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1. Szarka Tamás

2. HogyaZsolt

3. Pásáor Erik

polgármester

alpolgármester

alpolgármester

4. dí. Kakas Zoltán hatósági osú.vezető

5. Riman János elnök, képviselő

6. Kucskrár Tibor képviselő

7. dr.Pásúot Tiinde képviselő

8. Kosáekné Hirkó Zs,tlzsawnnem képviselőtag

9.Yarga Krisáina nem képviselőág

10. Szőkéné Bűdi Andrea gazd. oszt. vezető
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11. Kovácsné Behina Dorottya GAMESZ gazdaságívezető

,!.__:-, } t i },., jl)i 
ii r i, {.1. , l

12. Gladics Jánosné, a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ igazgatőja
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13. Dr, Bogyay Ferenc, rendőr ezredes, a Miskolci Rendőrkapitányság kapitányságvezetője
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I4.LőinczÁkos, az PRV Zrt. vezéÁgazgatőja

15. Bíró Vencel, aMIYÍZKft. ügyvezetője

16. Demeter Péter, a MVK Zrt. vezéigazgatőja

17. Ravasz Tiborné ijgyintéző
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Készült: 2020.június 24- en 7 
5a őrakor a P énnjgyiBizottság ülésén.

Helye: a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal dísáerme.

Jelen vannak: Riman János bizottsági elnök, Kucskár Tibor képviselő bizottsági tag, dr.
Pásztor tag képviselő bizottsági tug, Kosztekné Hirkó Zsuzsarna ttem
képviselő bizottsági íag, Yarga Krisztina nem képvis elő bizottsági tag.

Meghívottként vesznek részt az ülésen: Szarka Tamás polgármester, Hogya Zsolt
alpolgármester, Pásztor Erik alpolgármester, dr. Kakas Zoltán hatósági
osztályvezető, Szőkéné Bűdi Andrea gazdálkodási osztályvezető, Szigeti Szilard, a
Felsőzsolcai Rendőrőrs őrsparancsnok helyettesq azÉgV Zrt.képviseletében Bűdi
Tibor divíziővezető és Tavaszi Zsolt műszaki titkélr, Vojtilla Lászlő a MIVÍZ Kft.
általános igazgatőja, Szokolai János aMIYÍZ Kft. üzemeltetési vezetőjeés Selling
Imre a }r'rIVLZ Kft. csatornahálőzati csoportvezetője, Lajosné Török l/ragdolna Ű
MVK Zrt. gazdáIkodási osztályvezetője, Ravasz Tiborné igyintéző, Kovácsné
Behina Dorottya a Felsőzsolcai GAMESZ gazdaságivezető.

Jegyzőkön yw ezető : kovác sné Janka Nóra képvi selő-testiileti referens.

Rimán János bizottsági elnök köszöntötte_a jelenlévőket, megáll apítotía, hogy a Bizottság 5
fővel határozatképes, az ilést megnyitott a 7 

5a őrakor.

JegYzőkÖnyv-aláirőnak Varga Krisztina nem képviselő bizottsági tagot jelölte ki, melyet a
PénnjgyíBizoítság5igenszavazattalelfogadott.

Rimán János bizottsági elnÖk szavazásra bocsátotta a kiküldött napirendi javaslatot olyan
sorrend módosítással, hogy először a négy külső meghívott kezdje aieszámoÍők ismertetését.
Utána a belső meghívottak, Kovácsné Behina Doroffya a CÁvrnsZ gazdasági vezetője,
Ravasz Tiborné ÜgyintézŐ, Gladics Jánosné a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltaio rti"poni
igazgatőja, majd napirend szerint folytatják. A 15. napirendi pont megtárgyáaratzárt ülésen
javasolta lefolytatni a Magyarország helyi önkormanyzatairőI szőlő-20|Í. évi CLXXXIX.
törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjara tekintettel.

A pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal az aléhbi napirendet fogadta el:

1. Beszámoló Felsőzsolca közrendjének,közbinonságának 20t9. évi helyzetéről
ElőterjesáŐ: Dr. Bogyay Ferenc rendőr ezredes, a Miskolci Rendőrkapitányság

kapitányságvezetője



2. Beszámoló az ÉRV Zrt. áItal2019. évben végzettivővíze|látási feladatokról
Előterjesaő: Lőrinc Ákos, az ERV Zrt.vezérigazgatőja

3. Beszámoló a MIYÍZ Kft. által 2019. évben végzett szetlnyvízelvezetési feladatok
ellátásáről
Előterjesztő: Nyíri Lász|ő, aMIYÍZ Kft. ügyvezetője

4. Beszámoló az MVK Zrt. áItal2llg,évben végzett szeméIyszállítási feladatok ellátásaről
Előterjesztő: Demeter Péter, az MVK Zrt.vezérigazgatőja

5. Beszámoló a Felsőzsolcai GAMESZ2019. évi tevékenységéről
Előterj esáő : a F els őzs olcai GAME SZ igazgatőja

6 Beszámoló a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő: jegyző

7. Tájékoúatás a2019. évben Felsőzsolca Város Önkormanyzata áItal nyújtott támogatások
elszámolásáról
ElőterjesZő: Szarka Tamás polgármester

8, Beszámoló a 2019. évi költségvetés végrehajtásátől és az önkormányzat
v agy ongazd álko dás áról
Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester

9. Beszámoló a belső ellenőrzés íapasúalatairőI 2019. évre vonatkozőan, éves ellenőrzési
jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés (az önkorményzat és a felügyelete alá
tartoző költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapjan)
Előterjesztő jegyző

10. Beszámoló a RendezvényekHaza2}I9. évi működéséről
Előterj esztő : Ravasz Tiborné iigyintéző

1 1 . Javaslat Felsőzsolca váro s gazdasági pro gramj ának elfo gadásáról
Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester

12. Beszámoló a Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2019.
évi tevékenységéről és a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi szakmai
tevékenységéről
Előterjesaő: Szarka Tamás polgármester és Gladics Jánosnó, a Felsőzsolcai Szociális

Szolgáltató Központ igazgatőja

13. Tewezet a helyi kcizművelődésről szóló rendelet elfogadásáről
ElőterjesZő: Szarka Tamás polgármester

14. Tewezet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szőlő 3l2O20, (il. 24.)
önkormányzati rendelet módosításráról
Előterjesáő: Szarka Tamás polgármester

15. Javaslat Települési Környezetvédelmi Program elkészítésétől (zárt ülésen tárgyalható)



Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester

Az l,. napirendi pont keretében Felsőzsolca közrendjének, közbiúonságának 2019. évi
helyzetérőI szőlőbeszámolőttárgyaltak meg Dr. Bogyay Ferenc rendőr ezredeso a Miskolci
Rendőrkapitányság kapitánysá gv ezetője előterj esztésóben.

dr. Pásztor Tünde képviselő buottságitag:
Hiányolta a beszámolóból az illegális hulladéklerakással kapcsolatos
intézkedéseket, amelyeknek részben szabálysértési vonulata van, részben
búncselekménynek minősülhet. Azt szeretné kémi, hogy kiemelt figyelmet
fordítson a rendőrség aría, hogy a Felsőzsolca területén lévő pontokon, ahol
rendszeresen megjelenik az 1llegális hulladéklerakás, fokozottan járőrözzenek.

Szigeti Szilárdo a Felsőzsolcai Rendőrőrs őrsparancsnok helyettese elmondta, hogy nem tud
róla, hogy erkezett volna ilyen bejelentés, hogy Felsőzsolca területén illegális hulladéklerakás
történt. Amennyiben volt, utána fog nózni és megteszi, hogy gyakrabban fognak arra elmenni.

dr. Pásztor Tünde képviselő bizottsági tag:
Fognak tenni jelzéseket, mert elég komoly problémráról van szó, csodálkozik, hogy
nincsenek ilyen bej elentések.

Szigeti Szilárd, a Felsőzsolcai Rendőrőrs őrsparancsnok helyettese kérdezte, hogy melyik
részen van?

dr. Pásztor Tünde képviselő bizottsági tag:
A GAMESZ beszámolójában tételesen fel vannak sorolva. Almáskert, Kazínczy
Ferenc utca, Táncsics Mihály utca, Zöldfa utca, az Ongai kivezető út, illetve
kiilterületi részeken, például a Sajó-part. Több olyan pont van, amit figyelni kellene,
de javaslatot fog tenni Szarka Tamás polgármester úrnak, hogy jelezzék a rendőrsóg
felé, melyek azok apontok, ahol különösen fokozottan kellene ellenőrimi.

Szarka Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a veszélyhelyzet
uténezazelső olyan alkalom, ahol ilyen bizottsági formában tudnak tárgyalni. Hozzátette, hogy
elég sok számadatot tartalmaz a beszámoló és szeretné megköszönni a rendőrség munkáját,
hiszen a veszólyhelyzet ideje alatt többen taláIkozhattak azzal a sajnálatos eseménysorozattal,
hogy pszichoaktív anyagokat használók nagyon nagy számban jelentek meg a települósen, és
odáig fajult a történet, hogy gyakorlatilag a megye több településéről is ide érkeztek olyan
emberek, akik ilyen anyagot szedtek. Ez elég rossz látványt generál. Kihangsúlyozta,hogy
nagyon sokat tartotta a kapcsolatot a parancsnok úrral, akinek köszönetét ésháláját fejezi ki. A
veszélyhelyzet végére sikerült teljesen elttintetni ezt az állapotot a településről. A rendőrség
nagyon hathatósan járt el, ezt a lakosok is észrevették és több ízben jelezték, hogy köszönik a
rendőrség munkáját. Azt látja, hogy elég sokat járőröznek a kollégák. A beszámolóban is
megjelenik, hogy ittas vezetőket is szép számmal fognak. Külön üdvözli, hogy nagyon sok civil
autó jelenik meg. A lakosság biaonságérzetét nagy mértékben tudták ezzel javitari.
Mostanában a csendhábodtás száma növekedett meg, ebben a polgárőrök is igyekeznek a
segítségükre lenni. Köszöni az eddigi munkájukat.

