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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 8-án 909 

órakor tartott ülésén. 
 

 

Helye: a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal Díszterme. 
 

 

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

Kucskár Tibor (érkezése az 5., távozása a 14. oldalon jelezve), dr. Pásztor 

Tünde (érkezése a 6. oldalon jelezve), Rimán János és Széchenyi Sándorné 

képviselők.  
 

 

Meghívottként vesznek részt az ülésen: a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének 

VII/1. pontja alapján a jegyzőt helyettesítő dr. Kakas Zoltán hatósági 

osztályvezető, Szőkéné Bűdi Andrea gazdálkodási osztályvezető helyett 

Kapusi Tamásné ügyintéző, Kálvin Rita szervezési osztályvezető, Mag Zsolt 

Sándorné, a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetője, Kovácsné 

Behina Dorottya, a Felsőzsolcai GAMESZ gazdasági vezetője, 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, Dr. Bogyay Ferenc rendőr ezredes, kapitányságvezető, 

Majoros Flórián, a Felsőzsolcai Rendőrőrs őrsparancsnoka (távozásuk a 6. 

oldalon jelezve), Bűdi Tibor és Tavaszi Zsolt, az ÉRV Zrt. képviselői 

(távozásuk a 8. oldalon jelezve), Nyíri László, a MIVÍZ Kft. ügyvezetője 

helyett Szarka Zoltán (távozása a 9. oldalon jelezve), Demeter Péter, az MVK 

Zrt. vezérigazgatója helyett Juhász János, az MVK Zrt. üzemgazdálkodási és 

szolgáltatási igazgatója (távozása a 10. oldalon jelezve) és Ravasz Tiborné 

ügyintéző.  
 
 

Távolmaradásukat előzetesen jelezték: Kassai Attila és Macsuga Roland képviselők. 
 

 

Meghívottként nem vesz részt az ülésen: Balogh Pál, Felsőzsolca Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke. 
 

 

Jegyzőkönyvvezető: Kálvin Rita szervezési osztályvezető és Kovácsné Janka Nóra 

Képviselő-testületi referens. 
 

 

Szarka Tamás polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. Az ülés megkezdése előtt 

bemutatta az új kolléganőt, Tóth Zoltánné ügyintézőt, aki a nyugdíjba vonult Lengyel 

Lászlóné ügyintéző utóda és az építésügyi feladatokat fogja ellátni az Önkormányzatnál. 

Köszöntötte és jó munkát kívánt neki.  
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Megnyitotta az ülést, köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy Képviselő-testület 5 

taggal határozatképes. Tájékoztatta a jelenlévő képviselőket, hogy Macsuga Roland és Kassai 

Attila képviselők távolmaradásukat előzetesen jelezték, dr. Pásztor Tünde képviselő és 

Kucskár Tibor képviselő később csatlakozik. 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Rimán János és Széchenyi Sándorné képviselőket jelölte ki, 

melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott.  

 

Ismertette a kiküldött napirendi javaslatot, majd annak kiegészítésére tett javaslatot. 25. 

napirendi pontként javasolta tárgyalni a Felsőzsolca Város Önkormányzata Sportfejlesztési 

koncepciójának elfogadásáról szóló javaslatot, 26. napirendi pontnak javasolta a Felsőzsolca 

Város Önkormányzata a 2020. évi központi költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. 

melléklet II. 2. pontja alapján, az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása című felhívásra benyújtandó pályázatáról szóló javaslatot nyílt ülésen. A kiküldött 

meghívó szerinti 24. napirendi pontot, a Települési Környezetvédelmi Program elkészítéséről 

szóló javaslatot a 26. napirendi pontként, zárt ülésen javasolja tárgyalni a Mötv. 46. § (2) 

bekezdés c) pontjára tekintettel, mivel a nyílt ülésen történő tárgyalás üzleti érdeket sértene. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő:  

Szeretné, ha felvennék a napirendi pontok közé az Egyebeket, zárt ülés keretében 

javasolja a tárgyalását személyes érintettség miatt.  

 

Ezután a polgármester a kiegészítésekkel együtt szavazásra bocsátotta a napirendi javaslatot. 

  

A döntésben résztvevő képviselők száma: 5 fő. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el.  

 

NAPIREND: 

 

1. Beszámoló Felsőzsolca közrendjének, közbiztonságának 2019. évi helyzetéről 

Előterjesztő: Dr. Bogyay Ferenc rendőr ezredes, a Miskolci Rendőrkapitányság 

kapitányságvezetője 

 

2. Beszámoló az ÉRV Zrt. által 2019. évben végzett ivóvízellátási feladatokról 

 Előterjesztő: Lőrinc Ákos, az ÉRV Zrt. vezérigazgatója 

 

3. Beszámoló a MIVÍZ Kft. által 2019. évben végzett szennyvízelvezetési feladatok 

ellátásáról 

 Előterjesztő: Nyíri László, a MIVÍZ Kft. ügyvezetője 

 

4. Beszámoló az MVK Zrt. által 2019. évben végzett személyszállítási feladatok ellátásáról 

 Előterjesztő: Demeter Péter, az MVK Zrt. vezérigazgatója 

 

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

eseményeiről 

Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester 

 

6. Beszámoló a város 2019. évi egészségügyi helyzetéről és az egészségügyi ellátásokról  

Előterjesztő: Széchenyi Sándorné, a Humánpolitikai Bizottság elnöke  
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7.  Beszámoló az Önkormányzat 2019. évi adóztatási tevékenységéről 

 Előterjesztő: jegyző 

 

8. Beszámoló a Felsőzsolcai GAMESZ 2019. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: a Felsőzsolcai GAMESZ igazgatója 

 

9. Beszámoló a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: jegyző 

 

10. Tájékoztatás a 2019. évben Felsőzsolca Város Önkormányzata által nyújtott támogatások 

elszámolásáról 

Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester 

 

11. Beszámoló a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról és az önkormányzat 

vagyongazdálkodásáról 

 Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester 

 

12. Beszámoló a belső ellenőrzés tapasztalatairól 2019. évre vonatkozóan, éves ellenőrzési 

jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés (az önkormányzat és a felügyelete alá 

tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján) 

 Előterjesztő: jegyző 

 

13. Beszámoló a Rendezvények Háza 2019. évi működéséről 

 Előterjesztő: Ravasz Tiborné ügyintéző 

 

14. Javaslat Felsőzsolca város gazdasági programjának elfogadásáról 

Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester 

 

15. Beszámoló a Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2019. 

évi tevékenységéről és a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi szakmai 

tevékenységéről 

Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester és Gladics Jánosné, a Felsőzsolcai 

Szociális Szolgáltató Központ igazgatója 

 

16. Beszámoló a város 2019. évi szociális helyzetéről és a szociális ellátásokról 

  Előterjesztő: Széchenyi Sándorné, a Humánpolitikai Bizottság elnöke 

 

17. Javaslat a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár Alapító Okiratának 

módosításáról 

 Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester 

 

18. Tervezet a helyi közművelődésről szóló rendelet elfogadásáról 

Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester  

 

19. A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 2020/2021-es nevelési év munkaterv 

tervezetének véleményezése, elfogadása 

Előterjesztő: Mag Zsolt Sándorné, a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 

óvodavezetője 
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20. Tervezet az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 24.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester 

 

21. Javaslat a Felsőzsolcai Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet és Működési 

Szabályzatának módosításáról 

 Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester 

 

22. Javaslat a „FIZ” Felsőzsolcai Ipari Zóna Befektetési, Ingatlanforgalmazási és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága tagjának megválasztásáról 

Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester 

 

23. Javaslat a Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 

Felügyelőbizottsága új tagjainak megválasztásáról 

Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester 

 

24. Javaslat Felsőzsolca Város Önkormányzata Sportfejlesztési koncepciójának elfogadásáról 

 Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester 

 

25. Javaslat Felsőzsolca Város Önkormányzata a 2020. évi központi költségvetésről szóló 

2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pontja alapján, az önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című felhívásra benyújtandó pályázatáról 

 Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester 

 

26. Javaslat Települési Környezetvédelmi Program elkészítéséről (zárt ülés) 

Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester 

  

27. Egyebek (zárt ülés) 

 

 

Az 1. napirendi pont keretében a Felsőzsolca közrendjének, közbiztonságának 2019. évi 

helyzetéről szóló beszámolót tárgyalta meg a Képviselő-testület Dr. Bogyay Ferenc rendőr 

ezredes, a Miskolci Rendőrkapitányság kapitányságvezetője előterjesztésében.  

