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2/2020. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. január 22-én 903 

órakor tartott ülésén. 

 

 

Helye: a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal Díszterme. 

 

 

Jelen vannak:  Szarka Tamás polgármester, Hogya Zsolt és Pásztor Erik alpolgármesterek, 

Kassai Attila, Kucskár Tibor, Macsuga Roland, dr. Pásztor Tünde, Rimán 

János, Széchenyi Sándorné képviselők.  

 

 

Meghívottként vesznek részt az ülésen: Kádasné Radvai Katalin aljegyző, Szőkéné Bűdi 

Andrea gazdálkodási osztályvezető, Kálvin Rita szervezési osztályvezető, 

Mag Zsolt Sándorné, a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetője, 

Gaál Imre, a Felsőzsolcai GAMESZ igazgatója, Gladics Jánosné, a 

Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ igazgatója, Mezei Marianna, a 

Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár igazgatója, Major 

Ádámné, a Felsőzsolca Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 

Balogh Pál, a Felsőzsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 

Csonka Ferencné, nyugdíjas óvodavezető, Agócs Ferenc polgárőrparancsnok 

(távozása az 5. oldalon jelezve), Molnárné Vantal Nikoletta, a Felsőzsolcai 

Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. ügyvezetője, Varga Krisztina, nem képviselő 

bizottsági tagjelölt.  

 

 

Meghívottként nem vesznek részt az ülésen: Kovács Zsuzsanna jegyző. 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: Kálvin Rita szervezési osztályvezető. 

 

 

Érdeklődők: 2 fő. 

 

 

Szarka Tamás polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a 

Képviselő-testület 9 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta.  

 

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Hogya Zsolt alpolgármestert és Kucskár Tibor képviselőt 

jelölte ki, melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.  

 

Ismertette a kiküldött napirendi javaslatot, amelyet egy ponttal javasolt kiegészíteni. 14. 

napirendi pontként TOP 3.2.1-16-B01-2018-00128 számú pályázat kivitelezéséhez ajánlatok 

kéréséről szóló határozati javaslatot kérte felvenni, amelyet zárt ülésen javasolt tárgyalni a 

Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja szerint, mivel a téma nyílt ülésen történő tárgyalása az 
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Önkormányzat gazdasági érdekeit sérthetné. Elmondta, hogy előzőleg pontosították a 

pályázathoz kapcsolódóan a cégeket, akiknek felhívásokat küldenének ki bizonyos feladatok 

elvégzésére. Ez az energetikai pályázat négy épületet foglal magába, két GAMESZ épület, 

Bárczay-kastély, illetve a Központi Konyhát.  

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Zárt ülés keretében, az egyebekben javasolja megtárgyalni a GAMESZ jelenlegi 

helyzetével kapcsolatos dolgokat és a felsőzsolcai lakosok bejelentéseit. 

 

Szarka Tamás polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi javaslatot a fenti 

kiegészítésekkel együtt. 

  

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal - a polgármester és Széchenyi Sándorné képviselő 

által javasolt plusz napirendi pontok zárt ülés keretében történő megtárgyalásával együtt – az 

alábbi napirendet fogadta el: 

 

NAPIREND: 

 

1. Az Önkormányzat intézményeiből nyugdíjba vonultak búcsúztatása 

 

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időszak 

eseményeiről 

Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester 

 

3. Beszámoló a Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület 2019. évi tevékenységéről 

 Előterjesztő: Agócs Ferenc polgárőrparancsnok 

 

4. Tervezet a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetményalapjának módosításáról  

Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester 

 

5. Javaslat a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár 2020. évi 

munkatervének elfogadásáról 

Előterjesztő: Mezei Marianna, a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi 

Könyvtár igazgatója 

 

6. Javaslat a Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. 2020. évi üzleti tervéről 

Előterjesztő: Molnárné Vantal Nikoletta, a Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő 

Kft. ügyvezetője 

 

7. Javaslat a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások 

felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester 

 

8. Tájékoztató a településrendezési eszközök felülvizsgálatának megindításáról 

Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester 
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9.  Javaslat a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodás módosításának jóváhagyásáról 

Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester 

 

10. Javaslat a Miskolci Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás közötti bérleti szerződés elfogadásáról 

Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester 

 

11. Javaslat újszülöttek szüleinek támogatásáról 

Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester 

  

12. Javaslat a Pénzügyi Bizottság nem képviselő-testületi tagjának megválasztásáról 

Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester 

 

13. Javaslat Felsőzsolca, Szent István utca 2. szám alatti, belterület 173 hrsz-ú ingatlanon 

zászlótartó oszlopok elhelyezéséről és Felsőzsolca város zászlajának használatáról 

Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester 

 

 

Az 1. napirendi pont keretében a nyugdíjba vonult Csonka Ferencné önkormányzati dolgozó, 

óvodavezető búcsúztatására került sor. 

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy a Képviselő-testület minden évben testületi 

ülés keretében köszönti az intézményeiből nyugállományba vonultakat. 2019. évben a 

Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvodából Csonka Ferencné óvodavezető vonult nyugdíjba. 

Felkérte Kálvin Rita szervezési osztályvezetőt, hogy ismertesse a Felsőzsolcai Napközi 

Otthonos Óvoda jelenlegi óvodavezetője által összeállított méltatást. 

 

Kálvin Rita szervezési osztályvezető felolvasta a méltatást, majd a polgármester átadott 

Csonka Ferencné részére egy emléklapot és egy csokor virágot. Megköszönte áldozatkész 

munkáját és jó egészségben eltöltött nyugdíjas éveket kívánt neki.  

 

(Csonka Ferencné az ülésről távozott.) 

 

 

A 2. napirendi pont keretében a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés 

közötti időszak eseményeiről szóló jelentést tárgyalta meg a Képviselő-testület Szarka 

Tamás polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Szarka Tamás polgármester részletesen ismertette a jelentést.  