Rimán János bizottsági elnök elmondta, hogy az elmúlt óvekben ő volt, aki a legtöbb kritikát
megfogalmazta,most ettől eltekint.Erzékeli, hogy a rendőrség munkája itt helybin javllt, ezt
köszöni. A hallucinogén anyagok fogyasáása, kereskedelme és sajnos nem csak a vírus alatt,



hanem 2018-ban is megugrott Felsőzsolcán és a város egyfqta elosáóközpont is lett. Az elmúlt
felévben ugy érzékeli, hogy ennek a súlya csökkent. Köszöni, hogy fellépnek az ittas vezetés

közben, igaz sajátmagais sok jelzést kap, előfordul a városban, konkrétan a Béke utca, József
Attila utca, Kertekalja utcáknál, hogy gyorsan, ittasan közlekednek. Ha lehetőség van rá, akkor
erre is figyeljenek oda. Csendháborítás szintén gyakran előfordul a város egyes részein, péntek

és szombat este elkezdődik a bulí,banzáj, amitart hajnalig. A város majdnem az egészrészén
hallható, amely a településükre nem vet jó fenyt. Vannak bizonyos zaklatások, például, hogy
kimentek a fiatalok futni a focipályára, megjelentek 100 IQ alattiak, és trágár szavakat
odakiabáltak. Ez is egyfajta probléma, ami a felsőzsolcai lakosokat érinti. Ennek a

megoldásaban kér majd segítséget. Továbbá panaszt kapott a temetői lopásokra. Sok jelzés
érkezett, hogy a szegregátum környékén élőket néha zaklatják. Az illegális szemétlerakások a

határban eléggé gyakoriak. Továbbá különböző rongálások, amik egy bízonyos társadalmi
fttegltez köthetők, ezeknek a kordában ártásához kémé a jOvőben a rendőrség segítségét.

Egyébként minőségi jar,ulást lát.

Szigeti Szilárd, a Felsőzsolcai Rendőrőrs őrsparancsnok helyettese elmondta, hogy a
temetővel kapcsolatban nem érkezett bejelentés. A beszólások kapcsolatán, a kollégákat
gyakrabban el fogja arra kiildeni, hogy nézzék meg és zavaqák el onnan a rendbontókat. A
szemétlerakást, ahogy korábban is mondta, jelezzék és akkor intézkednek.

Varga Krisztina nem képviselő bizottsági tag:
A beszámoló 3. oldalan Felsózsolca, mint község szerepel. Kiemelte mégatovábbi
céloknál, mint javaslat, hogy nagyon szívesen látna valami hatékonyabb
kommunikáciőt a lakosság felé. Ott van benne, hogy a lakossággal tovább erősítik
a kapcsolatot, de még lehetne erősíteni. Javaslata, hogy erősítsék meg.

Szigeti Szilárdo a F'elsőzsolcai Rendőrörs őrsparancsnok helyettese kérdezte, hogy
telefonon esetleg?

Varga Krisztina nem képviselő bizottsági tag:
Akár, vagy iskolákba kimenni, forumokon esetleg.

Szigeti Szilárd, a Felsőzsolcai Rendőrőrs őrsparancsnok helyettese mondta, hogy van rá
lehetőség persze, az iskolanak fel kell kérnie a Rendőrséget. Korábban voltak előadások a
Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában is.

Rimán János bizottsági elnök mivel további hozzászőIás nem érkezett, így szavazásra tette
fel az 1. napirendi pontot.

A döntésho zatalban résztvevők száma: 5 fő

A Pénzügi Bízoűság 5 ígen szavazaűal elfugadta és a Képviselő-testületnek is
elfogaddsra javasolja a Felsőaolca közrendjének, közbiztonságának 2019. évi
h e lyzeté rű szó ló b es zómo lót.

(Szigeti Szilárd, a Felsőzsolcai Rendőrőrs őrsparancsnok helyettese, 811 órakor távozott az
ülésről.)
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A 2. napirendi pont keretében a Pénnjgyi Bízottság az ERV Zrt. által 2019. évben végzett

iv őv izellátási fel adatokró 1 s zó1 ó b e számo 1ó t tár gy alta me g,

Bűdi Tiboro az lÍRv Zrt. divíziővezetője elmondta, hogy a vezéigazgatő elnézésüket kéri, de

nem tudott eljönni. Kiemelte, hogy Felsőzsolca területén vízminőségi kifogás, panasz nem

merült fel. A hálőzatí meghibásodások száma a háIőzat koráútoz, a csövek artyagéútoz

viszonyítva elfogadható. Nagyon fontos a beszámolóban, hogy a hálőzati veszteség az

rendkívüli módon megugroti a 20l8-as adatokhoz képest. Úgy gondolják, hogy nagy

valószínűséggel a régí, őreg, elkorrodált horganyzott vezetékek okozzák a veszteséget. A
hálőzatotvizsgáIő csoportuk elég sok ilyet talált. Nagy előrelépés volt, most mar két éve a Szent
István utca, Sajó utca és Áilomás utcaí vezetékek rekonstrukciója. Ezzel együtt 140 darab

bekötővezeték cseréje is megtörtént. Kérte támogassák, hogy ez folylatődjon. Végeztek egy

felmérést a bekötőve zetékkorára és anyagéra nézve, még nem telj es, de máris 200 db van, amit
kellene cserélni. Használati díj megállapodásba eztbele is vették.

Szarka Tamás polgármester megköszönte a beszáttnolót. Valóban itt 40,4Yo az azbesztes

cementeknek a százalékos aránya, azért ez e\ég magas annak ellenére, hogy majdnem 3 km
hosszan lecserélésre kerültek a vezetékek. Ennek a költsége 300 M Ft volt, ani azt jelenti, hogy

a  )oÁ-nak a cseréje méghátrayan, ez egy óriási összeget emészt fel. Illetve, amit Kucskár
Tibor képviselő bizottság1 tag is említett, aháIőzatíveszteség, ami 110 ezer m3 volt 2019-ben.

A kollégrák említették, hogy valami technikával sikerül valahogy beazonosítani, hogy hol mehet

el aviz és a Sport utca réÁlik neki. Rosszul emlékszik? És ott lehet, hogy meg fogiak bontani
aháIőzatot?

Bűdi Tibor, az ERV Zrt. divíziővezetőjevá|aszolta, hogy igen, Aztmégnem bontották fel.

Szarka Tamás polgármesterkerdezte, hogy ott mehet el ennyi mennyiség? Ez ŐriásÍ,

Bűdi Tibor, az lÍRV Zrt. divíziővezetője mondta, hogy nem. Nem az összes,

Szarka Tamás polgármester kijelentette, hogy akkor a viáros több pontján vannak még olyan
helyek, ahol ilyen mennyisógben megy eI a víz. Ez a háIőzati veszteség, ez ne,m az
Önkormán y zat v esztesé ge, igaz?

Bűdi Tibor, az lÍRV Zrt. divfuiővezetőjeválasza,hogy nem.

Rimán János bizottsági elnök hozzátette, hogy a vízvesúeség nagyon megfogta, és együtt kell
működniük. Nem tudja, hogy pályázati lehetőségek esetleg vannak-e erre? Csökkenteniük kell.
Látta,hogy azintézményi és lakossági díj között van egy 10%-os árdifferencia, Van a varosnak
egy olyan kiadási tétele, a közkifolyóknak a díja, ami szűk 5 M Ft, és ezt intézményi áron
flzetlk, amikor lakossági fogyasztásra megy el. Van-e lehetőség arra, hogy ezt a jövőben a
lakosságra számlánzák? Mert ez lakosságífogyasztás, csak nem fizetik megaz illetők. Hordják
a közös vizet.

Bűdi Tibor, az lÍRV Zrt. divízióvezetője váIasza,hogy ezközkifolyónak számít.

Rimán János bizottsági elnök elmondta, hogy azonkellene dolgozni, hogy a közkifolyóknak
a számát a jövőben csökkentsék, mert nem hiszi el, hogy ahol gyermekeket nevelnek, ott
fejenként az a 30 liter viz, amit elvisznek, a higiénikus életmódhoz elégséges. Mivel további
hozzászőlás nem volt, szavazásra bocsátotta a beszámolót.

5



A döntésho zatalban résávevők szítma 5 fő,

A pénzügyí Bizottsúg 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testiiletnek Ís elfugadásra

juvasolji-az nnv zÁ aút zotg. évben vigzáu ívóvízellátásífeladatokról szóló beszámolót

(Bűdi Tibor, az ÉRV Zrt, divízíővezetője és Tavaszi Zsolt, az ÉRV Zrt. múszaki titkára, 818

órakor távozott az ülésről.)

A 3. napirendi pont keretében aMIY1Z Kft. által 2019. évben végzett szenrtyvizelvezetési

feladato[ell&ásárólszőIőbeszánrtolóttárgyaltamegaBizottság.

Vojtilla Lászlő,a Mivíz Kft. általános igazgatőja elnézést kért, hogy Nyíri LászIŐ ÜgYvezető

úr egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott etjtinni eíre az ülésre, de az ő képviseletében 3_an

megj"elentek . Áz ebÍerjesztésben elég részletesen leírták a múlt évet. KomolYabb Zavaí íem

vo{ 1eszám ítva a 74 ittg\Llást, amely a nem rendeltetésszení csatornahasználatta| fiigg Össze,

Tav'aly pályáztakszivatt!úcserére, dó sajnos apáIyazalnem nyert. A szivattyúk ennek ellenére

még jófműködnek. Bíze|zátás volt még tavaly év elején,

dr. Pásztor Tünde képviselő bizottsági tag:
Mí ez a szulfi d? Ez miért magas? Mitől keletkezik?

vojtilla Lászlő, aMivíz]Í.(ít. á|talános igazgatója elmondta, hogy ez a csatornában történő

,r"].,", anyag lebomlása, foleg a fehérjéúeki lebomlása során keletkezik. Ez kén-hidrogén.

Ha azo*igen szegénnyé válik, a szennyvízből felhasznáIődik az oxigén, beindul a bomlás a

csatornában. Az oldotioxigén elhasznáiódik. Ennek a vógterméke a szulfid. Ez egY jelzés is,

hogy bomlik a szennyvíz. Legínkább az a fo oka, hogy Arnótról jön egy szennyvíznyomő

vezeték és a zártcsőbén nem tid oxigént felvenni a szennyvíz. Bejön ahálőzatba, utána már a

gravitációs csatorna légterében valamennyi oxigénhez hozzájut. Ott lelassul ez afolYartal Az

Arnótról érkező szenrtjvíznek dupla akkora a szulfid tartalma.Ez egy természetes folYamat,

dr. Pásztor Tünde képviselő bizottsági tag:
Azonguutcai szennyvizátemelő az, arni a Kiserdőnél van?

Szarka Tamás polgármester válaszavolt, hogy igen, az Emlékmű mögött,

dr. Pásztor Tünde képviselő bizottsági tag:
Mar jobb ihelyzet,de még mindig nem oldódott meg teljesen ez aszalproblÓma.

Szarka Tamás polgármesterkérdezte, hogy ott lett cserélve valamilyen eszkőz?

Vojtilta Lász|ő, ap41yiZ Kft. áltatános igazgatőjaváIasza, hogy egy szagsy'lxő beépítésre

került.