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Szarka Tamás polgármester köszöntötte a rendőrség képviseletében megjelent Dr. Bogyay 

Ferenc ezredes urat és külön köszöntötte Majoros Flórián parancsnok urat, aki régi-új vezetője 

a rendőrőrsnek. Zökkenőmentes volt a kapcsolatfelvétel, sok mindenről egyeztettek. Bízik 

benne, hogy a jövőben is hasonlóan jó lesz az együttműködés vele. Megköszönte ezredes 

úrnak és parancsnok úrnak a 2019. évben végzett munkájukat. A beszámolóból látható, hogy 

milyen események történtek Felsőzsolcán. Rendkívüli bűncselekmények nem voltak jelen a 

városban. A statisztika szerint több esetben nem történt változás, vagy kedvezőbben alakultak 

a korábbi évekhez képest. A drogos problémákkal kellett leginkább foglalkozni az elmúlt 

időszakban. A buszmegállókból és közterületekről eltűntek azok a személyek, akik 

pszichoaktív anyagokat fogyasztottak, ezt a rendőrségnek nagy mértékben sikerült 

felszámolnia. Azt gondolja, hogy a rendőrség sokat tesz, azért, hogy a lakosok biztonságérzete 

megfelelő legyen, életüket pozitívan befolyásolja. 
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(Kucskár Tibor képviselő az ülésre 915 órakor megérkezett, a Képviselő-testület 6 fővel 

határozatképes.) 

 

Dr. Bogyay Ferenc rendőr ezredes, a Miskolci Rendőrkapitányság kapitányságvezetője 

elmondta, amit mindig, egy-egy település adatai nem biztos, hogy reprezentatív képet tudnak 

mutatni. Különösebb statisztikai változás nem történt Felsőzsolcán. A 2019-es évre jellemző, 

hogy az elmúlt évtized legkedvezőbb eredményeit tudták kapitánysági szinten produkálni. A 

legkevesebb bűncselekmény volt, viszonylag stabil, enyhén emelkedő nyomozati- és 

felderítési eredményesség mellett. Az idei év első féléve egy elég rendkívüli helyzetet hozott, 

és tart attól, hogy fog is még hozni. A járványhelyzet az eddigi megközelítéseiket és 

statisztikáikat is átírja. A kijárási korlátozás azt eredményezte, hogy kevesebben voltak az 

utcákon, közterületeken, így a közterületeken a bűncselekmények száma csökkent, viszont 

olyan új jogsértések jelentek meg, amelyek a rendőrségnek fejtörést okoztak. Felhívta a 

jelenlévők figyelmét, hogy sem a rendőrségnél, sem az önkormányzatnál nincs epidemiológus 

vagy virológus végzetségű személy, és a lakosságnak el kell fogadni a szakemberek által 

hozott döntéseket, és azt, hogy a rendőrségnek a dolga azok betartatása. A járvány első 

hulláma csendben lezajlott, viszonylag kevés átfertőződéssel, a kezdet kezdetén az 

állampolgárok nagy fegyelmezettsége mellett. Tart attól, hogy a várható második hullámnál ez 

a fegyelmezettség alább fog hagyni. Ígérete volt, hogy a rendőrség továbbra is következetesen 

számon fogja kérni azoknak a szabályoknak a betartását, amelyeket az arra jogosult 

szervezetek hoznak. Elsősorban a lakosság figyelmét hívná fel megfelelően kommunikálva, 

ha vannak az esetleges szigorító, korlátozó rendelkezések, mindenkit kér azok betartására.  

 

Széchenyi Sándorné képviselő:  

Nagyon örül neki, hogy egy felsőzsolcai lakos lett újra a parancsnok, gratulált 

neki. Ezredes úr szavai pedig megnyugtatóak voltak számára, örül az optimista 

jövőbe látásnak. Jó munkát kíván a rendőrségnek, amiben tudnak a segítségükre 

lesznek. 

 

Rimán János képviselő:  

Az előző években ő forszírozta a hallucinogén anyagok használatával kapcsolatos 

probléma megszüntetését. Érzékeli, hogy az elmúlt időszakban ennek a száma 

drasztikusan csökkent. A bizottsági ülésen elhangzott a rendőrség részéről, hogy 

rossz az információáramlás a lakosság és a rendőrség között. A lakosoknak, ha 

gondjuk van nem jelzik a rendőrség felé, csak a képviselőknek mondják. A 

későbbiekben szeretne hatékonyabb információáramlást teremteni. Több jelzést 

kapott, hogy a Béke, a József Attila és a Kertekalja utcák környékén több ittas 

vezetés zajlik. Ha van rá lehetőség, akkor ezeket az utcákat érdemes lenne 

megnézni, hogy kik ülnek a volán mögött. Csendháborításra kap több panaszt. 

Ezekre is jó lenne reagálni. Temetői lopásokat is jeleztek felé, amik nem jutottak 

el a rendőrségre. A GAMESZ-t fogja még kérni, hogy az oldalsó kapukat zárják 

be. Sok az illegális szemételhelyezés. A GAMESZ részéről egy rossz protokoll 

alakult ki, hogy ha tudtak róla és eltakarították a szemetet. Régebben, amikor 

bejelentették az ügyet a rendőrségre nem kaptak választ. A jövőben újra 

megpróbálják bejelenteni. Tavalyi éven rongálás történt, amiben kérte a rendőrség 

segítségét, amennyiben ilyen bűncselekmény történne a jövőben is, aktívabban 

lépjenek fel, mert vérszemet kapnak az elkövetők. Ő is látja, hogy fejlődés, 

előrelépés történt a rendőrség tevékenységében, köszöni munkájukat. 
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(dr. Pásztor Tünde képviselő az ülésre 922 órakor megérkezett, a Képviselő-testület 7 fővel 

határozatképes.) 

 

Szarka Tamás polgármester az illegális hulladéklerakással kapcsolatban megjegyezte, hogy 

ha közterületen történik az elhelyezése és nem tudják beazonosítani az elkövetőt, akkor a 

tulajdonosnak, jelen esetben az Önkormányzatnak kell elszállítania. Folyamatban van egy 

kamerarendszer kiépítése és a meglévő rendszer bővítése, reméli, hozza majd az elvárt 

eredményt. 

 

Mivel több hozzászólás nem volt, Szarka Tamás polgármester felolvasta a határozati 

javaslatot, majd kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését. 

 

Rimán János képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a Felsőzsolca közrendjének, közbiztonságának 2019. évi 

helyzetéről szóló beszámolót. 

 

Szarka Tamás polgármester szavazásra bocsátotta határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 7 fő. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2020. (VII. 8.) határozata 

Felsőzsolca közrendjének, közbiztonságának 2019. évi helyzetéről 

készített beszámolóról 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadja a Felsőzsolca közrendjének, közbiztonságának 2019. évi helyzetéről 

készített beszámolót. 

 

Felelős: Dr. Bogyay Ferenc rendőr ezredes, kapitányságvezető 

Határidő: értelemszerűen  

 

(Dr. Bogyay Ferenc ezredes és Majoros Flórián alezredes 925 órakor távozott az ülésről.) 

 

 

A 2. napirendi pont keretében az ÉRV Zrt. által 2019. évben végzett ivóvízellátási 

feladatokról készült beszámolót tárgyalta meg a Képviselő-testület Lőrinc Ákos, az ÉRV 

Zrt. vezérigazgatója előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Szarka Tamás polgármester megköszönte az ÉRV Zrt. munkatársainak, hogy elfogadták a 

meghívást és megjelentek az ülésen. Elmondta, hogy a beszámolóban részletesen 

összefoglalták, hogyan alakult a 2019-es évben az ivóvízellátás Felsőzsolcán. Egy több 

szemléletes táblázat került a beszámolóba. Korábban már volt szó róla, hogy az 

azbesztcementes hálózatnak még mindig 40,4% az aránya. 2018-ban történt egy komolyabb 

beruházás, a Szent István és a Sajó utcákon cserélték a csöveket. Bízik benne, hogy a 

következő években sikerül az azbesztcementes vezetékeket kicserélni. 
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A 2019-es meghibásodási táblázatban látható, hogy különösebb probléma a hálózatban nem 

volt annak ellenére, hogy ez már több évtizedes rendszer, amit az ÉRV Zrt. üzemeltet. 

Csőtörés a gerincvezetékben nem volt, bekötővezeték 3 esetben hibásodott meg, fogyasztó 

mérőaknájában keletkezett hiba 23, közkifolyók meghibásodása 2 eset, tűzcsap 

meghibásodása nem volt, elfagyás miatti hiba 1. A bizottsági ülésen beszélték és elemezték a 

beszámoló 5. oldalán található hálózati veszteséget, amely 2019. évben 110.830 m3, ez elég 

komoly mennyiség. Úgy tudja, hogy a cég elindult azon az úton, hogy ezt a rendkívül nagy 

veszteséget megszüntesse és bízik benne, ha 2021-ben már kisebb számot fognak látni a 

beszámolóban. Megkérdezte az előterjesztőt, kíván-e a beszámolóval kapcsolatban szóbeli 

kiegészítést tenni. 