 

Pásztor Erik alpolgármester: 

 A képviselők képzésével kapcsolatosan felajánlotta a segítségét. Az online 

regisztrációt követően elvégezte a képzést. Mindenkinek áll rendelkezésére, 

akinek szüksége van segítségre. 
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Hogya Zsolt alpolgármester: 

 A forgalomtechnikai terv felülvizsgálatával kapcsolatban néhány éve is jelezte, 

hogy Felsőzsolcán a Kassai utcáról kitiltott járműszerelvények nem tartják be a 

tiltást. Az Alsózsolca felől érkezők részére - a Kossuth Lajos, a Dózsa György 

utcán Onga illetve Arnót felé kanyarodnak - korlátozó táblát javasolt kihelyezni, 

csak célforgalom esetén hajthassanak be. Ezt a korlátozást tovább kellene vinni 

Alsózsolca felől - a Kossuth Lajos utcával párhuzamos utcán - sok kamion és 

nyerges vontató halad erre, ne felejtsék el ezt a lehetőséget.  

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy ezeket az elképzeléseket lehetőség szerint 

figyelembe veszik a forgalomtechnikai terv elkészítésénél. Az irányadó jogszabályokat be kell 

tartani, például fekvőrendőrt a Szent István utcára nem lehet elhelyezni. A szakemberek 

természetesen ezt figyelembe fogják venni. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, Szarka Tamás polgármester ismertette, majd szavazásra 

bocsátotta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időszak 

eseményeiről szóló határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2020. (I. 22.) határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és 

a két ülés közötti időszak eseményeiről  

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a lejárt 

határidejű határozatokról és a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló 

jelentést.  

 

Felelős: Szarka Tamás polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A 3. napirendi pont keretében a Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület 2019. évi tevékenységéről 

készült beszámolót tárgyalta meg a Képviselő-testület Agócs Ferenc polgárőrparancsnok 

előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy megkapták a részletes beszámolót, köszönet 

illeti az egyesületet a 2019. évben elvégzett munkájukért. Nagyon sok rendezvényen vesznek 

részt, az éjszakai szolgálatot is beleértve, ahol vigyáznak a lakosság biztonságára. Számítanak 

a jövőben is a Polgárőrségre. Egy dolgot emelt ki a beszámolóból: „2020-ban lezárul egy 5 

(2015-2020 közötti) ciklus, amelyet a polgárőrség aranykorának is tekintünk…”. A bizottsági 

ülésen tisztázódott, ez egy országos tájékoztatóból kivett idézet, nem helyi vonatkozású 

szövegrész. Azon lesznek, hogy ez az aranykor tovább folytatódjon. Megkérdezte parancsnok 

urat, szeretné-e kiegészíteni a beszámolóját? 
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Agócs Ferenc polgárőrparancsnok elmondta, hogy mindenre kiterjedő volt a beszámoló, a 

bizottsági üléseken részletesen megbeszélték, kiegészítette azt. Igyekeznek a munkájukat 

továbbra is tisztességesen elvégezni, ahogyan eddig is. Köszönte a testület eddigi támogatását, 

reméli a jövőben is sikeres lesz az együttműködés.  

 

Szarka Tamás polgármester megnyitotta a vitát a beszámoló felett. 

 

Rimán János képviselő: 

Megfogalmaztak egy kérést a Polgárőrség felé, most egy másikat szeretne 

hozzátenni. Dr. Pásztor Tünde képviselőtársa külön kérte, hogy az illegális 

szemétlerakást a településen kívül és belül is figyeljék. Szeretné, ha különösen a 

nyári időszakban a Zöldfa és a Táncsics Mihály utcai közkifolyók rendeltetésszerű 

használatát is ellenőriznék. 

 

Agócs Ferenc polgárőrparancsnok ígérte, hogy oda fognak figyelni és jelzik a hivatal felé 

észrevételeiket. Fényképezőjük és éjjellátójuk is van a járőröknek.  

 

Szarka Tamás polgármester mivel egyéb hozzászólás nem volt, a Humánpolitikai és a 

Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését kérte. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja a Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület 2019. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

Rimán János képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület 2019. évi tevékenységéről 

készült beszámolót. 

 

Ezután a polgármester ismertette és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2020. (I. 22.) határozata 

a Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület 2019. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóról 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadja a Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület 2019. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót. 

 

Felelős: Agócs Ferenc polgárőrparancsnok 

Határidő: értelemszerűen 

 

(Agócs Ferenc polgárőrparancsnok 930 órakor távozott az ülésről.) 
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A 4. napirendi pont keretében a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők illetményalapjának módosításáról szóló tervezetet tárgyalta meg a Képviselő-

testület Szarka Tamás polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés és a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban dolgozók bérének rendezésére 

szóló határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.)  

 

Szarka Tamás polgármester röviden elmondta, ahhoz, hogy az illetményalapot a jelenleg 

törvényben szereplő 38 650,-Ft-hoz képest emeljék, a testületnek rendeletet kell alkotni. Jelen 

tervezet a 2019-es évhez hasonlóan 45 000,-Ft-ban állapítja meg az illetményalapot.  

Javasolta a rendelettervezetet a kiküldött formában elfogadni. 

 

Rimán János képviselő: 

A hivatalban van 6 fő középiskolai végzettségű dolgozó, akiket ez a rendelkezés 

nem érint.  Kérte a Képviselő-testületet és polgármester urat, hogy egyéb juttatás 

formájában ezen segítsenek. 

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy a szorzóval és a 45 E Ft-tal sem éri el a 

garantált bérminimumot a fizetésük. Azon lesznek, hogy ennek eleget tegyenek. Van olyan 

kolléga, aki 38-39 éve közszolga és még így sem éri el a bére a garantált bérminimumot. 