Szarka Tamás polgármesterkérdezte, hogy azonmégesetleg lehet javítani? Lakossági Panasz

nem érkezett be, {" - ott élők mondják, hogy lehet még étezni. Egy tuja sorral szeretnék

végigültetni, mert az is nagyon sokat fogna a szaghatáson. Azon lehet még erősíteni?

dr. Pásztor Tünde képviselő bizottsági tag:



Jelentősen javult a helyzet, de azért még érezni,

Vojtitla Lász1ő, a|,41IyíZKft. általános igazgatója mondta, hogy ha hideg van, akkor a meleg

levigő gyorsabban felfelé áramlik és fent terjed szét, nyáron pedig fordítva van a helYzet,

Odafigyelnek erre a problémára.

Szarka Tamás polgármes ter kerdeúe, hogy illegális rákötésekkel, kaPcsolatosan tudnak-e

valamilyen ellenőrzZst vagy valamilyen olyan folyamatot beópíteni, ahol esetleg látják azt,

hogy mennyien kötnek rá Óngedély ,reU.titZ Átt ítőlag nincs rá semmiféle bizonYÍtékuk, de 1-2

utóan előiordulhat, hogy aiendszerre riákötnek. Ea lehet valahogy ellenőrizni?

Vojtilta Lászlő, a 1y1lyiZ Kít. á|talános igazgatója mondta, hogy 30 éve, hogy épült a

sziwtyvízcsatorna, így viszonylag könnyű rákötni,

szarka Tamás polgármesterkérdezte, hogy meg tudjak_e találni ezeket a dugókat?

Vojtilta Lász1ő, a 1,41IyiZ Kít. á|ta|ános igazga tőja válaszolta, hogy elvileg a kedtésen belÜl

1 méterre van a cső vége, és ott van a dugó. Viszonylag könnyű beazonosítani. Inkább a

csatomavizsgálatot vegzíkidőnként. Akameráuás elég jól mutatja, hogy működik, vagY nem

működik .gy t"pöte..lr*auu azzal valrtak gondjaik, hogy a csapadékvizet, vagy más fajta

idegen vírJibevezetnek a szenrtyvizcsatorna hál őzatba, Abból is látszik, hogY csaPadékosabb

időszakban megugrik az átemeíendő szennyvízmennyisége. Ezze| ingatlanokban lehet kárt

okozni.

Rimán János bizottsági elnök _ mivel további hozzászŐIáS nem volt - szavazásrabocsátotta a

beszámolót.

A döntésho zataIbarl, résztvevők szána: 5 fő.

A pénzügyí Bizottsúg 5 igen szavazattal elfogadta és a KépviselŐ-testÜletnek is elfugadásra

javasolji- a M1VíZ-Kíí által 2019. évben végzett szennyvízelvezetési feladatokról szóló

beszdmolót

(Vojtilla LászIő aMIyÍZKft. általános ígazgatőja, Szokolai János aMIYiZ Kft. Üzemeltetési

,r"rótoi. és Selling Imre a }/ÍIviZ Kft. csátorn aháIózati csoportvezetője, 827 Órakor távoztak az

ülésről.)

A 4. napirendi pont keretében az MVK Zrt. áItaI 2019. évben végzett személyszállÍtási

feladatok eltátásárőI szőIő beszémolőt tárgyalta meg aPénaigyi Bizottság.

Lajosné Török Magdolna, Mvk zrt. gazdálkodási osztályvezető mindenekelőtt elnézést

kért, de Demeter pétár azMVK Zrt.vezéigazgatőjamás irányú elfoglaltsága miatt nem tudott

résá venni ezen az ülésen. Elmondta, hogy a beszámoló a lényeges elemeket tartalmazza a

2OIg. éví gazdálkodás vonatkozásában, Ha kérdés van, akkor á11 rendelkezésre.

Szarka Tamás polgármester megköszönte, hogy elfogadta osztá|yvezető asszonY a

meghívást. ez oúOtói- váIasztások után sikerült Demeter Péter vezérigazgatő Úrral és a
kollegájával tárgyalnia, hiszen aktuálissá vélt a 7-es jétratnak a 2020-as indítása és nagyon

pozitwán és konstruktívan álltak az igyhöz. Kérte tolmácsolja Demeter Péter vezéigazgatő



Úrnak a köszönetét.Látjék,hogy elég magas utasszámmaL,2263 napi utassal dolgozik a7-es
jarat, és számukra nagy öröm, hogy 99%-ban CNG buszok jámak Felsőzsolcán, ez szárrllkra
nagyon pozitiv dolog. A jövőben is kérik eá a minőségi szolgáltatást. Klimatizáltak a buszok,
minden XXI. szénadi igényt kielógítenek.Látjáka gazdasági számokat, hogy most sikerült egy
kicsit faragní a havi hozzájáralásukon, hiszen a szombati menetrend vasárnapira változott.750
000 Ft lett a díj. Amiben kérnék még a szíves segítségüket, hogy ha bármilyenváltozás történik,
ami esetleg a7-es buszjiáratot érinti, akkor aztkapjákmeg e-mailben lehetőleg aváltozás előtt,
hogy a saját csatornáikon tudják kommunikáIní a lakosok felé. Ezen túlmenően meg vannak
elégedve a szolgáItatással. Bíznak benne, hogy a következő években is ilyen színvonalú
szol gáltatást kaphatnak.

Kucskár Tibor képviselő bizottsági tag:
A CNG buszoknak vannak költségkímélőhatásai? Gondolja a fajlagos fogyasztása
is kevesebb.

Lajosné Török Magdolna, MVK Zrt, gazdálkodási osztá|yvezető váIasza, hogy így van. A
lényeges megtakadtás inkabb az érkülönbségből adódik az ijzemartyagnáL Természetesen a

karbantartásuk is jelentősen alacsonyabb. Önkoltsegi szinten mindenképpen kedvezőbb. Azon
túlmenően, hogy a kömyezetre kímélőbb, még a költségmegtakarítás szempontjából is sokkal
kedvezőbb.

Kucskár Tibor képviselő blzottsági tagz
610 Ft körül jön ki a kilométerdíja ezeknek a buszoknak, ezt egy kicsit sokalja.

Lajosné Török Magdolnao MVK Zrt. gazdálkodási osztályvezető válaszolta, hogy igen, de

ezen kedvező költségalakuláson kívül ott van, hogy ezt egy páIyázati pénzből vették, tehát az
értékcsökkenés a hossá bevételekbe ültetve megjelenik a kapcsolódó adatokban. Illetve a
Iízingek kamata is j elentkezik.

Yarga Krisztina nem képviselő bizottsági tag:
Akkor azok az egyéb pennlgyi ráfordítások?

Lajosné Török Magdolna, MVK Zrt. gazdálkodási osztályvezető váIasza, volt, hogy igen.

Kucskár Tibor képviselő bizottsági tag:
Ezek az adatok, csak a felsőzsolcai szakaszra vonatkoznak, a7,8l<rn-re, igaz?

Lajosné Török Magdolna, MVK Zrt. gazdálkodási osztá|yvezető válaszolta, hogy
természetesen.

Szarka Tamás polgármester kérdése, hogy a nem CNG buszoknak mennyi lenne a
kilométerköltsóge?

Lajosné Török Magdolna, MVK Zrt. gazdálkodási osztályvezető válaszavolt, hogy a dízel
buszoknak körülbelül 50 Ft-tal több a fajlagos költsége.

Rimán János bizottsági elnök - mivel további hozzászőIás nom volt - szavazásra bocsátotta a
beszrámolót.

A döntéshozatalban résztvevők széma; 5 fő.
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A pénzüglli Bízottság 5 igen szavazaűal elfugadta és a KépviselŐ-testÜletnek is elftgadásra
javasolji az MVK Zrt által 2019. évben végzeű szemétyszállításífeladatok ellátásáról szóló

beszámolót

(Lajosné Török Magdolna az MVK Zrt. gazdáIkodási osztályvezető 835 Órakor távozott az

ülésrő1.)

A 5. napirendi pont keretében a Felsőzsolcai GAMESZ 2019. évi tevékenységéről szóló

b eszámol ó t tár gy alta me g a P énnlgyi B izotts ág.

Kovácsné Behina Dorottya, GAMESZ gazdasági vezető mondta, hogy nem szeretne

hozzáfúzni semmit, a kérdé sekre természete sen, válaszol.

YargaKrisztina nem képviselő bizottsági tag:
A Mályi üdülő felújításra kerül-e? Megéri-e ez aberuhá"zás?

Kovácsné Behina Dorottyao Felsőzsolcai GAMESZ gazdasági vezető váIasza, hogY

egyáltalán nem is foglalkoztak vele, ugyanis kaptak egy íntézkedést, hogy l}oÁ-kal fogják

vissza a kiadásokat, így le is tettek a dologról.

Varga Krisztina nem képviselő bizottsági tag:
Abeszámolóban eléghosszan vansző,hogy milyenjó lenne, és milyen lehetőségek

vannak benne, de csak az á|talánosság szintjén.

dr. Pásztor Tünde kópviselő bizottsági tag:
A lakásprobléma az elégnagy gond. Ezek alakások elég rossz állapotban vannak.

171é9 azjutott eszébe, hogy a lakosok áItal tewezett felújítást esetleg nem lehetne

erőltetni és egyéni felelősséget belevonni?

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogyminden lakást végigiárt. Hogy belülről mennyire

lakják Ie, az akkor derül ki, amikor ott vannak. A kaucióból lehet nagyjából helyreállÍtani.
például az Eperjesi és a Mártírok utcán lévő lakások, és foleg az Eperjesi utcán lévők kritikán
aluliak, szigeteléstől kezdve a 30 éves gázkazántg. A Mártírok útjan lévő egy fokkal talan jobb

állapotban van. A Szent István lttca 28. szám gyakorlatilag az enyészeté, azt most egy

páIyázatből próbálják rendbetenni. A Csilu-féIe hánat Hankó Emő lanya fogja kivenni, aá
próbálják rendbetenni. Végieiáít ék azokat a garlnsokat amik az Eperjesi utcán vannak, azok is
iele vannak lommal. É.tékes garázsok, amelyeket a környéken lakók lehet, hogy ki tudnának

venni. Alig tudták kinyitni őket. Ember nem ment be évek óta, Olyan eszközök voltak ott, mint
például sepnígép, szőrőgép, az uborkához lett véve a permetezőgép. Teljesen Új. Komoly
értékek vannak ott és éanakbe a garázsban. Hat garéus van ott. Hamár leszínezlk, akörnyezetét
rendbeteszik, már komoly értéket kópvisel, A köáerületekről a hulladékelszáIlítás több, mint
3,1 M Ftvolt 2019-ben. Amerre Kosáekné Hirkó Zsuzsannanem képviselő bizottsági tag lakik,
arra vannak betéve a konténerek, a zöldhulladékot ott taroljrák, nem egy impozánsláWány, Az
ott lakók, a boltok, azizletek szólnak, hogy megint megjelentek a patkányok. Mindenképpen
fel szeretné számolni. Korábban volt egy olyan megoldás, hogy a tŰZÉP udvarra tennék a
zöldhulladékot, de :ugyanez volt a probléma. Mi lenne, ha az Ipari Parkban lévő terülen
gyűjtenék.
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Kucskár Tibor képviselő bizottsági tag:
Messze van.

dr. Pásztor Tünde képviselő bizottsági tag:
Komposztáló kellene, ami csökkenti a mennyiséget.