 

Bűdi Tibor, az ÉRV Zrt. képviselője megköszönte a meghívást. A Pénzügyi Bizottsági 

ülésen Rimán János képviselőtől elhangzott kérdésre válaszolva elmondta, hogy alapvetően a 

közkifolyókon is lakossági áron számlázzák a vizet, csak a rezsicsökkentés ott nem 

alkalmazható, ezért van 10% árdifferencia. A Pénzügyi Bizottság ülésén felmerült, hogy 

rendkívül sok bekötő vezeték cseréje megtörtént, a Kossuth Lajos utca, Szent István utca, 

Sajó utca és Állomás utca rekonstrukciója során, és ezt fontos lenne folytatni. Egy bekötő 

vezetéket hozott, amivel szemléltette, hogy milyen állapotban vannak azok a földben. Ezek a 

csövek már cserére szorulnak. Végeztek egy felmérést, ami még nem teljes, eddig 185 db 

nagyon régi horganyzott bekötő vezeték van még a településen, amelyeknek fontos lenne a 

cseréje, hiszen erősen korrodáltak. A használati díj megállapodást áprilisban megküldték, az 

lenne a következő legfontosabb feladat, azt követően pedig, ha az anyagi lehetőségek 

megengedik, a nagyon régi horganyzott bekötő vezetékeket cserélik ki. Ezek a csövek 40 év 

felettiek, hivatalosan az élettartamuk 15 év.  

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy láthatták a szemléltetőeszközön, hogy olyan 

rendszerrel dolgozik a szolgáltató, ami felújításra szorul. Azon lesznek, hogy mindent 

megtegyenek a lakosság és a rendszer védelmében. 

 

Rimán János képviselő:  

A közkifolyók használata sarkalatos kérdés. Nagyon jó ötlettel állt elő a 

szolgáltató, egy technikai újítással a közkifolyókra, hogy kevesebb slagot lehessen 

rácsatlakoztatni és illegálisan vételezni a vizet.  

 

Szarka Tamás polgármester kérdezte, hogy meg tudják-e oldani ezt a fajta technológiát? 

 

Bűdi Tibor, az ÉRV Zrt. képviselője válasza, hogy kettő darab közkifolyó esetén már 

elvégezték. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Nem üzemben lévő közkifolyók esetén - például a temetőnél, vagy olyan 

helyeken, ahol az ide látogató emberek a szomjúságukat olthatnák - az 

üzembehelyezése megoldható lenne? 

 

Bűdi Tibor, az ÉRV Zrt. képviselője elmondta, hogy természetesen megoldható. Ha 

valamelyik közkifolyó tartósan nem üzemel, feltételezi, hogy az Önkormányzat kérésére 

helyezték üzemen kívül. Ha a közkifolyó 150 méteres elérési távolságán belül ellátatlan 

fogyasztó lakik, azt nem lehet megszüntetni. Fordított esetben az Önkormányzat szabadon 

dönthet, ha igény van rá, akkor visszaállítják a működését. Amit nem kell visszahelyezni, csak 

le van kötve, az könnyen és olcsón visszakapcsolható.  
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dr. Pásztor Tünde képviselő: 

A vízkészlet mennyisége kapcsán vannak vizsgálatok, felmérések? Megfelelő 

mennyiségű a vízkészlet? Tapasztalható csökkenés az utóbbi években? 

 

Bűdi Tibor, az ÉRV Zrt. képviselője válasza volt, hogy szerencsére mennyiségi probléma 

nincs, 1/3 kapacitáson működik. 

 

dr. Pásztor Tünde képviselő: 

A vas-mangán szabad széndioxid tartalom miből ered, ami a nyers vízben 

található? Ipari tevékenység, vagy ez természetes? 

 

Bűdi Tibor, az ÉRV Zrt. képviselője válasz, hogy a vízbázis rétegtulajdonsága. Nem 

szennyezés, ez természetes. 

 

Szarka Tamás polgármester - mivel egyéb hozzászólás nem volt - a Pénzügyi Bizottság 

véleményének ismertetését kérte. 

 

Rimán János képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja az ÉRV Zrt. által 2019. évben végzett ivóvízellátási 

feladatokról szóló beszámolót. 

 

Ezután a polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 7 fő. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

31/2020. (VII. 8.) határozata 

az ÉRV Zrt. által 2019. évben végzett 

ivóvízellátási feladatokról készült beszámolóról 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadja az ÉRV Zrt. által 2019. évben végzett ivóvízellátási feladatokról készült 

beszámolót. 

 

Felelős: Lőrinc Ákos, az ÉRV Zrt. vezérigazgatója 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

Szarka Tamás polgármester megköszönte a beszámolót és a megjelenést az ÉRV 

munkatársainak, akik az ülésről 924 órakor távoztak. 

 

 

A 3. napirendi pont keretében a MIVÍZ Kft. által 2019. évben végzett szennyvízelvezetési 

feladatok ellátásáról készült beszámolót tárgyalta meg a Képviselő-testület. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
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Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy Nyíri László korábban jelezte, hogy nem fog 

tudni részt venni a testületi ülésen, munkatársai képviselik a szervezetet. A beszámolóban 

látható a vezetékek hossza, ami majdnem 27 km. Ez egy komoly mennyiségű szakasz, 

szerencsére a tájékoztatóban az látszik, hogy különösen nagyobb problémák nem voltak a 

rendszerrel. 2019. évben elhárított hiba kimutatása az 5. oldalon látható: gerincvezeték 

dugulás 39 db, bekötővezeték dugulás 22 db, szennyvízbűz miatti bejelentés 2 db történt. A 

beszámolóban részletesen kitértek a javítási és karbantartási munkálatokra. A Gördülő 

Fejlesztési Tervben tervezik meg azokat a fejlesztéseket, amiket a következő években szeretne 

a szolgáltató, illetve az Önkormányzat elvégeztetni. 

Megnyitotta a vitát a beszámoló felett. 

 

Mivel hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester ismertette a határozati javaslatot és kérte 

a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 

Rimán János képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a MIVÍZ Kft. által 2019. évben végzett szennyvízelvezetési 

feladatok ellátásáról szóló beszámolót. 

 

Ezután a polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 7 fő. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

32/2020. (VII. 8.) határozata 

a MIVÍZ Kft. által 2019. évben végzett szennyvízelvezetési feladatok 

ellátásáról készült beszámolóról 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadja a MIVÍZ Kft. által 2019. évben végzett szennyvízelvezetési feladatok 

ellátásáról készített beszámolóját. 

 

Felelős: Nyíri László, MIVÍZ Kft. ügyvezetője 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

Szarka Tamás polgármester megköszönte a MIVÍZ Kft. képviselőjének a részvételt és a 

beszámolót. Szarka Zoltán 935 órakor távozott az ülésről. 

 

 

A 4. napirendi pont keretében az MVK Zrt. által 2019. évben végzett személyszállítási 

feladatok ellátásáról készült beszámolót tárgyalta meg a Képviselő-testület. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)  

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy Demeter Péter vezérigazgató úr nem tud jelen 

lenni az ülésen, de képviseletében megjelent Juhász János üzemgazdálkodási és szolgáltatási 

igazgató úr. 

 



10 

Kiemelte a beszámolóból, hogy a menetrend szerint munkanapokon 54 db, nyári időszaki 

munkanapokon 47 db, szombatonként 38 db, vasárnapokon pedig 34 db járattal végezte az 

MVK Zrt. a feladatellátást. Naponta átlagosan 2.263 utas vette igénybe a 7-es járatot, amiről 

azt gondolja, hogy elég magas szám. A futásteljesítmény 132.534 km. Nagy öröm számára, 

hogy 99,5%- ban MAN CNG típusú buszok járnak, amiről azt gondolja, hogy nagyon 

környezetbarát. Menetrendmódosítás történt 2019. évben, ismét a Selyemrét megállóhely 

érintésével közlekedik a 7-es járat. A visszajelzések azt igazolják, hogy ez jó döntés volt Az 

előző évről negatív visszajelzést, panaszt nem hallott. Kérte igazgató úrtól, hogy ha a 

menetrendben változás történik, előzetesen küldjék meg e-mail üzenetben, hogy a lakosságot 

tudják időben tájékoztatni.  

