesz.
2014. 09. 27. Szüreti fesztivál és Dalostalálkozó. 2014. 09. 27. – 28.-án az „Itthon
vagy – Magyarország szeretlek!” programsorozat keretén belül 2014. 09. 27-én
tűzgyújtás és bográcsozás lesz.
2014. 10. 01. 15:00 A Közösségi Házban Idősek napja lesz.

Megtisztelő a polgármesteri és a képviselői megbízatás. Köszönetet mond mindenkinek a
Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat, dolgozóinak, a lakosságnak. Az elmúlt 4 évben több,
mint 80 ülés volt, amely nagyon soknak számít. Nehéz döntések is voltak, de igyekeztek a
lehető legjobb döntést hozni. Jó egészséget, és sok sikert kíván a testületi tagoknak a
választáshoz. Kéri a lakosságot, hogy október 12-én jöjjenek el szavazni és legjobb belátásuk
szerint döntsenek.
Más vélemény hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester a nyílt ülést 18 óra 25
perckor bezárta.
Kmf.
Zsiros Sándorné
polgármester

Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző

Dési Petra
jegyzőkönyvvezető
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