Szarka Tamás polgármester mondta, hogy fudja, hogy messze vaí\ de ott van egy vagy két
hektár teriilete az Önkorm émyzatnak aKaitaszmellett, ami most épült a Sicta Kft. utián. Benne
van aveszély, hogy elkezdik mások is oda hordani.

dr. Pásztor Tünde képviselő bizottsági tag:
Ez milyen jellegű hulladék?

Szarka Tamás polgármester válaszolta, hogy zöldhulladék a jelentős része, illetve akOnéri
szemetesekből van benne minden.

Hogya Zsolt alpolgármester:
A zöld hulladékot kell nekik tárolni? Nem lehet leapfitani?

Szarka Tamás polgármester válasza volt, hogy le lehet, csak az sokszorra jön össze.
Valószínű díjat is kell érte fizetni. Szeretne majd a MIREHUKÖZ rr.. vezetőjéhez bemenni,
meg aka{a vele beszélni, hogy ha lenne egy zöldhulladék konténerük, azt kedvező fuon
átvennék, esetleg tédtésmentesen. Akkor tudniánk gyűj teni konténerekbe.

Hogya Zsolt alpolgármester:
Sok zöldhulladék keletkezik, hogy zsákba gyűjtsék?

Szarka Tamás polgármester válaszolta, hogy rengeteg. Erdemes lenne elgondolkodni, hogy
hová tegyék, mert sok is, probléma is, illetve elóg komoly összeget képvisel a GAMESZ
költségvetésében. Említi a beszámoló a kóborkutyákat, ennek a költsége is több, mint 20 E Ft
kutyánként.

Kucskár Tibor képviselő bizottsági tag:
Nehéz ilyen jogosítványt szerczni a GAMESZ-nak, hogy gyepmesteri feladatokat
ellásson?

Szarka Tamás polgármester mondta, hogy a telep üzemeltetése engedélyköteles. Esetleg a
Csepnyikben lehetne kialakítani. Attól fel a gyepmester kialakításával kapcsolatban, tudják,
hogy ott van és oda leteszik az állatokat.

dr. Pásztor Tünde képviselő bizottsági tag:
A lakossággal kellene megértetni, hogy arittesz, azne,m jő.

Szarka Tamás polgármester hozzátette, hogy a konyhán napi 900 adag ételt fomek. A
veszéIyhelyzetben mennyi bevótel esett ki?

Kovácsné Behina Dorottya, Felsőzsolcai GAMESZ gazdaságivezető válaszolta, hogy 15 M
Ft.

Kucskár Tibor képviselő bizottsági tag:
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A 6. oldalon vannak gépek folsorolva. John Deer, VTZ stb. Ezekléteznek még?

Kovácsné Behina Dorottya, Felsőzsolcai GAMESZ gazdaságivezető válaszolta, hogy igen.

Kucskár Tibor képviselő buottsági tag:
Ezeküzemképesek?

Kovácsné Behina Dorottya, Felsőzsolcai GAMESZ gazdasági vezető válasza volt, hogy
igen.

Kucskár Tibor képviselő bizottsági tag:
A 8. oldalon olvasta, hogy ,,A bevételek tervezésekor elsősorban a Képviselő-
testtilet ajánlásai,határozatai azirányadők" -A Mazdakisteherautó értókesítéséről
döntött a Képviselő-testtilet, volt rá potenciális vevő. Ennek megtörtént az eladása?

Kovácsné Behina Dorottya, Felsőzsolcai GAMESZgazdaságivezetőválaszavolt, hogy nem
történt meg, mert visszavonta a vevő a szándékát, hogy mégsincs rá szüksége.

Szarka Tamás polgármester kérte, hogy ezthirdessék meg. Az Opel Vivaro nincs mégkész?

Kovácsné Behina Dorottya, Felsőzsolcai GAMESZ gazilaságivezető véú,aszo|ta, hogy még
nincs, hamarosan elkészül.

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy könilbelül 500 E Ft-os költség várhatő. Mi a
problánája?

Kovácsné Behina Dorottya, Felsőzsolcai GAMESZ gazdaságivezető válasza volt, hogy a
vezerlés ment tönkre.

Szarka Tamás polgármester elnnondta, hogy az OPEL Zafiráú" is valószínűleg eladásra fog|ák
bocsátani, mert azzal is nagy gondok vannak. Nagy valószínűséggel gazdasá$alan a felújítása.

Koszteknó Hirkó Zsuzsanna nem képviselő bizottsági tag:
A kereskedelmi egységek környékére esetleg több, vagy nagyobb méretű
szemétgyűjtő edények kihelyezésére lehet keret?

dr. Pásztor Tünde képviselő bizottsági tag:
A vendéglátóhelyek felelőssége is felmerülhet ebben az esetben, mert tőliik megy
ki a szemét, rájuk kellene szólni, hogy oldjrák meg. A fiínyírással van egy kis gondja.
Nagyon sok olyan terület vana városban, ahol nagy afíi,megérti, hogy sok munka
van, de meg kellene még most június 30-ig nyíratni. Tett egy jelzést a Szent István
utcai tornacsarnokkal kapcsolatban, hogy az ereszcsatoma hiányzlk és áztatla az
épületnek alábazatátazeső.Borzasúőhelyzet van ott. PutzJőzsef a Szent István
Katolikus Általános Iskola ígazgatőja azt mondta, hogy ezt a GAMESZ szokta
elvégezni.

Kovácsné Behina Dorottya, Felsőzsolcai GAMESZ gazdasági vezető válasza volt, hogy
akkor, ha megrendelik tőlük.

dr. Pásztor Tünde képviselő bizottsági tag:
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Fogia jelezniPutz Jőzsef a Szent István Katolikus Általános Iskola igazgatő úmak,
hogy rendelje meg.

Hogya Zsolt alpolgármester:
Az a gondolat jutott eszébe abeszámoló kapcsán, hogy a GAMESZ-ban óriási
problémát okoz a bérek minimális áIlapota. Szerinte ezzelhosszabb távratekintve,
gondolkozniuk kellene, hogyan tudnánk oda egy kis pénzt átcsoportosítani,
szakemberekkel feltölteni, és akár komoly vállalkozásként is tudna üzemelni,
igazánszolgáltatő lehetne, mert vadászni kell a szakembereket. Ha jól tudja, akkor
villanyszerelő, ács nincs. Olyan munkákat is el tudnának végezni. amit korábban
nem. Pár héttel ezelőtt felvettek valakit a GAMESZ-ba dolgozni, és valami oknál
fogva egy nagyobb bért kellett neki kifizetni, ami feszültséget generált. A
GAMESZ bérgazdálkodásával mindenfeleképpen törődniük kellene.

Rimán János bizottsági elnök egyetértett a Mályi üdülővel kapcsolatb an.YargaKrisztina nem
képviselő bizottságitaggal,hogy I\Yo költségcsökkentés ide vagy oda,minden vagyon annyit
ér, mint az álíala termelt haszon tizszerese. Vagyis, ha valamijük van és nincs abból bevétel,
akkor semmit nem ér. Közben az állaga romlik. Ha nincs plusz hozadék, akkor nem kell
rákÖlteni, de lássanak tisüán. Amit Varga Krisáina nem képviselő bizottsági tag kért,
feltétlenül csinálják meg. A bérlakásokkal kapcsolatban azábra folyamatosan romlott az elműIt
években. Ezt afolyamatot meg kell állítani. Valami lépésterv előbb-utóbb kelleni fog.

Irogya Zso|t alpolgármester :

Annyi pénzért, amennyit tudnrának kínálni egy szakmunkásnak, ide nem fog eljönni
dolgozni senki.

Rimán János bizottsági etnök elmondta, hogy korábban erezte azt,hogy bement a GAMESZ-
ba és áIlt a levegő. Olyan jól elvolt ott mindenki. Emeljék a bérl", de elvárásokat is
fogalmazzanak meg.

Kucskár Tibor képviselő bizottsági tag:
Jelenleg nincs kinek bért emelni.

Rimán János bizottsági etnök mondta, hogy nagyon korrekt volt a beszámoló. Le írták
konkrétan, hogy a szemétbegyűjtésnek a mennyisége néhány utcában igencsak kötött. Neki úgy
tűnik, hogy mennek a közhas zntnkés munkaid ő alaíl,fizetésért szedik a sajátszemetüket összé.
Ez is nonszensz. Azért fizetnek a közmunkásnak, hogy rendet tartson magakörül otthon. Ebben
is léPni kell. Itt egyfajta rendeletalkotási kényszer js van. Ez igaz az illegális szemétlerakó
helYekre is, amíg tehetik, ki fogiák oda hordani a szemetet. Legyen tétje, táhft ha megbukik,
akkor valami negatívuma legyen. Közkifolyók, mindig elmondják, hogy mily"., Ó..r, u
szenrtYviz bemegy a kavicságyba. A rógi ígazgatővaltett egy bejárást 2 éve,minden közkifolyó
meg van berhelve. Intézményes vízlopás van kialakítva.

Kovácsné Behina Dorottya, Felsőzsolcai GAMESZ gazdaságivezetőmondta, hogy 70-80 E
Ft-ot fizetnek közki§rolyóra a tyáti időszakban, Az illegális szemétlerakás, azért nincs
bejelentve a rendőrségre, mert betelefonálnak a GAMESZ-ba, hogy azomal vigyék el a
szemetet. A GAMESZ elviszi a szemetet, kifizeti a konténer díját, ami 50-60 E Ft. Ezért nincs
bejelentve a rendőrségre.

12



Rimán János bizottsági elnök elmondta, hogy ha ez az e)vérás, be kell jelenteni. Élni kell

ezzel.A közhasznú -rr.rku számíra azért jő,hogy visszavigye az embereket a munka világába.

Akár munkaerőkölcsönzés is megvalósulhatna. Az előző testületben volt egy olyan javaslata,

hogy a kiemelkedően teljesítő kozhasznú fogla|koztatottak, kapjanak évi egyszeri Prémiumot,
hogy érezzék, hogy többek, mint a nary átlag. Ne csak büntessenek.