 

Juhász János, az MVK Zrt. üzemgazdálkodási és szolgáltatási igazgatója megköszönte az 

elismerő szavakat, majd elmondta, hogy a 2019-ben még nem alkalmazták azt a kedvezményt, 

amit polgármester úr kérésére biztosítanak. Ez azt jelentette a 2020-as évben, hogy azok a 

tanulók, akik megveszik a miskolci helyi bérletet, ingyen kapják meg a 7/2-es kiegészítő 

bérletet. 2018-hoz képest a 2019-es pénzügyi mérleg jobban alakult. 

 

Szarka Tamás polgármester megnyitotta a vitát a beszámoló felett. 

 

Pásztor Erik alpolgármester: 

Állandó kérdés, hogy azoknak az utasoknak, akik végig utaznak a járattal egy 

jegyet elég lyukasztani, vagy a Metro áruháznál még egyet kell? 

 

Juhász János, az MVK Zrt. üzemgazdálkodási és szolgáltatási igazgatója válasza, hogy 

eddig sem kellett két jegy, eggyel tudnak utazni. Bevezettek egy új szolgáltatást is, a 

mobiljegyet, így mobiltelefonnal is tudnak jegyet vásárolni az utasok, ez nagyon hasznos 

dolog.  

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy ez korábban is állandó kérdés volt és korábban, 

személyes találkozásuk alkalmával igazgató úr ígéretet tett, hogy ha valakit emiatt 

szankcionálnak, akkor nyugodtan lehet keresni őt. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

600,-Ft/km a CNG buszok kilométer díja, ezt sokalja. Azt gondolta, hogy ezeknek 

a buszoknak sokkal kisebb az üzemanyagfogyasztása, és ebből kifolyólag olcsóbb 

lesz a kilométerdíj és ezáltal az Önkormányzat hozzájárulása csökkenhet. Miért 

ilyen magas ez a díj?  

 

Juhász János, az MVK Zrt. üzemgazdálkodási és szolgáltatási igazgatója válaszában 

elmondta, hogy Miskolc városa sajnos nem részesült olyan kedvezményben, mint az 

országban egy pár nagyváros, hogy megkapta ingyen az autóbuszokat. Miskolc városa az 

autóbuszokra 20%-os kedvezményt kapott, ez a technológiai felárakra elég, amiből a CNG 

töltésekhez szükséges infrastruktúrát meg kellett teremteni. Külön gázkutakat kellett építeni, a 

javítócsarnokot át kellett alakítani és az autóbuszoknak elég jelentős költsége a lízingdíj, amit 

hosszú távon ki kell fizetni és ez a kilométer díjban jelentkezik. Ettől függetlenül egy 

NEOPLAN dízel autóbusz a 15-16 éves életkorával, a ráfordított, most már magas 

karbantartási összeggel körülbelül 900,-Ft. Azt gondolja, hogy ez nagyon jó áron van. 

 

dr. Pásztor Tünde: 

A lízing kifutása után várható csökkenés?  
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Juhász János, az MVK Zrt. üzemgazdálkodási és szolgáltatási igazgatója megjegyezte, 

hogy akkor már 10 éves autóbuszokról lesz szó, a karbantartási költségek fognak emelkedni. 

A gyártó 10 év garanciát vállal, hogy addig nem fog rozsdásodni. Ha olyan szerencsés 

helyzetbe kerülnének, hogy a meglévő dízel autóbuszokat valamilyen finanszírozási pályázat 

útján le tudnák cserélni, közel 100%-os intenzitással, az nagyon nagy előny lenne, mert akkor 

lenne egy olyan buszállományuk, aminek egy részére kell lízingdíjat fizetni. Akkor már 

jobban lehetne díjcsökkentésben gondolkodni. Azt szeretnék, ha gáz buszok érkeznének, de 

erre még ígéret sincs sajnos. 

 

Mivel egyéb hozzászólás nem volt, a polgármester ismertette a határozati javaslatot, majd 

kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 

Rimán János képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja az MVK Zrt. által 2019. évben végzett személyszállítási 

feladatok ellátásáról szóló beszámolót. 

 

Szarka Tamás polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 7 fő. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

33/2020. (VII. 8.) határozata 

az MVK Zrt. által 2019. évben végzett 

személyszállítási feladatok ellátásáról készült beszámolóról 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadja az MVK Zrt. által 2019. évben végzett személyszállítási feladatok 

ellátásáról készült beszámolót. 

 

Felelős: Demeter Péter, az MVK Zrt. vezérigazgatója 

Határidő: értelemszerűen  

 

 

Szarka Tamás polgármester megköszönte Juhász János, az MVK Zrt. üzemgazdálkodási és 

szolgáltatási igazgatójának a megjelentést, további jó munkát kívánt. Juhász János 949 órakor 

távozott az ülésről. 

 

  

Az 5. 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 jelentés II. részét, amelyből látszik, 

hogy a veszélyhelyzet átírta a mindennapokat.  
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Széchenyi Sándorné képviselő: 

Az orvosok tudnak róla, hogy most tárgyalja a testület a beszámolójukat? Úgy 

gondolja, hogy az egészségügy Felsőzsolcán elég magas színvonalon működik. A 

lakosok zömében elismerően nyilatkoznak az orvosok munkájáról. 

 

Szarka Tamás polgármester kérte Széchenyi Sándorné képviselő asszonyt, hogy a 

következő napirendi pontnál mondja majd el a véleményét, hiszen még csak a polgármesteri 

jelentésnél tartanak. 

 

Rimán János képviselő: 

Hol tart a kerékpárút pályázat? A kamerák kihelyezésével sikerült előrébb jutni? 

Olvasta a jelentésben, hogy március 12-én a SICTA Kft.-vel, május 18-án a 

„FIZ”-es cégekkel tárgyalt polgármester úr. Van visszajelzés, hogy a válság 

milyen hatással volt rájuk? 

 

Szarka Tamás polgármester válasza, hogy a kerékpárút kapcsán a közbeszerzési eljárás 

folyamatban van, a közbeszerzést bonyolító cég tájékoztatása szerint augusztus elején 

szerződéskötésre is sor kerülhet, ha a közbeszerzés olyan formában fog lezajlani, hogy nincs 

hiba, nincs hiánypótlás vagy egyéb probléma vele. A kamerák kihelyezése az EFOP-os 

pályázatok keretén belül történik. A cél az lenne, hogy a kameraképek egy helyen jelenjenek 

meg, ami az épülő Vállalkozást Segítő Központban lenne. Ott tartottak a kivitelezők 

képviselőivel és az informatikus kollégával egy bejárást, hogy körülbelül milyen kábelezés 

szükséges, milyen egyéb eszközök kellenek, hogy oda a jelek foghatók legyenek. A Zöldváros 

projekt keretében is több kamera kerül majd kihelyezésre, illetve ezek egy része már látható is 

a játszótéren és a kondiparkban. A Vállalkozást Segítő Központra is helyeznek kamerát. Az 

lenne még a céljuk, hogy a meglévő rendszer képes legyen kommunikálni az új rendszerrel és 

legalább 20-30 kamerakép megjelenjen a Vállalkozást Segítő Központban. 

Az Ipari Parkban az egyik cég komoly létszámleépítést eszközölt a vírus miatt, ott várhatóan 

számolni kell azzal, hogy ha nem is az éven, de jövőre ez az adókban jelentkezni fog. A többi 

3-4 cég képviselőjével szerencsére jól sikerült a kapcsolatfelvétel. Elmondták, hogy milyen 

problémák foglalkoztatják most őket. Leginkább a terület karbantartására, a kátyúk 

megjelenésére, a téli síktalanításra panaszkodtak. Azt gondolja, hogy jó beszélgetéseken 

vannak túl. Ígéretet tett, hogy amint lehetőség van, az említett feladatokat a korábbi évekhez 

hasonlóan igyekeznek ellátni.  

 

Rimán János képviselő: 

Kamerákat kellene még tenni a Sajó-partra, a Csepnyik környékére a 

szemétlerakások miatt, ha ezekre a helyekre nincs betervezve, akkor szerinte ide is 

szükséges lenne telepíteni, valamint a Táncsics Mihály utca és a Zöldfa utca 

környékére.  

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy több helyszínt határoztak meg, de az EFOP-os 

pályázat elég szűk keresztmetszetet ad, hogy hová lehet elhelyezni ezeket a kamerákat. 