 

Mivel további hozzászólás nem volt, a polgármester a bizottságok véleményét kérte. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának módosításáról szóló tervezetet. 

 

Rimán János képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők illetményalapjának módosításáról szóló tervezetet azzal, hogy 

hozzon határozatot az alábbiak szerint: 

„Határozati javaslat a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban dolgozók bérének 

rendezésére 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felsőzsolcai 

Polgármesteri Hivatalban dolgozó 6 fő középiskolai végzettségű dolgozó bérének 

rendezésére a 2020. évi költségvetésében 4 M Ft-ot biztosít. 

Felelős: Szarka Tamás polgármester 

Határidő: 2020. február 15.”  

 

dr. Pásztor Tünde képviselő: 

Az Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és a 

Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja a Felsőzsolcai Polgármesteri 

Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának módosításáról szóló 

tervezetet. 

 

Szarka Tamás polgármester ismertette a tervezetet, valamint a Pénzügyi Bizottság által 

javasolt határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátotta azokat. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta és határozatot hozta: 

 

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

1/2019. (I. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A FELSŐZSOLCAI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN FOGLALKOZTATOTT 

KÖZTISZTVISELŐK ILLETMÉNYALAPJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2020. évi központi 

költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (X. 30.) 

önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdés e) pontjában, (3) bekezdés h) pontjában és (4) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, Humánpolitikai Bizottsága valamint Ügyrendi és 

Klímavédelmi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

1. §  A rendelet hatálya kiterjed a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire. 

 

 

2. § Az illetményalap mértéke 45 000,-Ft. 

 

 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-

jétől kell alkalmazni. 

 

 

 KOVÁCS ZSUZSANNA  

 jegyző távollétében:   

 

 

 KÁDASNÉ RADVAI KATALIN S. K. SZARKA TAMÁS S. K.  

 aljegyző polgármester 

  

    

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2020. (I. 22.) határozata 

a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban dolgozók bérének rendezésére 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felsőzsolcai 

Polgármesteri Hivatalban dolgozó 6 fő középiskolai végzettségű dolgozó bérének 

rendezésére a 2020. évi költségvetésében 4 M Ft-ot biztosít. 

 

Felelős: Szarka Tamás polgármester 

Határidő: 2020. február 15. 
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Az 5. napirendi pont keretében a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár 

2020. évi munkatervének elfogadásáról szóló javaslatot tárgyalta meg a Képviselő-testület 

Mezei Marianna, a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár igazgatója 

előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Szarka Tamás polgármester ismertette a javaslatot, majd megkérdezte igazgató asszonyt, 

kívánja-e kiegészíteni a javaslatot. 

 

Mezei Marianna, a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár igazgatója 

hozzátette, hogy ezen a napon van a Magyar Kultúra napja, ezért a Bárczay-kastélyban két 

rendezvényt tartanak. Bártfai Betty emlékkiállításának megnyitója 1700 órakor kezdődik, azt 

követően egy interaktív irodalmi est lesz, ahol a meghívott vendég Csorba Piroska író, költő. 

Szeretettel várnak mindenkit. 

 

Szarka Tamás polgármester megnyitotta a vitát a javaslat felett. 

 

Rimán János képviselő: 

2020. június 4-én lesz a Trianoni gyásznap 100 éves évfordulója, nem mehetnek el 

emellett szó nélkül, az összes rendezvény közül ez legyen a legszínvonalasabb. 

Egyrészt, mert fáj nekik, másrészt pedig valószínű, hogy a környező országok is 

meg fognak emlékezni. Egyeztessenek az egyházakkal, hogy legyen harangzúgás, 

este 9 körül őrtűzgyújtás. Konzultálhatnak más településekkel is. 

 

Mezei Marianna, a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár igazgatója 

megjegyezte, már tavaly is tudták, hogy centenáriuma lesz a békediktátum aláírásának. 

Javasolta, mihamarabb üljön össze egy bizottság, aki ebben dönt, hogy melyik napon, milyen 

fokú rendezvény, milyen elemekkel legyen. A napokban is keresték műsort adók, várják a 

felkéréseket, mert tudják, kiemelt nap lesz ez idén. Egyetért képviselő úr javaslatával, erre 

kell irányvonal, akár a környező településekkel is egyeztetve. 

 

dr. Pásztor Tünde képviselő: 

A rendezvények kommunikációja kicsit nehézkes, azok meghirdetését jobban 

kellene megoldani, a helyi médialehetőségeket jobban ki kellene használni. Sokan 

nem tudnak a rendezvényekről, amelyeken szívesen részt vennének. A 

facebookhoz nem mindenki csatlakozott. Vizsgálják meg a lehetőségeket, hogy 

minél több fórumon hirdessék meg a rendezvényeket. 

 

Hogya Zsolt alpolgármester: 

Örömmel olvasta végig a 2020. évi tervezetet, sok sikert kíván hozzá. Reméli, 

hogy megfelelő anyagi forrással is tudják támogatni a rendezvényeket. A 

kemenceépítés tervének nagyon örült, kedves számára ez az ötlet. Kéri a 

Képviselő-testületet, polgármester urat, karolják fel a kezdeményezést, építsenek 

kemencét, amely mellett rendezvényeket szervezhetnek, közösségépítő estéket 

tölthetnek el. 

 

Szarka Tamás polgármester megkérte intézményvezető asszonyt, hogy a kommunikációra 

próbáljon nagyobb hangsúlyt fektetni, a Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. 