Kucskár Tibor képviselő bizottsági tag:
Az lpai parkban az e\ső úton, amin bemennek mindig gond szokott lenni a

kátyuval. Ez hellyel -közze| megoldódott, de mindig képződik ott egy kátyÚ.

Fentebb is van 3,4 darab.

Szarka Tamás polgármester mondta, hogy úgy beszélték meg Klemencz LászlŐva|, hogY ha

egy kicsit naposabÜ idő lerrrre, akkor ezeket most kellene megfogni. Most még a koPÓréteg

u:iányzik, *rri z-+ cm. Megkapták az önkormányzatok azt a felhatalmazást, hogY a közösségi

"gyütteté.ue 
lehet betennia közfoglalkoáatottaknáI a rendezett kÖrnyezetet. Volt már erre

tóiauuan is lehetőség. Ahhoz kötötték aközfoglaIkoztatásban va\ő részvételt, hogY rendezett

környezetnek kell lenni. dr. Tóth Tibor ngyintéző már készitett is egy ilyen tervezetet. Elni

rognát a felhatalmazássa! és a rendeletbe is bele fogják tenni, hogy csak az vehet részt a

kö-zfoglalkoztatásban, aki a kömyezetétrendben tart:a. Következetesnek kell lenniÜk, mert ha

"gy."é, 
adnak engedményt, ui.ko. elvesáették az egészet. Szerinte ezzel lehet majd

eiódmenyeket elerni. RÓményei szerint a következő testületi ülésre beviszik a

rendeletmódosítást.

Hogya Zso|t alpolgármester :

Tudja, hogy u közfoglalkoztatottakmunkabére államilag kötÖtt. Nem lehetne olyan

átcsoportosítást eszközőlní a munkafegyelem növelése érdekében, aki ÍgY áII a
munkához, hogy nem hajlandó dolgozrri, annak levonni a béréből és odaadni annak,

aki megbízható, csinálj a . P énzzel lehet ö sztönözni. Elvenni vagy adni.

Kovácsné Behina Dorottya, Felsőzsolcai GAMESZ gazdasági vezető elmondta, hogY

elvenni el tudják, dehozzáadru nem tudnak.

Hogya Zsolt alpolgármester:
Amit levonn ak az hov a kerül?

Kovácsné Behina Dorottya, Felsőzsolcai GAMESZ gazdasági vezető váIasza, hogy az

visszakerül a Munkaügyi Központhoz.

Hogya Zsolt alpolgármester :v
Valamit ki kell erre találni.

Kovácsné Behina Dorottyao Fels őzsolcai GAME S Z gazdasági v ezető hozzátette, ho gy ez a

testtileten múlik. A GAMESZ költségvetéséből nem tudnak adni.

Hogya Zsolt alpolgármester:
Valahogy meg kell oldani.

Rimán János bizottsági elnök miután egyéb észrevétel nem volt, szavazásra bocsátotta a

beszámolót.
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A döntésho zatalban résávevők száma: 5 fő.

A Pénzügyí Bizottsúg 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is elfogadásra
javasolja a Felsőzsolcai GAMESZ 2019. évi tevékenységérű szóló beszámolót

Az 6. napirendi pont keretében a Pénnlgyi Bizottság a Rendezvények Háza 2019. évi
működéséről szóló beszámoló t tár gy alta meg.

Ravasz Tiborné ügyintéző elmondta, hogy van olyan gondolat, amit nem kellett volna
beleírnia. Ez marcius végén fogalmaződott meg. A RendezvénekHázában van olyan, aki7 éve
dolgozik ott közfoglalkoztatottként. Önállóanvégzi a munkáját minimális összegért. 54 E Ft-
ért jön az egyiktakarítőnő, a másik, akinek szakmunkás végzettsége van körülbelül 70 E Ft-ot
keres. Nem kapnak másabb minősítést, mint azok az emberek, akik nem csinálnak semmit,
ugyanennyi pénzért. Anyagi elismerésben egyszer sem sikerült őket részesíteni. Ha btírmilyen
kérdés felmerül nagyon szívesen váIaszol.

Kucskár Tibor képviselő bizottsági tag:
A beázással kapcsolatban, sosem történt semmi. Szerinte ideje lenne, hogy ne a
Mályi üdülő sorsára jusson. Ha beazik egy tető, azzalnem szoktak több évet vrárni.

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy be van tervezxe a költségvetésbe.

Szőkéné Bűdi Andrea gazdálkodási osztályvezető:
Februárb an megszav aüák.

Ravasz Tiborné ügrintéző elmondta, hogy 2008-tó1 minden egyes beszámolóban szerepel a
beáuás.2008 májusában lett átadva az epilet és 2008 augusztusáb anbeázott. Ez egy régi keletű
dolog. Már az összes tí,lzjeIző késztilék átlett helyezve, azokon folyik be avíz.Ez okoz nagyon
sokszor meghibásodást atűzjelzőnek Amikor ilyen dolog történik, akkor felülvizsgálatot kell
végezni a tetőn. Ez abeázás csak a lapostetős részen van. A külső homlokzaton is látszik, ahogy
végigfolyik a víz.

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy körülbelül egy hónappa| ezelőtt voltak kint, és
valaki szólt, hogy a kondipark felöli részen kibukik a csatornáb ől a víz. És borzasztóan nagy
dugulás volt benne. Árajánlatokat kell kémi. Volt mar ott műszaki felmérés?

Kovácsnó Behina D o rottya, Fels őzs o lcai GAME S Z gazdasági v ezető
Körülbelül 30 M Ft, mert ott van a gépészet.

Szarka Tamás polgármester mondta, hogy nem egészséges dolog, amikor a lavór van letéve
nagy esőzés idején. Megkérte Szőkéné Bűdi Andrea gazdálkodási osztályvezetőí és Kovácsné
Behina Dorottya, Felsőzsolcai GAMESZ gazdaságivezetőt, hogy kérjenek be étrajínlatokat.

dr. Pásztor Tünde képviselő bizottsági tag:
Azt tapasztalta az EgészségháznáI és a Rendezvények Héaával kapcsolatban is,
hogy mikor megtörtént aberuhánás, akkor van gaíanciális időszak. Epítőiparban
elég komoly 5-10 éves időszakok. Miért nem érvényesítették anno ezeket az
igényeket? Eá inkább ajövőre nézvemondja.
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Ravasz Tiborné i1gyintéző váIaszolta, hogy 2008. májusában történt az átadás. Mindig volt

bejárás a Rasáer részérőI,és tudtak is a problémaról. De amikor megtÖrtént 201O-ben az árviz,

onnantól kezdve Felsőzsolca varos nem fizette a Raszternak azt a bizonyos Összeget, amit

kellett volna abenhazás után.

Rimán János bizottsági elnök kérte ne menjenek bele, mert eléggé előnytelen szerződés volt.

Miutan egyéb észrevétel nem volt, szavazásrabocsátotta a beszámolót.

A döntésho zatalb an résávevők száma: 5 fő -

A pénzügyí Bizottsdg 5 igen szavazattal elfogadtu és a KépviselŐ,testÜletnek Ís elfugadásra
javasolja a Rendezvények Húza 2019. évi működéséről szóló besZÚmolót

(Ravasz Tiborné ngyintéző és Kovácsné Behina Dorottya, Felsőzsolcai GAMESZ gazdasági

vezető 920 órakor távoztakaz ülésről.)

A 7. napirendi pont keretében a Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó

Tarsulás 2019. évi tevékenységéről és a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató KÖzPont 2019. évi

szakmai tevékenységéről szóló beszámolóttárgyaltameg a Pénnlgyt Bizottság.

Gladics Jánosné, a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ igazgatója elmondta. hogY

náluk sok változás nem történt. Ú3 feladatokat nem kaptak, lgyanazokmaradtak. Mindent leírt,

amit szeretet volna. Ha van kérdés, akkor szívesen válaszol.

dr. Pásztor Tünde képviselő bizottsági tag:

Meg kell említeni, art ahelylállást, amit a Szociális Szolgáltató KÖzpont a vírus

idején nyújtott a lakosság szétmára. Maximálisan odatették magukat. Ezt kÖszÖnik

szépen.

Rimán János bizottsági elnökmiutáneryéb észrevétel éshozzászŐlás nem érkezettszavazásra
bocsátotta a beszámolót.

A döntéshozatalbanrésávevők szátma: 5 fő

A Pénzügyi Bizoűság 5 igen szavazattal elfogadta és a KépviselŐ-testÜletnek is
elfogadtísra javasolja a Felsőaolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó
Társulás 2019. évi tevékenységértíl és a Felsőaolcai Szociúlis Szolgúltató Központ
2019. évi szakmai tevékenységérű szóló beszámolót

(Gladics Jánosné, a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ igazgatőja 920 órakor távozott
az ülésről.)

A 8. napirendi pont keretében a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal2}I9. évi tevékenységéről

szőlő b eszélmo lót tárgyalta me g a P énúgy í B i zotts ág.

Varga Krisztina nem képviselő bizottságí tag:
Szerepel benne egy ilyen mondat, hogy ki kell nyomtatni az elektronikus iratokat.

Miért kell?
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dr. Kakas Zoltánhatósági osztályvezető elmondta, hogy azért,mertmégaz iktatási rendszer

és az informatikai háttér nincs kidol gozva. Olyan könyvtár és memóriarendszer kellene, ami

eltarolja ezeket az iratokat. Az ngyintézők egyelőre csak úgy tudják feldolgomi, ha

kinyomtatjak és kézbe kapjak. Az adő része már elektronikusan megy, íuTa nem igaz ez az

állítás.

Szarka Tamás polgármester válasza, hogy a testtileti anyagot ki kell nyomtatni, aZ

előterjesáéseket le kell ftízni. Sok olyarr fqtairatarryag van, amitfizikailag kell irattározni.

Varga Krisztina nem képviselő bizottsági tag:
Ez előítás?

Szarka Tamás polgármester válasza volt, hogy igen, ez előírás. Ahogy dr. Kakas Zoltán
hatósági osilályvezető mondta az adóztatásban, most mín ahivatali kapun keresztiil a cégeknek

sok minden elektronikusan megy. Sok határozatot is kiildenek ki és egyéb értesítéseket. Ezért
nem lett még teljesen kiváltva.

Kucskár Tibor képviselő bizottsági tag:
A kutak bejelentése mennyire éles?

Szarka Tamás polgármester válaszolta, hogy a Zsolcu Hírmondóba már készítettek egy

tájékoüatőt, 2023-ig tolták ki az engedélyeztetést. A honlapra fel fognak tenni egy

n}omtatvánfi, aki akarja meg fogja tudni tenni. Gyakorlatilag annyi történt, hogy a hatafidőt
toltak ki és a kútfurónak kel! az igazolása, vagy mérnök végzettségűnek, aki megállapítja a
kutnak aparamétereit és az alapjánkell az engedély kérelmet beadni.