Igazodni kellett a pályázati kiíráshoz. A meglévő kamerák viszonylag jó helyen vannak, csak 

nem működnek. A cél, hogy ezeket rendbe tegyék, beállítsák. Van olyan kamera, ami el van 

fordítva, például az Állomás utcán nem a forgalmat figyeli, hanem a családi házas részt. Saját 

forrásból lehet bővíteni majd, ha lesz rá keret. Olyan rendszert próbálnak most kialakítani, 

hogy a jövőben bővíthető legyen, szeretnék is azt megtenni évente 2-3 kamerával.  
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Széchenyi Sándorné képviselő:  

A fiatalok még mindig megpróbálnak idejönni más településekről. Ők azt állítják, 

hogy nem kábítószert fogyasztanak, szerinte még annál is rosszabb, mert nem 

tudják, hogy mit szívnak. A Béke utca és a Kavicsbánya utca kereszteződésénél 

lévő kút környékére egy jól működő, magasra szerelhető, semmiképp nem 

elforgatható kamera kellene. Kéri, hogy oda olyan kamera kerüljön, ami fel tudja 

őket venni és el lehet kapni ezeket a gyerekeket.  

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy volt egy betörés, ahol az Önkormányzat 

kamerája nem tudott érdemben segíteni, a mozgást le lehetett követni. Ezt a rendőrség meg is 

nézte. A helyszíneket parancsnok úrral egyeztette, megbeszélték, hogy pályázaton belül 

milyen feltételrendszere van a kamerák kihelyezésének. Elküldte azokat a tervezett helyeket, 

ők még pluszba javasoltak és össze tudták hangolni a pályázati kiírással. Úgy gondolja, hogy 

a fontos a jövőben is, hogy a rendőrség véleményét kikérjék, mert akár egy baleset során is jól 

jöhet a kamerakép.  

 

dr. Pásztor Tünde képviselő:  

A kamerákkal kapcsolatban szó volt még a Sajó-part Kastély utca felüli 

lejárójáról, hogy a tornateremre fel lehetne egyet szerelni és így a két lejárat le van 

védve, hogy ne tudjanak szemetet levinni. Szeretné, ha szemétlerakást tiltó táblák 

kerülnének ki a hulladéklerakónak használt területekre, illetve egy felhívás, hogy 

kamerával megfigyelt a terület. Reméli, hogy ez is visszatartó erő lesz a szemetet 

lerakók számára. A Miskolc Térségi Konzorciumnál szabadon felhasználható 

pénzeszközök felszabadítása történt. Tudják, hogy ennek mi a háttere? 

 

Szarka Tamás polgármester válasza, hogy ez osztalékjellegű összeg, amit a Konzorciumban 

résztvevő tagok kaptak meg. 

 

dr. Pásztor Tünde képviselő:  

Mit csinál a Konzorcium?  

 

Szarka Tamás polgármester válasza volt, hogy hulladékgazdálkodással, hulladékkezeléssel 

foglalkozik a Konzorcium. 

 

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: 7 fő. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

34/2020. (VII. 8.) határozata 

a 2020. március – június havi jelentés elfogadásáról 

 

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 6. napirendi pont keretében a város 2019. évi egészségügyi helyzetéről és az egészségügyi 

ellátásokról szóló beszámolót tárgyalta meg a Képviselő-testület Széchenyi Sándorné, a 

Humánpolitikai Bizottság elnöke előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

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

 

(Kucskár Tibor képviselő az ülésről 1000 órakor távozott, a Képviselő-testület 6 fővel 

határozatképes.) 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Az Egészségház udvarán van egy faház, ami a GAMESZ telepített oda. Elvitték? 

Mi lett azzal? 

 

Szarka Tamás polgármester válasza, hogy tudomása szerint még ott van az udvaron 

elhelyezett izolációs helyiség, ami a veszélyhelyzet miatt került kialakításra. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Állítólag csúnya. 

 

Szarka Tamás polgármester szerint nem csúnya, le van kezelve, le van festve.  

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Az egészségügyi dolgozóknak nem tetszik.  

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy ők kérték az elhelyezését. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Ők kérték, de nem ilyet.  

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy vettek 2 db sátrat, amik nem feleltek meg. Ez 

egy OSB lapból készült zárható házikó, amit a GAMESZ munkatársai készítettek. Kívülről le 

van kezelve, esztétikailag is megfelelő, villamos áramot vezettek be. Az orvosoktól azt 

hallotta, hogy kiszolgálta őket, a célnak megfelelt.  

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Az egészségügyi dolgozók által felvetett problémákat megoldották? A telefon is 

gondot okoz.  
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Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy azért nem érti képviselő asszony kérdését, mert 

folyamatosan kérdezi az egészségügyi dolgozókat, hogy mi a helyzet a telefonnal és az 

internettel, mindig azt a választ kapja, hogy szuper. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Nem az egészségügyi dolgozóknak van problémájuk, hanem azoknak a 

betegeknek, akik nem érik el az egészségügyben dolgozó szakembereket. 

Pontosabban a betegeknek a veszélyhelyzet elrendelése óta be kell jelentkezniük. 

Telefonálnak és nem veszik fel vagy foglaltat jelez a készülék. Ő is kipróbálta és 

végig foglalt volt.  

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy idáig úgy volt, ha valaki betelefonált 

kapcsolták azt az orvost, akit keresett. A hívó félnek úgy tűnt, hogy nem veszik fel, holott 

foglalt volt a vonal.  

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Az a baj, hogy a recepción nincs senki. Valakinek ott kellene ülnie és kapcsolni 

azt, akit keresnek.  

 

Szarka Tamás polgármester válasza, hogy tudomása szerint így történik.  

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Nem így történik.  

 

Szarka Tamás polgármester kérte, hogy járjanak utána.  

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Nagyon sok ember szeretne időpontot kérni, de nem tud, és előzetes bejelentkezés 

nélkül nem fogadják az orvosok.  

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy most ez a protokoll, erről az orvosok sem 

tehetnek. Nekik is előírják, hogy a betegellátást milyen módon kell végezni.  

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

A telefon már régóta probléma.  

 

Szarka Tamás polgármester megjegyezte, hogy hozzá is érkezett jelzés a telefonnal 

kapcsolatban, hogy nem veszik fel. Ha déltől van rendelés és az illető ¾ 12-kor telefonál, 

akkor valóban nem fogják felvenni a telefont. Kérte, hogy írják fel, hogy kinek milyen gondja 

volt, hogy az orvosokat tudják szembesíteni ezekkel a problémákkal. Úgy tudja, hogy jelenleg 

a kolléganőhöz fut be a telefon a portásfülkébe és onnan kapcsolja az orvosokat. A 

beszámolóban látható, hogy egy rendelési időben 60-80 beteget látnak el az orvosok. Ha 

beérkezik 20 telefonhívás és ha egy beszélgetés csak 2 perc, az már a rendelési időből sokat 

vesz el. Tudja, hogy nem veszik fel, de rendelési időben az orvosoknak ilyen sok a betegük, 

arra is figyelemmel kell lenni. Kérte, hogy írják össze a problémákat, beszéljék meg, hogy 

megoldást tudjanak rá találni. A beszámolóból látható, hogy 7.722 esetszám jelent meg 

rendelési időben, tanácsadáson 829 fő. Részletesen kitértek a táppénzes állományra, 

szűrésekre. Legutóbb a Szent István utcáról a parkolóhoz vezető út problémáját jelezték az 

orvosok, ami valóban hagy némi kívánni valót, ezt orvosolni fogják. Gond még a parkoló 

kialakítása, mert már kinőtte azt a forgalmat, ami jelen van az Egészségházban. 
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Oda is bővítést kell eszközölni, amire úgy gondolja, hogy lesz megoldás, mert a terület 

rendelkezésre áll, csak egy jó minőségű parkolót kell kialakítani, sok beteg fordul meg az 

Egészségházban. A fogászatra új fogorvosnő érkezett, aki nagy lendülettel vetette bele magát 

a munkába. A védőnői szolgálaton két kolléganő látja el a feladatokat. Számára érdekes adat a 

születések száma, ami 64 db volt a tavalyi éven, jó lenne, ha ez emelkedne és gyarapodna a 

lakosság létszáma. 

 

dr. Pásztor Tünde képviselő: 

Március elején volt egy megbeszélés az Egészségházban, ahol azokat a 

problémákat beszélték meg, amit a beszámoló is tartalmaz. Anno készített egy 

emlékeztetőt, ahol olyan javaslatokat dolgoztak ki, ami a megbeszélés hatására 

egy közös platform volt. Javasolja ennek az emlékeztetőnek a használatát azokra a 

problémákra, amelyek még nem oldódtak meg. Ha jól tudja, a fűtést tavasszal 

vizsgálta egy szakember, abban sikerült dűlőre jutni, hogy milyen megoldás 

lehetséges? Egy nagyon jó modern fűtési rendszere van az Egészségháznak, csak 

nem működik megfelelően.  