ügyezetőjével vegye fel a kapcsolatot. Vizsgálja meg, hogy melyek azok a kommunikációs 

lehetőségek, amelyeket nem használtak ki. Az elhangzottakat támogatja. 
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Széchenyiné Sándorné képviselő: 

 Tavaly is elmondta, hogy ehhez a napirendi ponthoz Farkas Tünde könyvtárvezető 

asszony részvételét szívesen venné. Hogya Zsolt alpolgármester javaslatát is 

támogatja. Régen a város három kimenő pontján volt egy-egy hirdetőtábla, ahol a 

havi legfontosabb rendezvényeket jelenítették meg. Ezek a táblák a Pokol 

Csárdánál, a 7-es busz végállomásánál és a Bolyai utcai Coop áruháznál voltak 

kihelyezve. Ezt most is megtehetnék és ott mindenki tájékozódhatna az aktuális 

programokról. 

 

Szarka Tamás polgármester véleménye szerint jó az elképzelés. Körbejárta ezt a kérdést és 

olyan hirdetőtáblát talált, ahol üveglap közé kell egy posztert elhelyezni, amit akár meg is 

lehet világítani. Ez a legolcsóbb megoldás, egyszer ki kell alakítani a szerkezeteket, a 

továbbiakban a poszter legyártása csak a költség. Meg kell nézni, hová érdemes, mennyi 

szükséges, illetve ezek a poszterek legyártása egy-egy eseményhez milyen összeget 

képviselnek. Akár ez is lehet egy opció, digitális hirdetőfelületek is vannak, az is szóba jöhet. 

A település több pontjára kell ezeket kihelyezni. Kérte, egyeztessenek és dolgozzanak ki 

stratégiát. 

 

Mezei Marianna, a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár igazgatója 

elmondta, hogy a kommunikációs akadály nagy nehézség. Az Önkormányzat saját 

intézményeit eddig is kihasználták. A posta, Coop ABC felett nem rendelkeznek, oda nem 

tehetnek ki hirdetést, magasabb szinten kell egyeztetni. Magánvállalkozóknál, zöldségeseknél, 

templomoknál, Pokol Csárdánál, illetve a saját intézmény udvarán szoktak elhelyezni. 

 

Gaál Imre, a Felsőzsolcai GAMESZ igazgatója: 

 Tavaly, illetve tavalyelőtt volt javaslata 5-6 tábla kihelyezésére, megterveztették, 

az anyag is megvolt hozzá. Az akkori polgármester nem járult hozzá, nem 

terjesztette a testület elé, mint a forgalomtechnikai tervet. 

 

Németh Csaba főszerkesztő:  

Ne menjenek vissza a XIX. század elejére a kiragasztott plakátokkal és egyéb 

ilyen módszerekkel. A digitális villogó tábláknak sincs sok értelmük Az 

Önkormányzat, illetve a Képviselő-testület nem véletlenül üzemeltet 2005 óta egy 

kommunikációval foglalkozó céget. Digitális, elektronikus, akár papíralapú és 

televíziós lehetőség van a megjelentetésre. Egyéni probléma, ha valakinek nincs 

facebook profilja, nem a kivetítésben, hanem a befogadásban vannak a 

problémák.  

 

Szarka Tamás polgármester megjegyezte, vitába szállna Németh Csabával. A Zsolca Tv-t 

300 háztartásban tudják fogni a 2000 házból, internetet sok helyen használnak. Mégis van egy 

nagy rész, ahová egyáltalán nem jut el az információ. Ezek valóban egyedi esetek, de a 

legszélesebb spektrumra kell a meghívókat kiküldeniük, többféle korosztályt kell 

megszólítaniuk. 

 

dr. Pásztor Tünde képviselő: 

 Nem ért egyet Németh Csabával. Elég elfoglaltak az emberek, nem azzal kezdik a 

napot, hogy megnézik az újságot. Fel kell hívni az emberek figyelmét a 

programokra, meg kell szólítani a lakosságot. Célszerű lenne a helyi újságban a 

következő havi programot megjeleníteni, így megszokják az emberek, hogy látják 

egy helyen. Ő sem biztos, hogy értesül mindenről, pedig a tűzközelben van. 
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Szarka Tamás polgármester hozzátette, hogy a lakosság megelégedését kell szolgálniuk. A 

terv kidolgozása során az érintetteket meg kell hívni.  

 

Hogya Zsolt alpolgármester:  
Abban egyetért Németh Csabával, hogy ne lépjenek vissza egy évszázadnyit. A 

városban vannak olyan frekventált pontok, ahol a lakosság tájékoztatása hatékony 

lehet. Plakátok elhelyezését érdemes volna megfontolni, megnézni, hogy mennyi 

az előállítási költség. Erre a célra kialakított hirdetőhely készülne, a felület mögött 

akár elhelyezhető egy távolról irányítható digitális kijelző, amellyel plakátot 

lehetne oda vetíteni. Érdemes lenne erre irányuló számítást végezni. Több célra is 

tudnák használni ezt a kijelzőt. 

 

További hozzászólás hiányában a polgármester a Humánpolitikai Bizottság véleményének 

ismertetését kérte. 

 

Széchenyi Sándoré képviselő: 

A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és 

Városi Könyvtár 2020. évi munkatervének elfogadásáról szóló javaslatot. 

Mindenféle lehetőséget meg kell ragadni, akkor egyre többen lesznek a 

rendezvényeken. 

 

Szarka Tamás polgármester ismertette a határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátotta 

azt. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

  

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2020. (I. 22.) határozata 

a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár  

2020. évi munkatervének elfogadásáról  

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felsőzsolcai 

Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár 2020. évi munkatervét megtárgyalta és 

azt elfogadja. 