Hogya Zsolt alpolgármester:
Ez kinek a költsége?

Szarka Tamás polgármester váIasza, hogy a bejelentőé.

Hogya Zsolt alpolgármester :

Ha nem jelenti be milyen szankció van ellene?

dr. Kakas Zoltánhatósági osztályvezetőválaszolta, hogy 3 évigmég semmi. Azérttologatjrák
valószínű eztahatátidőt. Elégnehézkes azigazolványokbeszerzése. Ezek elégdrágadolgok,
egy kútfuró 30 E Ft-ért ad egy szakvéleményt,vagy afiilött.

Hogya Zsolt alpolgármester:
Bejelentés után lehet adót kivetni rá.

Kucskár Tibor képviselő bizottsági tag:
Ahatárban van 1-1 kilt. Azzal mi lesz?

Szarka Tamás polgármester váIasza, hogy majd a tulajdonos fizetí. Elvileg minden kut bele
tartozlk, ha jól emlékszik. Fúrt kutra, ásott kútra vonatkozik. Inkább az eljérő hatóságnak a

hatásköre a kérdés, mert a 40 méter talánmár akatasztrőfavédelem vagy vízigy, aftlött lévő
pedig jegyzői hatáskör. Több paramétere van az előírásnak, hogy milyen hozan esetén kell
bejelenteni.
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Hogya Zsolt alpolgármester:
A vizhozarrtot honnan tudj ák megállapítani?

Szarka Tamás polgármester válaszolta, hogy a szakember megmondja.

Hogya Zsolt alpolgármester:
A kut vizhozamát csak úgy tudják megmérni, hogy elkezdik kinyerni belőle avizet,
tudja biztosítant a kut, hogy szivják folyamatosan, vagy nem tudja.

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy ezértkell a szakember, aki megmondja.

Ho gya Zso|t, alpolgármester :

Órtíkon át szívattyúzní avizet, hogy tudjon mémi m3lh teljesítményt. Térképezzék
fel a kutakat, hogy mennyi van) avízbáaishozhozzáfémi hany ponton lehet, melyik
településen jogos, hogy kisebb avezetékesvizfelhasznáIás, mert sokan a kútnak a
vizét fogyasztják.

Kucskár Tibor képviselő bizottsági tag:
Az emésztőkkel mi ahelyze! ami le varr ásva avízszintíg?

Szarka Tamás polgármester váIaszolta az emésztő aznemkűt.

Rimán János bizottsági elnök miután egyéb ltozzászőIás nem érkezett szavazásra bocsátotta
abeszámolót.

A döntésho zatalban résávevők száma: 5 fő.

A Pénzüglli Bizoűság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képvíselőlestületnek is elfugadásra
javasolja a Felsőzsolcai Polgúrmesteri Hivatal 2019. éví tevékenységérű szóló beszdmolót.

A 9. napirendi pont keretében a20I9. évben Felsőzsolca Város Önkormányzata áItal nyújtott
tiámogatások elszámolásárőI szóló tájékoztatásttárgyaltameg a Pénntgyi Bizottság.

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy az előterjesáésben látbatják,hogy 20l9-ben 5
M Ft került meghatfuozásraaköltségvetésből. A táblazattartalmazza, hogy ki milyen formában
kapott ebből az elktilciníteít pénzösszegből. Az előterjesáés szerint az igénylők és a
támogatottakapályáuattal szabályszerűen elszámoltak. Atáblazatból minden adat kiolvasható.

Hogya Zsolt alpolgármester:
A Képviselő-testület 2019. évben 5 M Ft-os Támogatási Alapot hozott létre. A
Támogatási Alap léttehozásáről már korábban döntöttek, mint 2019, ennek a
keretösszegét csak emelték, ugye? Mert 3 M Ft-ról indult annak idején.

Kucskár Tibor képviselő bizottsági tag:
Sikerült minden civil szervezetnek felhasználnl apénzt?

Sz ő kén é B ű d i An d r ea gazdálko d ás i o sztályv ezető :

Mindenki elszámolt, erről szől az előteqesztés
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Rimán János bizottsági elnök miután egyéb hozzászŐIás nem érkezett szavazásrabocsátotta

atájékoztatőt.

A döntésho zatalban résztvevők száma: 5 fő.

A pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a KépviselŐ-testÜletnek is elfogaddsra
javasolji- a 2019. évben Felsőaolca Vdros Önkormúnyzata últal nyújtott túmogatúsok

elszámolásáról szóló táj ékoztatásí

A 10. napirendi pont keretében a 2019. évi költségvetés végrehajtásárŐI Ós az ÖnkormánYzat

vagyoíLgazdálkodásaról szőIő beszámolóttárgya|tameg a PénzijgyiBizottság.

Varga Krisztina nem képviselő bizottsági tag:
Az EU-s projektek még nem kerültek kifizetésre? Kiterjesáődött az Ídőszak, azt

tudja.

Szőkénó Bűdi Andrea gazdálkodási osztályvezetőz
Több éven keresztlll áthiaódtak az EU-s projektek. Bevétel-kiadás oldalon

ugyanúgy az I Mrd Ft benne van.

Rimán János bizottsági elnök elmondta, hogy van I,257 MFtpénzmaradvány.

Sző kéné B ű di And r ea gazdá|ko d ás i o sztá|yv ezető z

Igen és ebből 1 Mrd Ft azEllrőpai Uniós pályázatok.

Rimán János bizottsági elnök űgy nézte,hogy ebből 930 M Ft a felhalmozás.Úgy van ezzel

apénzrlaradvánrtyal, ha működési oldalon nagy számotlát, azneki szimpatikus, mert lehet,

hogy takarékosságra utal. Ha a felhalmozási oldalon lát magas számot, akkor az negatív nekÍ,

-".t ,r".r, valósult meg. Ez a 930 M Ft aggasúőan magas volt, bár ez nem a mostani felső

vezetést terheli, úgyhogy nem is feszegeti tovább. Amit nézett, hogy a GAMESZ,nállátta,hogy
van 45 M Ft, működési maradvány . Ez a közmunkából adódik?

Szőkéné Bűdi Andr ea gazdálkodási o sztályw ezető :

Igen. Áthúződik, amí 2019. december 31-től, 2020. februar 28-Íg voltak a

szerződések és Kovácsné Behina Dorottya, Felsőzsolcai GAMESZ gazdasági

vezetőnek át kell hoznia december 3l-gyel. Jellemzően nagy része
közfoglalkoztatott.

Rimán János bizottsági elnök elmondta, hogy ami órint megtakaútás az268 M Ft lehetett, de

annak is egy része csak áthűződő. Végül i§, nem olyan magas szám. Míg a másik oldalt
csökkentve az önkormányzati oldal924 M Ft sajnos sok.

Kucskár Tibor képviselő bizottsági tag:
Van itt egy olyan, hogy Felsőzsolca Város Önkormanyzataönkérttvállalt feladatok
bevételi-kiadási oldala. Kiadási oldalon egyéb működési kiadás 51 M Ft. Azm1?

Szőkéné Bűdi Andr ea gazdálkodási o sztályw ezető z
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Támogatás, bármilyen támogatás. Szociális, nyugdíjasok, Támogatási AlaP,
Képviselői Alap. Ezek önként vállalt feladatok. Ezeket akkor tudják kíftzetni,ha az

Önkormán y zatnak v an p énze.

Szarka Tamás polgármester megkérdezte,hogy a nyugdíjas támogatás mennyi?

Szőkéné Bűdi And rea gazdálko dási osztályv ezető z

11 M Ft.

Kucskár Tibor képviselő bizottsági tag:
Ami meg van nevezve az 4 M Ft, az egyéb meg 51 M Ft.

Sz ő kén é B ű d i An d r ea gazdá|ko d á s i o sztá|yv ezető :

Ez önkorm íny zati szinten.

Rimán János bizottsági elnök mondta, hogy van egy olyan sor, hogy dologi kiadások, 370 M
Ft. Ilyen nagy összeg egy sorban lebontás nélkül nehezen érthető.

Sz ő kén é B ű d i An d r ea gazdálko d á s i o sztályv ezető z

Az összes költségvetési szerv dologi kiadását tartalmazza ez a soí, De annak is egy

része a közhasznúra fordítható dologi kiadások, anit a Munkaügyi Központon
kereszttil kapnak meg bevételben és ők a kiadási oldalon látiák is. Mindazok a

kötelezettségvállalások, akikkel szerződésben á11, akár a GAMESZ, az Óvoőa, a

Hivatal, a Közművelődés, azoknak az egyéb működési kiadásai mind abban a

sorban szerepelnek.

Rimán János bizottsági elnök kérte a jövőre nézve, kapjanak tíh|ázatot a dologi kiadásokat
kifejtve a fobb tételeket például 2 M Ft felett.

Sző kén é B ű d i An d r ea gazdálko d á s i o sztályv ezető z

Most is oda tudja adni a főkönyvet.

Rimán János bizottsági elnök miután egyéb hozzászőlás nem erkezett szavazásra bocsátotta
a beszámolót.

A döntésho zatalban résztvevők száma: 5 fő.

A Pénzügyi Bizottság 5 ígen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek ís elfugadásra
javasolja a 2019. évi költségvetés végrehajtásáről és az önkormányzat
vagy o ng azdálko dás áró l s zó ló terve zetet

A 11. napirenü pont keretében a belső ellenőtzés tapasúalatakől2019. évre vonatkozőan,
éves ellenőrzési jelentés (az önkormányzat és a felügyelete alá tartoző költségvetési szervek
éves ellenőrzési jelentései alapján) szóló beszámolóttárgyalta meg a Pénnlgyi Bizottság.

§ző kén é B ű di And r ea gazdálko d á si o sztályv ezető z

dr. Parkányi Tünde belső ellenőr írta abeszámolót A belső ellenőri terv alapján
végzi a tevékenységet. Utóellenőrzéseket végez, előző évekre, akár 2018-ig
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visszamenőleg is. Tavalyi évben kétyáIasztás is volt, azokatellenőriáe. GAMESZ,
Közművelődés, Önkorm ány zat.

Hogya Zsolt alpolgármester:
Két helyen is benne van, hogy ellenőrzött időszak a 2018_as év.

Sz ő kén é B ű di An d r ea gazdá|ko d ás i o szt ályv ezető z

Azok utóellenőrzések.

Rimán János bizottsági elnök _ mivel további hozzászőlás nem volt - szavazásrabocsátotta a

beszámolót.

A döntésho zatalban résztvevők széma: 5 fő.