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy a rendszer hatékonyságával van probléma. Az 

energetikai szakember álláspontja szerint nem tudja produkálni azt a hatékonyságot, amire 

hivatott lenne. A GAMESZ-t megkérte, hogy a kivitelezővel vegye fel a kapcsolatot, 

megállapodást kell kötni velük a karbantartásra. Van egyfajta folyadék, ami biztosítja a hűtést-

fűtést, elképzelhető, hogy az már nem megfelelő, mert azt is bizonyos időközönként cserélni 

kell. Ebben várható előrelépés, ha a telepítést végző cég tud abban segíteni, hogy mi az, ami 

miatt ez a gond. A fő problémát az okozza, hogy a rendszer nem tudja azt a hatékonyságot, 

amit kellene, így az elektromos áramot használja leginkább fűtésre. Ezért tapasztalhatnak 

magas áramszámlát. Hozzátette, hogy az egyik pályázat keretében napelemes rendszert 

terveztek az Egészségház tetejére. Bízva a pályázat sikerében nagy mértékben fogják tudni 

csökkenteni a költségeket.  

 

dr. Pásztor Tünde képviselő:  

Dr. Magyar Erzsébet gyermekorvos címzetes főorvosi cím használatára jogosult, a 

Képviselő-testület határozatban dönthet egy elismerő díszoklevél 

adományozásáról. Úgy tudja, hogy ilyen még nem történt Dr. Magyar Erzsébet 

gyermekorvos vonatkozásában. Ez a 20 éven keresztül folyamatos háziorvosi 

feladatokat ellátó orvosnak jár. 

 

Szarka Tamás polgármester kérte, hogy zárt ülés keretében térjenek vissza erre a kérdésre.  

 

Szarka Tamás polgármester ezután felolvasta a határozati javaslatot, majd kérte a 

Humánpolitikai Bizottság véleményének ismertetését. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság - a márciusi ülésén - 3 igen szavazattal elfogadta és a 

Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja a város 2019. évi egészségügyi 

helyzetéről és az egészségügyi ellátásokról szóló beszámolót. 

 

Szarka Tamás polgármester ezután szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.  

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 



17 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

35/2020. (VII. 8.) határozata 

a város 2019. évi egészségügyi helyzetéről és 

az egészségügyi ellátásokról szóló beszámolóról 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 2019. évi 

egészségügyi helyzetéről és az egészségügyi ellátásokról szóló beszámolót 

megtárgyalta és elfogadja.  

 

Felelős: Széchenyi Sándorné, a Humánpolitikai Bizottság elnöke 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A 7. napirendi pont keretében az Önkormányzat 2019. évi adóztatási tevékenységéről szóló 

beszámolót tárgyalta meg a Képviselő-testület.  

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy az adónemek közül kiemelendő az 

építményadó, ami a bevallások alapján 68385 m2 terület. Magánszemélyek kommunális adója 

5 E Ft, melyet 2200 adózó fizeti meg. A 2019-es év költségvetésébe 10,970 M Ft került 

betervezésre, ebből 9,914 M Ft, 90,3%-os az aránya. Egyik legnagyobb tétel a helyi iparűzési 

adó, ami 1996-ban került bevezetésre. A 2019. évi terv 400 M Ft, az előírás 442 M Ft és 418 

M Ft a tényadat. Az adózók száma 2019-ben 284 egyéni vállalkozó, 370 társas vállalkozás és 

121 kisadózó. A beszámoló tartalmazza a települési önkormányzatokat megillető átengedett 

bevételeket, a gépjárműadót, amiből 40% helyben maradt és 60%-a az államot illeti. Sajnos a 

veszélyhelyzet miatt a 40%-ot is elvették, Felsőzsolca esetében ez 32,8 M Ft-ot jelent a 

költségvetésben. Talajterhelési díjra 1,7 M Ft volt betervezve, amiből a befizetett 183 E Ft 

volt. Ezzel kapcsolatban egyeztetett a kolléganőkkel és szeretné, ha egységesen kivetnék 

minden olyan személyre, akinek talajterhelési díjfizetési kötelezettsége van. Ez az adónem 

arra hivatott, hogy a lakosságot ösztönözzék arra, hogy a meglévő szennyvíz-

csatornahálózatra rákössenek, hiszen a talajterhelési díj összege alkalmanként jóval magasabb 

lehet, mint a fizetendő szennyvíz. Aki a bevallási kötelezettségének nem tesz eleget, azt a 

jogszabályoknak megfelelően szankcionálják. Úgy gondolja, ha elengedik és nem 

foglalkoznak vele, akkor soha nem fogják elérni azt, hogy akik még nem kötöttek rá, 

megtegyék. Már vannak kedvezmények a rákötést illetően, de a talajterhelési díj így is jóval 

magasabb lehet, mint a csatornahasználati díj. Megnyitotta a vitát a beszámoló felett. 

 

Hogya Zsolt alpolgármester: 

A talajterhelési díjakkal kapcsolatban, kéri, hogy gondolkozzanak olyan 

lakosságot segítő csomagon, ami a szennyvízvezetékre való rákötést segítené. 

Azok a családok, akik még nem kötöttek rá a szennyvízhálózatra, nem biztos, 

hogy hanyagságból és nemtörődömségből tették, hanem esetleg segítségre 

szorulnak. Ez lehet akár a kérelmek, papírmunkák elkészítése. Nem feltétlenül 

anyagi segítségre gondol, de akár az is szóba jöhet valamilyen formában.  

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy megfontolandó a javaslat. A következő évi 

költségvetésnél meglátják, hogy mekkora lesz a mozgásterük. 
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Érdemes elgondolkodni, hogy akarnak-e, tudnak-e segíteni és ha igen, milyen formában, akár 

adminisztratív formában vagy szakember is segítség lehet annak, aki rákötési szándékot 

mutat.  

 

Rimán János képviselő: 

Pénzügyi válság van. Látta, hogy az építményadó teljesülése 89,75%. A 

gépjárműadóból, ami még az Önkormányzaté lett volna a tavalyi évben 85,3% 

teljesült. Komoly kintlévőségek vannak. Oda kell figyelniük arra, hogy ami az 

Önkormányzaté, azt ne engedjék el, hajtsák be. Ne engedjék el, mert az 

igazságtalan azokkal szemben, akik fizetnek. A talajterhelési díj nem azért van, 

mert pénzt akarnak begyűjteni, hanem vannak bizonyos társadalmi elvárások. 

Ahol a szennyvíz elengedése nem megfelelő, ott egyfajta gyermekveszélyeztetés 

is fennáll, és a hepatitis járvány nem csak őket veszélyezteti, hanem az egész 

várost. A víz 5-7 méterrel a földfelszín alatt van és nem lehet, hogy folyamatosan 

szennyezik. 17 adózó nyújtotta be a bevallást, és legalább 100-an lehetnek, akik a 

szennyvizet elengedik. Ezzel kapcsolatban lépniük kell.  

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy az adóbeszedés és a hátralékok beszedése 

folyamatban van. A veszélyhelyzet miatt szüneteltetni kellett az adóvégrehajtásokat. Látszik, 

ha összeadják az adónemeket, akkor komoly kintlévőség van. Lesz egy része, amit rajtuk 

kívülálló okok miatt nem fognak tudni behajtani. A napokban elindult a kintlévőségek 

jogszabály szerinti beszedése. A talajterhelést illetően jogszabály rendelkezik arról, hogy aki 

nincs rákötve a csatornára, annak fizetnie kell. Azok, akik nem kötnek rá, óriási 

környezetterhelést jelentenek. Vannak olyan következetes polgárok, akik beküldik a bevallást 

és fizetik a talajterhelési díjat.  

 

dr. Pásztor Tünde képviselő: 

A talajterhelési díj külön alszámlán van, amit csak bizonyos környezetvédelmi 

célokra lehet felhasználni. Ha Hogya Zsolt alpolgármester úr javaslatára 

kidolgoznának egy tervet, ami megoldást nyújthat a rácsatlakozáshoz, vajon azt az 

összeget lehet erre fordítani? 

 

Hogya Zsolt alpolgármester: 

Van egy konkrét ötlete rá. Ha egy ingatlanhasználó befizette a talajterhelési díjat, 

mert nincs a csatornára rákötve, de amennyiben vállalja, hogy ráköt, akkor az 

előző évi talajterhelési díjat esetleg visszakaphatná a munkálatok elvégzésének 

kompenzálására.  