 

Felelős: Mezei Marianna, a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi 

Könyvtár igazgatója  
Határidő: értelemszerűen 

 

 

A 6. napirendi pont keretében a Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. 2020. évi üzleti 

tervéről szóló javaslatot tárgyalta meg a Képviselő-testület Molnárné Vantal Nikoletta, a 

Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. ügyvezetője előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Szarka Tamás polgármester megkérdezte, kiegészítést szeretne-e tenni. 
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Molnárné Vantal Nikoletta, a Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. ügyvezetője 

elmondta, hogy a tavalyi év költségvetéséhez képest a kamera költségével emelkedett a 

Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. költségvetése. Műsoraik sugárzásánál kép- és 

hangcsúszás figyelhető meg. Dönteniük kellett, javítják ezt, vagy a Nemzeti Média és 

Hírközlési Hatóság adatszolgáltatási követelményének felelnek meg. Amint lehetőségük lesz, 

a hibát kijavítják és igyekeznek eszközeiket fejleszteni. 

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy a Zsolca Tv-nél 9 éve semmilyen fejlesztésre 

nem került sor. Az épület szerverhelyiségében nincs fűtés, mégis 25-30 fok van télen, ez 

kártékonyan hat az ott lévő eszközökre. Technikai fejlesztéseket kell megvalósítani, ha kis 

léptekkel is. Megnyitotta a vitát a javaslat felett. 

 

Kassai Attila képviselő: 

 Németh Csaba előző évi díja nem volt rendezve? 

 

Szarka Tamás polgármester válaszában elmondta, hogy 3 havi díjelmaradás volt, ezt január 

közepén kifizették. Voltak más tartozásai is a Kft.-nek, de azokat idő közben rendezték. 

További hozzászólás hiányában Bizottságok véleményének ismertetését kérte. 

 

Rimán János képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. 2020. évi 

üzleti tervéről készült határozati javaslatot az alábbi kiegészítéssel: 

„A 2020. évi költségvetésben a Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. támogatására az 

Önkormányzat 2020. évi gazdasági tervében szereplőnél 2,5 M Ft-tal magasabb 

összeget tervezzenek. A Képviselő-testület 3 M Ft előleg kifizetését engedélyezi a 

felmerült költségek fedezésére.” 

 

Szarka Tamás polgármester ismertette és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a 

Pénzügyi Bizottság kiegészítésével.  

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2020. (I. 22.) határozata 

a Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. 2020. évi üzleti tervéről 
 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felsőzsolcai 

Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft.  2020. évi üzleti tervét megtárgyalta és azt 

jóváhagyja. 

A 2020. évi költségvetésben a Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. támogatására az 

Önkormányzat 2020. évi gazdasági tervében szereplőnél 2,5 M Ft-tal magasabb 

összeget tervezzenek. A Képviselő-testület 3 M Ft előleg kifizetését engedélyezi a 

felmerült költségek fedezésére. 

 

Felelős: Molnárné Vantal Nikoletta, a Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő 

Kft. ügyvezetője   

Határidő: értelemszerűen 
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A 7. napirendi pont keretében a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 

megállapodások felülvizsgálatáról szóló javaslatot tárgyalta meg a Képviselő-testület Szarka 

Tamás polgármester előterjesztésében.  

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Szarka Tamás polgármester ismertette az előterjesztést. Törvényi kötelezettség miatt 

szükséges a felülvizsgálat. Megnyitotta a vitát a javaslat felett. 

Mivel hozzászólás nem volt, kérte az Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottság véleményének 

ismertetését az I. és II. határozati javaslat tekintetében. 

 

dr. Pásztor Tünde képviselő:  

Az Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és a 

Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja a Felsőzsolca Város Bolgár 

Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatot. 

Az Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és a 

Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja Felsőzsolca Város Roma 

Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatot. 

  

Szarka Tamás polgármester ismertette és szavazásra bocsátotta az I. határozati javaslatot.  

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2020. (I. 22.) határozata 

Felsőzsolca Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatával kötött 

együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról  

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának   Képviselő-testülete   felülvizsgálta és 

változatlan formában hatályában fenntartja Felsőzsolca Város Bolgár Nemzetiségi 

Önkormányzatával kötött, 140/2019. (XI. 20.) határozatával jóváhagyott 

együttműködési megállapodást.  

 

Felelős: Szarka Tamás polgármester  

Határidő: 2020. január 31.  

 

 

Szarka Tamás polgármester ismertette és szavazásra bocsátotta a II. határozati javaslatot.  

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

 

 

 

 

 

 



13 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2020. (I. 22.) határozata 

Felsőzsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött 

együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról  

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának   Képviselő-testülete   felülvizsgálta és 

változatlan formában hatályában fenntartja Felsőzsolca Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával kötött, 141/2019. (XI. 20.) határozatával jóváhagyott 

együttműködési megállapodást.  

 

Felelős: Szarka Tamás polgármester  

Határidő: 2020. január 31.  

 

 

A 8. napirendi pont keretében a településrendezési eszközök felülvizsgálatának 

megindításáról szóló tájékoztatót tárgyalta meg a Képviselő-testület Szarka Tamás 

polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, ahhoz, hogy a 2021. december 31-i határidőnek 

eleget tudjanak tenni, idejében el kell kezdeni az előkészítő munkákat. Aktivitást kért a 

képviselőktől, hiszen ez hosszú időre meghatározza a település életét, különös tekintettel a 

fejlesztés vonatkozásában. Helyi rendezési tervre gyakran szükség lesz, akár egy helyi 

beruházáshoz, vagy pályázathoz. Fontos és kiemelten kezelendő ügyük lesz. Egy komplett 

rendezési terv elkészítése, elfogadása rengeteg szakember bevonását követeli meg. Nem lesz 

olcsó, valószínűleg több millió forintra tehető. Bízik benne, hogy központi támogatást kapnak 

erre. A szükséges módosításokat meg kell tenni, majd határidőre elfogadni. Kérte a képviselők 

segítségét. A javaslatban szerepel, a felülvizsgálat eljárási rendje és a lakosság bevonása a 

dokumentum elkészítésébe. 