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a KépviselŐ-testületnek Ís elfugadásra
javasolja a belső ellenőrzés tapasztalatairól 2019. évre vonatkozóan a beszámolót, éves

ellenőrzési jelentést, éves összefoglaló ellenőrzési jelentést (az Önkormdnyzat és a
felüglelete alú tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzésijelentései alapjún).

A12.napirendi pont keretében Felsőzsolca város gazdaságiprogramjának elfogadásárÓl szÓlÓ

beszámolóttétrgyaltamegaPénzugyiBízottság.

Szarka Tamás polgármester elmondta, aWagyarországÖnkormanyzatakőIszóló törvény Íqa
elő, hogy agazdasági programot el kell fogadni, itt korábban is 5 éves ciklusban gondolkodtak,

ennek megfelelően most is 5 évre határozták meg azokat az e|képzeléseket, arriket az

előterjesaés is tartalmaz. Egy gazdasági programnáI nehéz olyan konkrétumokat
megfogalmazni,hiszenitt a veszélyhelyzet ideje alatt, az előirányzat módosítása miatt 32,8 M
Ft-ot el kellett elutalni agépjármtiadóból. Várhatóan ezmeglesz2}24-ig. Ami mármost látszik,
hogy a szolidaritási adó érinteni fog minket, 35-36 M Ft-ot számoltunk előzetesen. Ha a kettő

szálmot összeadják, akkor egy olyan nagyságú összeg fog kikerekedni belőle, ahol már lehet
jövőre agazőasági program nagy részéte nem lesz aktuális, hiszen azokazelképzelések, tervek,

amiket itt nagyjából megfogalmaztak, azokat gyakorlatilag lehet, a következő 5 évben nem is
fogják tudni megcsinálni. Szerencsére nagyon sokan érdeklődnek, hogy helyet keresnónek
kisüzemnek,ral<tárnak Ebben látnafantázíát,ugyanúgy, mint a szociális bérlakások építésénél
is, nagyon sok igény lenne ilyen bérlakásokra, főleg a kisebb ingatlanok után érdeklődnek,
egyre több fratal. Aá gondolja, hogy ebben lehet potenciáL Bar Iátva a jövő évi költségvetést,
nagyon óvatosnak kell lenniük. Komoly feladatot jelenthet az is, hogy az intézmények
működését fenntartsák. A 2020-as költségvetés készítésénél durvát 400 M Ft az, atrit az
intézrnényekh ez tesznek hozzá saj at fonásként. Ha ebből elveszik a 7 0 M Ft-ot, akkor az azt
jelenti, hogy nagyon sok intézménynél komoly lépéseket kell majd tenni. Az a cél, hogy
munkahelyeket ne veszítsék el, de ez egy óriási tétel. Varhatőar1,2)2l-ben az adőbevételek nem
biztos, hogy olyan mértékben lesznek, mint ahogy most gondolják. Várhatőana202l-es év nem
lesz tul rózsás. Ennek ellenére próbáltak olyan dolgokat összeszedni és beépíteni a gazdaságí
programba, ami vállalható és kiviteleáető.

Kucskár Tibor képviselő blzottsági tagz
A csamokópítésre látszlk valami forrás?
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Szarka Tamás polgármester válasza, hogy bízik benne, a 202l,es Európai Uniós
költségvetési ciklusban meg fognak olyan gazdaságot érintő elemek jelenni, amibe

belekerülhet. A gazdasági társaságok több kedvezményt is kaptak a KormanytÓl.

Kucskár Tibor képviselő bizottsági tag:
Szerepel az előterjesztésben olyan, hogy adópolitikai célkitűzések, a helyi adókra

vonatkozóan. Itt csökkentés lehetséges?

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy ezzel kapcsolatban dr. Kakas Zoltán hatósági

osztáIyvezető márkészitett egy anyagot. Szeretne egy olyan dolgot elémi, hogy egyrésá most

a jelenlegi helyzet a gazdasági társaságokat valamilyen formában támogatni, illetve akár azűj
betelepülő cégeknek egyfajta adókedvezményt. A tegnapi bejárásra utalna vissza, hogy azért

Iáthatták, ő ,,FIZ2"-nek hívja, a szikszői oldalon, elég komoly Ipari Parkuk van és milyen
komoly létesítmény van. Tehát abban még bőven van potenciál. Nyilván ez,ha egy jó értékű

ingatlan adás-vétellel párosulna, plusz még egy önkormányzati adőkedvezmény, akár egy i4

cég esetéb en) az mar viszonylag kedvező lehet. Epül a Déli Ipari Park Miskolcon, éPül

Szirmabesenyő, hamarosan egy elég nagy versenyhelyzet fog kialakulni, Korábban Kucskár
Tibor képviselő bizottsági tag mondta, hogy ezzellehetne a cégeket támogatni. Eddig nem ment

még így végig, mint tegnap , azt gondolja, hogy ez egy olyan terület, ahol van keresni va|Ő, akár

a köÁizemek mérete, rendelkezésre állása. Egy gyenge pontot érez, ez a megközelÍthetőség.

Úgy gondolja, ha beindulna ott az é|et, azonis lehetne javítani.

Kucskár Tibor képviselő bizottsági tag:
Mezőgazdasági szemmel nagyon kén érte,hogy azlpari Park Felsőzsolcának egyik
legeslegjobb aranykorona értékű területe.

Szarka Tamás polgármester megjegyezte, hogy a napelem park területe is ugyanez. Egy
aggáIyavan, hogy a halmok rettentő közel vannak, és félti azokat. A '90-es években voltak ott

ásatások és találtak ott komoly értékeket.

Hogya Zsolt alpolgármester:
Szerepel benne tanösvóny létrehozása a Sajó-parton. Korábban megjelent elég
komoly igény a lakosság tészérőI, foként a fiatalok részéről gördeszkapálya
létesítése. Egyszer egy beszélgetésben egy társaságban megfogalmaztak olyan
igényeket, vágyakat, hogy jó lenne, ha lenne egy ilyen Felsőzsolcán, ahol a fiatalok
el tudnának több időt tölteni. A Sajó partra egy megfel elő, akár egy kiránduló, vagy
sétáló övezetet is el tudna képzelni. Oda tökéletesen beférne egy sportlétesítmény
is. Beszélték korábban már és megállapodás is van egy közösségi kemence
létrehozására. Mar látvinyterv is készült rá.Elég sok lehetőségetlát benne.

dr. Pásztor Tünde képviselő bizottsági tag:
A Sajó-parton a tulajdonviszonyokkal van alapvető probléma. A szemétszedés
kapcsán próbáltak körbejámi a tulajdoni viszonyokat.Egy része magántulajdon. Az
út is magántulajdon, ami levisz apartra.Igen komoly problémákat vetne fel, ha ott

bármit szeretnének kezdeni. A jó része a Yízijgyi lgazgatőság kezelésében van,
illetve még az Aggteleki Nemzeti Parknak is van beleszólása. Sajnos a tulajdoni
helyzetelég bonyolu\t.Eznem egyszerű, ha ilyet meg akarnak valósítani, al<kor azt
nagyon körbe kell járni.

Varga Krisztina nem képviselő bizottsági tag:
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Nem lenne a Modem Kisvárosok Program Felsőzsolcának kedvezőbb? Ene

gyönyörűen van a Miskolci Járáson egy kimutatás, ahol Felsőzsolca is benne van,

potenciálmutatókkal, stb. Szerinte ebben az anyagban is szerePel valahol, ennek

most volt a felhívása. e Btit*-vak LeaderNonprofit Kft.-nek látja,hogY 2008. Óta

tagja Felsőzsolca. Velük valamit még csinálnak?

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy az elmúIt 1_2 évben olyan pályánatok nem

jelentek *"g, urni ,á3-.rk purr"olt volna. Turisztika volt legutóbb. Nincs annYi Pénz aleaderben,

mint korábban volt. Tagiai mog, a bükkaranyosi polgarméster a vezetője, kilépni nem akamak,

Ha egyszer egy jáíszőíőet,va{ybármilyen kis apróságot sikerül benne elcsípni, már jó,

Varga Krisztina nem képviselő bizottsági tag:

A SW9T analízisben ,r* "§ olyan, előnyöknél, hogy ,,az elmu1t 15 évben a

megyei tendenciával ellenlétben pozítívan alakult a telepÜlés vándorlási

"g/Űl.g"" 
.Ez szeinte negatív. Yagy pozttívabb, mint a megye más településein?

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy a lakosságszám csÖkkenőben van, nem nagY

mértékben, de jó lenne legalíhb,hogy stagnáljon,

kosztekné Hirkó zsuzsanna nem képviselő bizottsági tag:

Az utolsó pontban .r...p.i a Befektetői KerekasztaI, ezenkívül még arra gondolt,

azIpai parkkal kapcsolatban a beruhéaásoknát gyorsan tullépJ9k a terveikkel

kapcsolatban, ami szép és jó, de mindenhezazazadőfizető kell, akinek aPénzébŐI

mógvalósulhat bármi tervük. A veszélyhelyzetnek azt az idejét élik, hogY a

gazdasági válságnak valószínű hosszú távú következményei lesznek. NagYobb

hangsrilit keileÁ fektetni, hogy milyen formában, vagy olyan szakemberrel,

szakemúerekkel konzultálni, akii ide befektetőket tudnak hozni. Nincsen alapja

annak, amit szeretnének elérni . Aziparuzési adót ő is nagyon negatívnak gondolja,

Rimán János bizottsági elnök mondta, hogy kettőség van benne, beszéltek 70 M Ft

elvesztéséről jövő évre, p-iusz aziparuzési adó, oú is valószínű, hogy 10% feletti vesáeség lesz,

Együttesen, ikko, már-ioo M Ft felett jarnak. Amennyivel kevesebb pénzük lesz, azmind az

iit|zmenyertől és az önként vállalt dolgaiktól fog elmenni. A másik oldalon vannak benne

pozítív gondolatok, amik tetszettek. Tetszett a stratégiábal az a megfogalmazás, hogY

ko-y"rét Gazdasigí Társadalmi Hármas. A gazdaságban jó ötletek vannak. A tarsadalmi

célról is beszélni 
"ke11, 

gyenge lakosságcsökkenés varr évek Őta ezeket az embereket,

mindenképpen be kell vorűi az értékteremtésbe. A csarnok programban egyet ért abban, hogY

csak akkor'gondolkodhatnak el, ha komoly támogatás van benne. Tetszett a helyi gazdaság

fejlesáésér Jazelképzelés. Az itt élő vállalkozások integrációját lehetne erősíteni. A bérlakással

kápcsolatban, amik'or járta a várost, igen magas az elhagyott ingatlanok száma. Annak a

lehetőségét is meg keliene fontolni, hogy lehetne azokat Újr.a forgatni. Nagyon fontos lenne,

hogy a,iá.o, befe-Úetői időnként talá|kőzzanak egymással. Összességében a pro8ram tetszett

neki azokk aI a ko ckánatokkal, amit me gb eszéltek. S zav azásr a b o cs átj a,

A döntésho zatalbarl, résávevők száma: 5 fő -

A pénzügyi Bízottság 5 igen szavazattal elfogadta és a KépviselŐ-testÜletnek is elfugadásra

javasofi-Felsőaolá riro, gazdasttgi programjdnak elfogadásáról szóló javaslatot
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A 13. napirendi pont keretében a helyi közművelődésről szóló rendelet elfogadásáról szÓlÓ

tervezetettárgyaltamegaPénztlgyíBizottság.