 

Szarka Tamás polgármester hozzátette, hogy a talajterhelésre vonatkozó önkormányzati 

rendelet módosítást igényel a kedvezményeket illetően. Úgy gondolja, hogy alpolgármester úr 

javaslatára a későbbiekben vissza kell térni rendeletmódosítás formájában, törvényes keretek 

között. 

 

Hogya Zsolt alpolgármester: 

Nem talajterhelési díj visszafizetése történne, hanem a kiépítés bekerülési 

költségéhez adnának hozzájárulást. Nem mindegy hogyan nevezik. 

 

Rimán János képviselő: 

Először vizsgálják meg a jogi mozgásterüket. Ha van rá lehetőség, akkor 

forgassák vissza a beszedett talajterhelési díjat. Amire Hogya Zsolt alpolgármester 
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utalt, hogy abban a rétegben nem biztos, hogy túl sok ember van, akinél be kell 

köttetni. A 17 fő, aki bevallást adott be, inkább nyugdíjas, akiknek régi tárolójuk 

van. Nem hiszi, hogy a Táncsics Mihály és a Zöldfa utca lakói rákötnének a 

csatornahálózatra. 

 

Mivel további hozzászólás nem volt, a polgármester felolvasta a határozati javaslatot, majd 

kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését. 

 

Rimán János képviselő:  

A Pénzügyi Bizottság - a márciusi ülésén - 5 igen szavazattal elfogadta és a 

Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja az Önkormányzat 2019. évi 

adóztatási tevékenységéről szóló beszámolót azzal, hogy valamennyi adónem 

tekintetében a végrehajtási eljárást kezdje meg az adóhatóság. 

 

Szarka Tamás polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a Pénzügyi 

Bizottság kiegészítésével együtt. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

36/2020. (VII. 8.) határozata 

az Önkormányzat 2019. évi adóztatási tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. 

évi adóztatási tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy valamennyi 

adónem tekintetében a végrehajtási eljárást kezdje meg az adóhatóság. 

 

Felelős: jegyző  

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A 8. napirendi pont keretében a Felsőzsolcai GAMESZ 2019. évi tevékenységéről készült 

beszámolót tárgyalta meg a Képviselő-testület a Felsőzsolcai GAMESZ igazgatója 

előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy a GAMESZ elég széles körben látja el a 

feladatait a városban. Intézményüzemeltetés, városüzemeltetés, kommunális feladatok, 

központi irányítás, konyha, közmunka program és számos olyan tevékenységgel foglalkozik, 

ami a városüzemeltetéshez tartozik. A 2019-es évben az állományuk 32 főben került 

meghatározásra. Kiemelte a közvilágítási feladatokat, amelynek a költsége 12.598.450,-Ft 

volt. Megjegyezte, hogy a korábbi években helyenként LED-es világítás került beszerelésre, a 

cél az lenne, hogy a teljes hálózatot erre az új technológiára váltsák ki. Köztisztasági 

feladatokat végeznek, zöld terület karbantartást. Nagyon széles a paletta. Végig nézve a 

járműparkot, úgy gondolja, hogy van hová fejlődni, mert a beszerzett gépek régebbiek, 

elavultak, de úgy gondolja, hogy a közmunka programban sok olyan dolog került a korábbi 

években is megvásárlásra, ami megkönnyíti a munkájukat. Egy pályázat keretében vásárolt 

traktor a mai napon érkezik. Lakosságot érintő gyakori probléma a kóbor ebek befogása. 
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Ez is olyan feladat, amihez semmilyen állami forrás nem biztosítható, a saját bevételeik 

terhére történik. 1-1 kutyának a befogása több, mint 20 E Ft. Felsőzsolcán nagyon sok 

állatbarát, állatszerető ember van, akikkel jó a kapcsolat és közösen próbálnak kutyákat 

menteni. Dr. Pásztor Tünde képviselő is mentett már kutyát. Ez óriási gond, mert sokszor 

falkába verődnek és a lakosok félnek tőlük. Több ponton jelennek meg a kutyák, nincsenek 

beoltva, a határban nem tudják, hogy mivel érintkeznek. Ez óriási tételt képez a 

költségvetésben, amire semmilyen állami forrás nem áll rendelkezésre.  

Megnyitotta a vitát a beszámoló felett. 

 

Rimán János képviselő:  

A Pénzügyi bizottsági ülésen szó volt a Mályi üdülő és a bérlakások kapcsán, 

hogy egy pénzalapot kellene félretenni. Beszélték, hogy az egymás mellett élés 

szabályairól szóló rendeletet módosítani kell, amiben ki kell térni az illegális 

szemétlerakások helyzetére, esetleg szankcionálására, szemetelésre, a nem 

megfelelő közkifolyó-használatra, nem megfelelő ebtartásra. A bizottsági ülésen 

nem tárgyaltak róla, de érdekes lehet a parlagfű kérdése. Tavaly Heves Megyében 

a hatóság drónokkal járta a határt és felvételt készítettek és ha valahol parlagfüvet 

találtak, automatikusan bírságoltak. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

A Humánpolitikai Bizottság is tárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolták. A 

jelenlegi helyzetre tekintettel, különösen koncentráljanak a bérekre a központi 

konyha dolgozói esetében, illetve egy új, főiskolát végzett dolgozó, egy asztalos 

tekintetében. A nyugdíjba vonuló Hriczkó Barna méltó elköszönésére is 

gondoljanak. Rendkívül irritálja a rács, a be nem jutás a GAMESZ-ba. Méltatlan, 

hogy ott állnak a rács előtt és kiabálni kell, hogy beengedjék az embert. Az is 

előfordul, hogy nem engedik be. Szeretné, ha lenne ott egy kolomp, vagy bármi, 

ami jelzi, hogy valaki ott van. Tudja, hogy milyen problémákkal küszködnek a 

dolgozók magatartását illetően, de ez akkor sem megoldás, hogy van egy 

munkahely, bezárják a rácsot és vagy beengedik, vagy nem az oda érkezőket. 

Furcsának érzi. Megint vezető nélkül maradt a GAMESZ, nem könnyű a helyettes 

dolga. Reggel bement a Kassai utcai GAMESZ udvarba, mert kíváncsi volt, hogy 

ki irányítja a munkálatokat ott, és örömmel látta, hogy Klemencz László kézben 

tartja a dolgokat. Az iskola udvarán magas a fű, amiatt ment a GAMESZ-ba, a 

hétre ígérték a fűnyírást. Ahogy Rimán János képviselő is mondta, nagyon nehéz 

feladat, rengeteg emberrel ráadásul olyanokkal, akikkel nem könnyű szót érteni. 

Találjanak erre megoldást. 

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy a Mályi üdülőt több képviselővel megnézték, 

sajnos rossz állapotban van. Kérte azokat a képviselőket, akik még nem látták, egyeztessenek 

időpontot és nézzék meg. Akik látták, úgy foglaltak állást, hogy mindenképpen érdemes vele 

foglalkozni, tegyék rendbe, ha még anyagi áldozatokkal is jár. A bérekkel kapcsolatban 

észrevétellel teljesen egyetért, a több éve ott lévő képzett szakemberek a garantált 

bérminimumot kapják, ami bruttó 210.600,-Ft. E tekintetben a gazdasági vezetővel 

kidolgoztak egy táblázatot a kollégák jobb megbecsülése érdekében. Széchenyi Sándorné 

képviselő említette Riczkó Barnabást, aki valóban olyan munkatárs, aki 40 éve Felsőzsolca 

szolgálatában áll és a város több részén ottmaradt a keze nyoma. Azon lesznek, hogy 

megfelelően honorálják a hosszú jelenlétét a városban. A GAMESZ épületébe történő 

problémás bejutást ő is jelezte. Nem túl impozáns egy közfeladatot ellátó közintézmény, 

amely ráccsal fogadja az oda érkezőt. Ezen fognak változtatni. 
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Elmondta, hogy ott olyan ügyfélforgalom jelentkezik, amit el sem lehet képzelni. Erre ki 

fognak találni egy méltó módot, egyelőre csengőt helyeztek el az épületen. A Szent István 

Katolikus Általános Iskolában a fűvágás nem az Önkormányzat feladata, rendelésre történik, 

de a pénteki rendezvény miatt a mai napon elvégzik.  

 

Pásztor Erik alpolgármester: 

A beszámolóban az szerepel, hogy pályázati forrásokra hagyatkoznának és úgy 

újítanák fel a Mályi üdülőt. Azt javasolja, hogy a tereprendezést, és azokat a 

munkálatokat, amiket a GAMESZ el tud végezni, el kellene kezdeni a közmunka 

program keretében. Időben el kellene kezdeni, mert nagyon sok lehetőség rejlik 

abban az üdülőben. Jó lenne újra felvirágoztatni.  