Megnyitotta a vitát a tájékoztató felett. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

A tájékoztatóban vannak komolyan megfogalmazott mondatok, amelyek 

kihatással lehetnek. Figyeljenek oda, hogy a dokumentációban csak olyan legyen 

benne, amit meg tudnak valósítani. Az anyag például javaslatot tesz a helyi 

társadalom átfogó fejlesztésére, ezt nem biztos, hogy hatékonyan meg tudják 

valósítani. 

 

Szarka Tamás polgármester egyetértett Kucskár Tibor képviselőtársával. Olyan 

kötelezettségeket tartalmazzon a terv, akár határidővel, akár anyagiakkal, amelyeket végre 

tudnak hajtani.  

 

Rimán János képviselő: 

Bonyolult, nagyon nehéz lesz. A helyi társadalom fejlesztése ez olyan pont, 

amelyen dolgozniuk kell. 

 

Szarka Tamás polgármester egyetértett Rimán János képviselővel, de úgy gondolja, hogy az 

oda vezető utat kell meghatározniuk.  
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Egyéb hozzászólás nem volt, a polgármester a Bizottságok véleményének ismertetését kérte. 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

A Humánpolitikai Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja a településrendezési eszközök 

felülvizsgálatának megindításáról szóló tájékoztatót. 

 

Rimán János képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a településrendezési eszközök felülvizsgálatának 

megindításáról szóló tájékoztatót. 

 

dr. Pásztor Tünde képviselő: 

Az Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és a 

Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja a településrendezési eszközök 

felülvizsgálatának megindításáról szóló tájékoztatót. 

 

Szarka Tamás polgármester ismertette és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2020. (I. 22.) határozata 

a településrendezési eszközök felülvizsgálatának megindításáról szóló 

tájékoztatóról  

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

településrendezési eszközök felülvizsgálatának megindításáról szóló 

tájékoztatót. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a településrendezési eszközök 

felülvizsgálatának elkészítésre árajánlatokat kérjen be.   

 

Felelős: Szarka Tamás polgármester 

Határidő: 2020. február 28. 

 

 

A 9. napirendi pont keretében a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyásáról szóló javaslatot tárgyalta meg 

a Képviselő-testület Szarka Tamás polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy december 6-án volt társulási ülésen. A társulási 

megállapodás módosításra a választások következményeként a polgármesterek személyében 

történt változások miatt kerül sor. Megkérdezte, van-e valakinek kérdése a napirendi ponttal 

kapcsolatban. 
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dr. Pásztor Tünde képviselő: 

Kis pont a település a társulásban, nem nagyon tudnak beleszólni semmibe. Van 

egy olyan feladata a társulásnak, amely az illegális hulladéklerakók felszámolását, 

visszaszorítását, társadalmi felelősségvállalás erősítését tűzte ki célul. 

Gyakorlatban ez nekik mit jelenthet? Egy hulladékszedési akciónál nem kell plusz 

pénzt áldozniuk rá és igénybe tudják venni például a Hejőpapi hulladéklerakót? A 

társulási megállapodás arra utal, hogy ez egy közös vállalás. Szükséges lenne 

megvizsgálni, hogy ezen társulás keretei között például egy-egy ilyen 

szemétszedési akciónál tudnak-e díjmentesen hulladékot elszállítani? A 

társulásnak vannak-e olyan eszközei, amelyek az adott településen az illegális 

hulladéklerakók felszámolásához segítséget nyújt? 

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy rögzítették a kérést, kérnek állásfoglalást majd 

erről tájékoztatják képviselő asszonyt, illetve a Képviselő-testületet. 

 

Mivel további hozzászólás nem volt, a Pénzügyi, valamint az Ügyrendi és Klímavédelmi 

Bizottság véleményének ismertetését kérte. 

 

Rimán János képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyásáról szóló javaslatot. 

 

dr. Pásztor Tünde képviselő: 

Az Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és a 

Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja a Miskolci Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 

módosításának jóváhagyásáról szóló javaslatot.  

 

Szarka Tamás polgármester ismertette, majd szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.  

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2020. (I. 22.) határozata 

A Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának módosításának jóváhagyásáról  

 

1.  Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Miskolci 

Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt, újraszövegezett Társulási Megállapodását 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

88. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a határozat mellékletét képező 

tartalommal jóváhagyja. 
 

Felelős: Szarka Tamás polgármester 

Határidő: azonnal   
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2.  Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert Társulási Megállapodás aláírására. 
 

Felelős: Szarka Tamás polgármester 

Határidő: 2020. február 15.  

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 1. melléklete.  

 

 

A 10. napirendi pont keretében a Miskolci Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közötti bérleti szerződés elfogadásáról szóló 

javaslatot tárgyalta meg a Képviselő-testület Szarka Tamás polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy a konzorcium osztatlan közös tulajdonban áll, a 

bérleti szerződés mellékletében találhatók azok az eszközök, amelyek átadásra kerülnek a 

MiReHuKöz részére. 

Megnyitotta a vitát a javaslat felett. 

 

dr. Pásztor Tünde képviselő:  

Két elírás van a szerződésben. Az I. 2. pontnál nem 2019. január 1-jétől kezdődő 

rendelkezésekről van szó, hanem 2020. január 1-jétől hatályba lépő szerződésről, 

illetve a III. 1. pontban számszaki elírás van. 

 

Kádasné Radvai Katalin aljegyző válaszában elmondta, hogy a 2019. január 1. dátum jó, 

egy évben egyszer számláznak, a következő év január 15-ig, ezért szerepel az előző év a 

bérleti szerződésben. A számszaki hibát javították. A Miskolci Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a MiReHu Nonprofit Kft. 

vagyoni hozzájárulását megemelete, ezzel a Társulás tulajdonrésze nőtt, MiReHu Nonprofit 

Kft. pótbefizetést teljesített a BMH felé.  

 

Szarka Tamás polgármester mivel további hozzászólás nem volt, a Bizottságok véleményét 

kérte. 