Rimán János bizottsági etnök mivel nem érkezett hozzászŐIás, szavazásra bocsátotta a

tewezetet.

A döntéshozatalbanrésztvevők szétma: 5 fő.

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a KépviselŐ-testületnek Ís elfugadásra
javasolja a helyí közművelődésrű szóló rendelet elfogadúsóról szóló tervezetet.

A t4.napirendi pont keretében azÖnkormányzat2020. évi költségvetéséről szőlő 312020. (II.

24) önkorm ányzatírendelet módosításaról szóló tewezetettárgyaltameg a PénzÜgyiBÍzottság-

Sző kén é B ű d i An d r ea gazdálko d á s i o sztá|yv ezető :

Az első félév változásaíttarta\mazza, leginkább a gépjárműadó megvonását, ami

32,8 M Ft bevételi oldalról. LárJak a felhalmozási költségvetési kiadások kÖzÜl,

arrit terveztek a 202O-as költségvetésben, onnan kellett, hogy elvegyék, ilyeneket,

hogy kemenceépítés, buszmegállóépítés, játszótérkialakítás, Kossuthutcai játszőtér

felújítás, a RendezvényekHánatetőfelújításából is el kellett venni 5 M Ft-ot, de ezt

atartaléI<ből vissza tudjak tenni, ha megvalósulna. A vagyonértékelésből vettek el

5 M Ft-ot, a gépjárműadó elvonás miatt és a Képviselői Alap is átrendezésre került.

A Támogatási AlapbóI1',02 M Ft lett elvéve.

Kucskár Tibor képviselő bizottsági tag:
A Rendezvények Hálzát kellene felúj ítani.

dr. Pásztor Tünde képviselő bizottsági tag:
Egyetért.

Kucskár Tibor képviselő bizottsági tag:
Túl jó az épilet, hogy hagyj ákbeánní.

Hogya Zso|t képviselő:
Jövőre is ezlesz ahelyzet

Sz őkén é B ű d i Andr e a gazdá|ko d á s i o sztá|yv ezető z

Negatív kihatása lesz az iparűzési adónak.

dr. Pásztor Tünde kópviselő bizottsági tag:
Ezekkel az elvonásokkal helyre tudják hozni?

Sz ő kén é B ű di Andr e a gazdálko d ás i o sztá|yv ezető :

Igen. Az a baj az adóbevételeket csak októberben fogiák látni. Nagy cégek
kérhetnek részletftzetést is, kötelesek megadni. Előző években 50-60 M Ft jött be
feltöltési kötelezettségre. Azt nem tudják, hogy a cégek mennyi árbevételt fognak
bevallani. Van olyan is,aki nem fizeti be az iparúzési adót, mert nincs rá pénze.
Y égr ehajtás során inkas szálhatj ak.
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Dr. Pásztor Tünde képviselő bizottsági tag:
Azt kellene megvizs gálni, hogy van e olyan tétel a költségvetésben, ami
visszavonható, módosítható. A civil szewezetektámogatását csökkenteni kell.

Kucskár Tibor képviselő bizottsági tag:
Javasolták, hogy a Támogatási Alapra szánt összeg inkább menjen a Rendezvények
Haza felíjitására.

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy arta oda kell figyelni. 6 M Ft, ami a

RendezvényekHaza bevétele. A vállalkozást segítő központot sem lesz könnyű fenntartani.
Nem lehet bérleti díjat kémi tá. Az elektromos autó töltőnek, olyan áramfelvétele van, hogy
pörgeti azőrát. A lakosság érdeklődik atöltő irant.

Kucskár Tibor képviselő bizottsági tag:
Ingyenes töltőre pály áztak?

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy pénzt nem kérhetnek érte.

Hogya Zsolt alpolgármester:
atöItő 24 őrában fog menni.

dr. Pásztor Tünde képviselő bizottsági tag:
Akkor most a töltésért nem kórhetnekpénzí?

Szarka Tamás polgármester Valami lehetőséggel nem éltek, és így nem lehet értepénztkérni.
Az Afával lehet e még valamit kezdeni?

dr. Pásztor Tünde képviselő bizottsági tag:
Mi lesz a civil alappa|?

Sz őkén é B ű d i Andr ea gazdálko d á s i o sztályv ezető
A Trámogatási Alapban nincs pénz. A megmaradt pénzt a Rendezvények Háza
tetőj ének j av itásához csoportosítj ák át.

dr. Pásztor Tünde képviselő bizottsági tag:
A Támogatási Alapról még a Képviselő-testiilet nem döntött.

Kucskár Tibor képviselő bizottsági tag:
Év végén, ha tele a kassza, akkor majd döntenek.

P ásztor Erik alpolgármester.
Amíg világavilág, mindent a koronára fognak

dr. Pásztor Tünde képviselő bizottsági tag:
Nem, hanem, hogy a Kormány elvon 70 M Ft-ot. Erre fogják fogni. Mindenkinek
meg kell húzni anadrágszijat.

Szarka Tamás polgármester elmondta2-3 nagyobb rendezvény szokott lenni ősszel.

dr. Pásztor Tünde képviselő bizottságitagz
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Ha egy-egy rendezvénl.t támogatnak akkor azlesz abaj.

Pásztor Erik alpolgármester:
Akkor hívja október 23-án aZsolca Táncegyüttest fellépni.

Kosztekné Hirkó Zsazsanna nem képviselő bizottsági tag:
A Rendezvények Házátmindenképp meg kell óvni.

dr. Pásztor Tünde képviselő bizottsági tag:
Lehet, hogy a tiszteletdíjukat is el kell vonni.

Kucskár Tibor képviselő bizottsági tag:
Ezze| ne fo g1 alko zzanak.

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy megkérik a szervezeteket, hogy adjanak be új
igényeket. Toljrák ki szeptembeíTe a Támogatási Alapról való döntést?

dr. Pásztor Tünde képviselő bizottsági tag:
Mi az a más kiadás, arnlhezhozzá lehet nyúlni?

Rimán János bizottsági elnök javasolta, hogy fogadják el az előirényzat - mődosítást.
Szeptemberig vagy októberig ő sem tartja fontosnak a Támogatási Alap felosztását.

Rimán János bizottsági elnök mivel nem érkezett több hozzászőlás szavazásrabocsátotta az
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szőlő 312020. (II. 24.) önkormányzatí rendelet
módosításáról szóló terv ezetet.

A döntésho zatalban résztvevők száma: 5 fő.

Á Pénzügtí Bízottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is
elfogadásra javasolja az Önkormdnyzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 24.)
önkormányzati rendelet módosításdról készült tervezetet Javasolja továbbd a bizoűsúg,
hogy a Tdmogatási Alap felosztősáról a szeptembefi vagl októberi ülésen döntsön a
testület

A 15. napirendi pontot zártilésentárgyalta aBizottság, melyről külön jegyzőkönyv készült.

Rimán János bizottsági elnök miután egyéb észrevétel éshozzászólás nem volt, a nyílt ülést
1037 órakor bezárta.
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Mncuívó

Felsőzsolca Város ÖnkormányzataKépviselő-testületónek Pénzügyi Bizottsága
2020. június 24-én 7 

a5 őrakor
tartj a ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyalóterme.

Napirendi javaslat:

1, Beszámoló Felsőzsolca közrendjének,kőzbiztonságának 2019. évi helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Bogyay Ferenc rendőr ezredeso a Miskolci Rendőrkapitányság

kapitányságvezetője

2. Beszámoló az ÉRV Zrt. által2019, évben végzettivővízel\átási feladatokról
Előterjesztő: Lőrinc Ákoso a, ÉRV Zrt.vezérígazgatőja

3. Beszámoló aMIlIÍZKft. által 2OI9. évben végzettszernylizelvezetési feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Nyíri Lász|ő, aM.IYÍZ Kft. ügyvezetője

4. Beszámoló az MVK Zrt. á|tal2019. évben végzett szeméIyszállítási feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Demeter Péter, az MVK Zrt.vezérígazgatőja

5. Beszámoló a Felsőzsolcai GAMESZ 2019. évi tevékenységéről
Előterj e sztő : a Fels őzso lcai GAME S Z igazgatőja

6 Beszámoló a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről
Előterjesztő: iegyző

7. Tájékoztatás a 2019, évben Felsőzsolca Város Önkormányzata által nffitott támogatások
elszámolásáró1
Elóterjesztő: Szarka Tamás polgármester

8. Beszámoló a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról és az önkormányzat
v agy o n gazd álko dás ár ó1
Előterj esztő : Szarka Tamás polgármester

9 . Beszámoló a belső ellenőrzés tapasztalatairől 2019 . évre vonatk ozőan, óves ellenőrzési j elentés,
éves összefoglaló ellenőrzési jelentés (az önkormányzat és a felügyelete alá l'artoző
költségvetési szervek éves ellenőrzési j elentései alapj án)
Előterjesztő: jegyző



]-0. Beszámoló a Rendezvények Háza2019. évi működéséről
Előterj esztő: Ravasz Tiborné ügyintéző

1 ]-. Javaslat Felsőzsolca város gazdasági programj ának elfogadásáról
Előterj esztő: Szarka Tamás polgármester

12. Beszámoló a Felsózsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2019. évi
tevékenységér6l és a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi szakmai
tevékenységéről
Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester és Gladics Jánosné, a Felsőzsolcai Szociális

Szolgáltató Központ igazgatója

13. Tervezet ahelyi közművelődésről szóló rendelet elfogadásáról
Előterj esztő: Szarka Tamás polgármester

14. Tewezet az Önkorményzat 2020. évi költségvetéséről szőlő 312020. (II. 24.) önkormányzati
rendelet módosíásáról
Előterj esztő: §zarka Tamás polgármester

]-5. Javaslat Települési Környezetvédelmi Program elkészítésétőI (zártülésen tárgyalható)
Elóterj esztő: Szarka Tamás polgármester

A 11. napirendi ponthoz kapcsolódó előteqesztés a későbbiekben - az ülést megelőzően - kerül
megküldésre.

Felsőzsolca, 2020.június 1 8.
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