 

Rimán János képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a Miskolci Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közötti bérleti szerződés 

elfogadásáról szóló javaslatot. 

 

dr. Pásztor Tünde képviselő: 

Az Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és a 

Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja a Miskolci Térségi Konzorcium és a 

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közötti 

bérleti szerződés elfogadásáról szóló javaslatot. Ő személy szerint jogilag 

aggályosnak tartja a visszadátumozást. 
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Szarka Tamás polgármester ismertette a határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátotta 

azt.  

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2020. (I. 22.) határozata 

a Miskolc Térségi Konzorcium és a Miskolci Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közötti bérleti szerződés 

elfogadásáról 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Miskolc Térségi Konzorcium és a 

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás között 2020. 

január 1. napjától érvényes bérleti szerződést. A szerződés érvényességének 

feltétele, hogy a bérbeadásra kerülő osztatlan közös vagyonnal kapcsolatos 

valamennyi döntést a konzorciumi önkormányzatok képviselő-testületei is 

meghozzák, és a határozati kivonatok Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata részére megküldésre kerüljenek.  
 

Felelős: Szarka Tamás polgármester 

Határidő: azonnal  

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv 2. melléklete. 

 

 

A 11. napirendi pont keretében az újszülöttek szüleinek támogatásáról szóló javaslatot 

tárgyalta meg a Képviselő-testület Szarka Tamás polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy valamennyi bizottság tárgyalta a javaslatot, 

majd az üléseken elhangzottakra tekintettel, levették napirendről és a testület felé is ezzel a 

javaslattal éltek. Ennek megfelelően ő is azt kérte, hogy halasszák el a döntést egy új 

időpontra, miután megfelelően kidolgozzák az előterjesztést. 

 

Rimán János képviselő: 

Szerette volna a felsőzsolcai újszülöttek szüleit köszönteni, ajándékcsomaggal a 

közösséghez tartozást szimbolizálni, azonban a megélhetési gyermekvállalókat 

kihagyta volna belőle. Véleménye szerint ne legyenek jogosultak a 13 éves 

lányanyák, akik a munkához, tanuláshoz negatívan állnak hozzá, törvénysértően 

élnek. Képviselőtársai úgy ítélték meg, keményre sikerült a javaslata. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság érzékenyen támogatja a gyermeket vállaló 

családokat, nem gondolják, hogy kirekesztő mechanizmussal ez járható út. Erről 

beszélni kell, de úgy, hogy a támogatás örömet okozzon, ne pedig sérelmet. Úgy 

járják körül a kérdést, hogy mindenkinek elfogadható legyen. 
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dr. Pásztor Tünde képviselő: 

 Nagyon jónak tartja az alapkoncepciót, melyet kaptak Rimán János 

képviselőtársuktól, gratulál hozzá. A javaslatot át kell gondolni és ki kell dolgozni 

egy olyan koncepciót, amit mindenki támogat.  

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 A javaslattal egyet ért, a feltételrendszert át kell gondolni.  

 

Rimán János képviselő:  

 Nevesítsék, hogy melyek voltak a kizáró tényezők: 

- a szülők 18-20 évet töltsék be - aki 13-14 évesen szül, annak nem adna, 

- legalább egyik szülő rendelkezzen középfokú végzettséggel, 

- a lakóingatlan rendelkezzen szennyvízelvezetéssel, 

- legalább egyik szülőnek legyen 380 nap folyamatos munkaviszonya. 

 

Pásztor Erik alpolgármester: 

 Az ő ötlete is volt, polgármester úrnak lehetséges ajándékcsomag és oklevél 

tervezetet is mutatott. Köszöni Rimán János képviselőtársának az előterjesztést. 

Megbeszélték, hogy leveszik napirendről, ne személyeskedés érződjön. 

 

Szarka Tamás polgármester további hozzászólás hiányában kérte a bizottságok véleményét.  

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

A Humánpolitikai Bizottság 4 igen szavazattal levette és a Képviselő-testületnek 

is javasolja, hogy vegye le napirendről az újszülöttek szüleinek támogatásáról 

szóló javaslatot. 

 

Rimán János képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság 2 igen és 1 nem szavazattal levette és a Képviselő-

testületnek is javasolja, hogy vegye le napirendről az újszülöttek szüleinek 

támogatásáról szóló javaslatot azzal, hogy halasszák el a döntést egy későbbi 

időpontra. Dolgozzák át a javaslatot úgy, hogy minden szempontot figyelembe 

tudjanak venni. 

 

dr. Pásztor Tünde képviselő: 

Az Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottság 3 igen szavazattal levette és a Képviselő-

testületnek is javasolja, hogy vegye le napirendről az újszülöttek szüleinek 

támogatásáról szóló javaslatot. 

 

Szarka Tamás polgármester szavazásra bocsátotta, hogy a bizottsági véleményeknek 

megfelelően a Képviselő-testület az újszülöttek szüleinek támogatásáról szóló javaslatot 

leveszi a napirendről, a döntést egy későbbi időpontra halasztja egy átdolgozott, mindenki 

által támogatott rendszerben újra napirendre tűzi.  
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A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2020. (I. 22.) határozata 

újszülöttek szüleinek támogatásáról szóló javaslat 

napirendről történő levételéről 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az újszülöttek 

szüleinek támogatásáról szóló javaslatot a bizottságok javaslatára leveszi 

napirendről azzal, hogy a döntést elhalasztják egy későbbi időpontra. A javaslatot 

átdolgozzák úgy, hogy minden szempontot figyelembe tudjanak venni.  
 

Felelős: Szarka Tamás polgármester 

Határidő: értelemszerűen  

 

 

A 12. napirendi pont keretében a Pénzügyi Bizottság nem képviselő-testületi tagjának 

megválasztásáról szóló javaslatot tárgyalta meg a Képviselő-testület Szarka Tamás 

polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Szarka Tamás polgármester ismertette a javaslatot, majd megkérte Varga Krisztinát, hogy 

mutatkozzon be a Képviselő-testület tagjainak, valamint a jelenlévőknek. 

 

Varga Krisztina bizottsági tagjelölt: 

Okleveles közgazdászként végzett 2008-ban a Budapesti Műszaki Egyetemen. 

2016-tól a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának oktatója. 

Diplomaszerzés után projektmenedzserként dolgozott, a Borsod Online Hírportál 

vezetője volt. Az egyetemen negyedik éve menedzsmenttel és humánerőforrással 

kapcsolatos tárgyakat tanít. Vállalati irányítási rendszerekkel is foglalkozik. 2012-

ben végzett politológusként és tavaly óta közgazdász tanár is. Az Inform Média 

Kft.-nél is dolgozott. 3 gyermeke van, 2 iskolás, 1 óvodás. Családjával 2009-től 

Felsőzsolcán él. 

 

Szarka Tamás polgármester megnyitotta a vitát a javaslat felett. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

A miskolci lakcím megtévesztés? 

 

Varga Krisztina bizottsági tagjelölt: 

Nem megtévesztés, Miskolcon is van ingatlanuk, lakóhelye az, de Felsőzsolcán, a 

Kassai utcán él. 

 

Szarka Tamás polgármester ismertette, majd szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
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A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2020. (I. 22.) határozata 

a Pénzügyi Bizottság nem képviselő-testületi tagjának megválasztásáról 

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - Leskóné Spisák 

Erika nem képviselő-testületi bizottsági tag megbízatásának megszűnése miatt 

- a Pénzügyi Bizottság nem képviselő-testületi tagjának Varga Krisztina 3532 

Miskolc, Miklós utca 15. B. 2/5. szám alatti lakost megválasztja. 

 

Felelős: Szarka Tamás polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

2. Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Szarka 

Tamás polgármestert, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzata fentiek szerinti módosításának előterjesztéséről a Képviselő-

testület soron következő munkaterv szerinti ülésére gondoskodjon. 

 

Felelős: Szarka Tamás polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

Szarka Tamás polgármester felkérte a megválasztott Varga Krisztina nem képviselő-testületi 

bizottsági tagot az eskütételre és az alábbi szövegű esküt vette ki tőle:  

 

„Én …………………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és 

másokkal is megtartatom; bizottsági tagsági tisztségemből eredő feladataimat 

Felsőzsolca fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, 

tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

(Az eskütevő meggyőződése szerint) 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

A polgármester gratulált, majd megkérte Varga Krisztinát az esküokmány aláírására. 

 

 

A 13. napirendi pont keretében a Felsőzsolca, Szent István utca 2. szám alatti, belterület 173 

hrsz-ú ingatlanon zászlótartó oszlopok elhelyezéséről és Felsőzsolca város zászlajának 

használatáról szóló javaslatot tárgyalta meg a Képviselő-testület Szarka Tamás 

polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Szarka Tamás polgármester ismertette a javaslatot, majd megnyitotta felette a vitát. 

Elmondta, hogy a főépítész megvizsgálta, akadályát nem látja. Tulajdonosi hozzájárulás 

szükséges, illetve a zászlóhasználatot a Képviselő-testületnek engedélyezni szükséges. 

 

 

 



21 

Mivel hozzászólás nem volt, a Humánpolitikai Bizottság véleményét kérte. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja a Felsőzsolca, Szent István utca 2. szám alatti, 

belterület 173 hrsz-ú ingatlanon zászlótartó oszlopok elhelyezéséről és 

Felsőzsolca város zászlajának használatáról szóló javaslatot. Reméli mihamarabb 

elkészül. 

 

Kucskár Tibor képviselő:  
Miből készülnek ezek a rudak? 

 

Major Ádámné Felsőzsolca Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:  

Pápán készítik, olyan anyagból, ami nem rozsdásodik, garanciát is kapnak rá. A 

Bolgár Emlékmű 15 éves az idén, itt emeltek Közép-Európában először 

emlékművet a bolgárkertészeknek. Felsőzsolcát is díszítik, gazdagítják. Március 

5-én tavaszköszöntő ünnepük lesz, szeretné, ha arra elkészülne. 

 

Szarka Tamás polgármester további hozzászólás hiányában felolvasta, majd szavazásra 

bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2020. (I. 22.) határozata 

Felsőzsolca, Szent István utca 2. szám alatti, belterület 173 hrsz-ú ingatlanon 

zászlótartó oszlopok elhelyezéséről és Felsőzsolca város zászlajának 

használatáról 

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 

hogy Felsőzsolca Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata a Felsőzsolca 

Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Felsőzsolca, Szent István utca 2. 

szám alatti, belterület 173 hrsz-ú ingatlanon a Bolgár Emlékmű köré három 

zászlótartó oszlop építési munkálatait saját költségén elvégezze.   

 

2. Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Felsőzsolca Város 

Bolgár Nemzetiségi Önkormányzata részére a Bolgár Emlékű köré tervezett 

egyik zászlótartó oszlopon Felsőzsolca város zászlajának használatát 

díjmentesen engedélyezi.  

 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulást és a zászló 

használatára az engedélyt kiadja.    

 

Felelős: Szarka Tamás polgármester 

Határidő: 2020. február 15.  
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A polgármester – miután egyéb napirendi pont, bejelentés nem volt – a nyílt ülést 1033 órakor 

bezárta. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 KOVÁCS ZSUZSANNA  

 jegyző távollétében:   

 

 

 KÁDASNÉ RADVAI KATALIN SZARKA TAMÁS 

                 aljegyző polgármester 

 

 

 

 

 HOGYA ZSOLT KUCSKÁR TIBOR 

jegyzőkönyv-hitelesítők 
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