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy a tetőt kell először megoldani, utána 

következhet a tereprendezés.  

 

Hogya Zsolt alpolgármester:  

Jelzést kaptak, hogy hogyan működik a népkonyha jelenleg. Az előző héten 

csütörtökön jártak ott Kovácsné Behina Dorottyával, a GAMESZ gazdasági 

vezetőjével és beszéltek az ottani állapotokról, valamint konkrét képet kaptak az 

ételosztás módjáról, hogy hogyan kell történnie. Már ő is tisztán látja a 

kötelezettségeket, és ígéretet tett, hogy többször fogja ellenőrizni az ételosztást. 

Amiben megállapodtak, teljesítésre kerülnek és fennakadás nélkül folyik a 

megkezdett munka.  

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Hány adag étel van?  

 

Hogya Zsolt alpolgármester:  

251 adagot osztottak egy nap alatt.  

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Régen 900 adag volt, utána lecsökkent 800-ra. 

 

Hogya Zsolt alpolgármester:  

800 fő kapacitásra volt tervezve, de soha nem volt ekkora. 350 adagszám volt a 

legmagasabb. Aki jelzi, hogy szeretne ételt kapni, akkor onnantól kezdve 

jogosulttá válik az étel elvitelére vagy helyben történő elfogyasztására. 

Mindenképpen jeleznie és aláírásával igazolnia kell, hogy elvitte az ételét. A nyári 

gyermekétkeztetés az önkormányzat kötelessége. Az szintén ott kerül kiosztásra, 

és nem indokolta semmi, hogy az iskolában folytassák az ételosztást. Nem 

összekeverendő a kettő. Két szálon fut a dolog. Az ételosztás időpontja is eltérő, 

fél órával van elhatárolva egymástól. Egyelőre zökkenőmentesen működik a 

rendszer. Nyári étkeztetéssel sem lesz probléma. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Van olyan, hogy megmarad étel és az megromlik? Azt hallotta egy állampolgártól, 

hogy odament és nem kapott enni.  
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Hogya Zsolt alpolgármester:  

Az ételosztás délután 13:00-17:00 óra között valósulhat meg. Az ételt futár hozza, 

körülbelül 12:45-re ér vele oda. Az ételosztó asszonyok körülbelül 12:30-tól ott 

vannak. Szabály szerint 17:00 óráig nyitva kell, hogy legyen az ételosztó hely. Az 

étel átvételére jogosultak saját jelzésük alapján aláírásukkal igazolják, hogy 

átvették az ételt. Olyan nincs, hogy ha valaki jogosult az ételre, időben odamegy 

és nem jut neki. Olyan is van, hogy a jogosult nem veszi át és másvalaki jelzés 

nélkül igényt tart az ő ételére, erre van lehetőség. A megmaradt ételt visszaszállítja 

a futár, a megsemmisítéséről a szolgáltató gondoskodik. A cél az, hogy a naponta 

kiszállított ételmennyiség fogyjon el. Jó dolognak tartja, hogy közmunka program 

keretében tudnak dolgozókat biztosítani, akik az ételkiosztásban segítenek, a 

helyiséget tisztán- és karbantartják.  

 

Egyéb hozzászólás nem volt, a polgármester ismertette a határozati javaslatot, majd a 

Humánpolitikai és a Pénzügyi Bizottság véleményét kérte. 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja a Felsőzsolcai GAMESZ 2019. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

Rimán János képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a Felsőzsolcai GAMESZ 2019. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót. 

 

Szarka Tamás polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

37/2020. (VII. 8.) határozata 

a GAMESZ 2019. évi tevékenységéről készített beszámolóról 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 

GAMESZ 2019. évi tevékenységéről készített beszámolóját. 

 

Felelős: a Felsőzsolcai GAMESZ igazgatója 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A polgármester 1048 órakor szünetet rendelt el. 

 

 

1104 órakor folytatta ülését a Képviselő-testület. 
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A polgármester - az óvodavezető kérésére - javaslatot tett arra, hogy a 9. és a 19. napirendi 

pontokat cseréljék meg, most Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 2020/2021-es nevelési év 

munkaterv tervezetének véleményezését, elfogadását, 19. pontban pedig a Felsőzsolcai 

Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót tárgyalja a testület. Szavazásra 

bocsátotta javaslatát. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a polgármester napirendi pontok cseréjére 

irányuló javaslatát. 

 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Törvény nem írja elő az óvodai munkaterv tervezetének véleményezését a testület 

részére, a későbbiekben eltörlésre javasolja azt.  

 

 

A 9. napirendi pont keretében a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 2020/2021-es 

nevelési év munkaterv tervezetének véleményezésére, elfogadására került sor Mag Zsolt 

Sándorné óvodavezető előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Szarka Tamás polgármester felkérte Mag Zsolt Sándornét, a Felsőzsolcai Napközi Otthonos 

Óvoda óvodavezetőjét, pár mondatban foglalja össze a munkatervet.  

 

Mag Zsolt Sándorné, a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetője elmondta, 

hogy ez egy vázlatos dolog, az éves intézményi munkatervet az előző nevelési év 

eredményeire alapozzák, vagyis a beszámolóra, aminek az előterjesztési határideje augusztus 

27. Az még nem készült el, ezért ez az előzetes terv nem tartalmaz pontos adatokat, nagyon 

sok üres hely van, mert még nincsenek információik. Ezért kérte és javasolta, hogy a 

következő éven ne kelljen elkészíteni ezt az előterjesztést.  

 

Szarka Tamás polgármester - miután hozzászólás nem volt - felolvasta a határozati 

javaslatot. Elmondta, hogy az előterjesztést a Humánpolitikai Bizottság tárgyalta, kérte a 

bizottsági vélemény ismertetését. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

A Humánpolitikai Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 

2020/2021-es nevelési év munkaterv tervezetét. 

 

Ezután a polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

38/2020. (VII. 8.) határozata 

a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 2020/2021-es nevelési év munkaterv 

tervezetének véleményezéséről, elfogadásáról  

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felsőzsolcai Napközi 

Otthonos Óvoda 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó munkaterv tervezetét 

elfogadja.  

 

Felelős: Mag Zsolt Sándorné óvodavezető 

Határidő: értelemszerűen  

 

 

A 10. napirendi pont keretében a 2019. évben Felsőzsolca Város Önkormányzata által 

nyújtott támogatások elszámolásáról szóló tájékoztatást tárgyalta meg a Képviselő-testület 

Szarka Tamás polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy a tájékoztató részletesen tartalmazza a 

támogatott szervezeteket és a támogatási összeg mértékét. Az előterjesztésben szerepel, hogy 

a civil szervezetek a kapott támogatással elszámoltak.  

 

Széchenyi Sándorné képviselő:  

A Humánpolitikai Bizottság is tárgyalta a tájékoztatót, elfogadásra javasolták.  

 

A polgármester - mivel hozzászólás nem volt - ismertette a határozati javaslatot és a 

Pénzügyi Bizottság véleményét kérte. 

 

Rimán János képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a 2019. évben Felsőzsolca Város Önkormányzata által 

nyújtott támogatások elszámolásáról szóló tájékoztatást. 

 

Szarka Tamás polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.  

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

39/2020. (VII. 8.) határozata 

a 2019. évben Felsőzsolca Város Önkormányzata által 

nyújtott támogatások elszámolásáról szóló tájékoztatásról 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2019. 

évben Felsőzsolca Város Önkormányzata által nyújtott támogatások 

elszámolásáról szóló tájékoztatást. 

 

Felelős: Szarka Tamás polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
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A 11. napirendi pont keretében a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról és az önkormányzat 

vagyongazdálkodásáról szóló beszámolót tárgyalta meg a Képviselő-testület Szarka Tamás 

polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy rendeletalkotási kötelezettsége van a 

testületnek, elkészült a tervezet a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról, amely a Magyar 

Államkincstár által ellenőrzött és elfogadott számokat tartalmazza. Előzetesen mind a három 

bizottság tárgyalta.  

 

Rimán János képviselő:  

A felhalmozási pénzmaradvány 929,5 M Ft volt. Ez magas és olyan szempontból 

kedvezőtlen, hogy sok minden nem valósult meg időben. Ettől függetlenül 

elfogadták a tervezetet. A 2019-es év a 2020-21-es év függvényéhez képest 

kegyes év volt. Ilyen jó számok és ennyi pénz, lehet, hogy egy pár évig nem lesz. 

Becsüljék meg. 

 

További hozzászólás hiányában a polgármester a bizottságok véleményét kérte.  

 

Dr. Pásztor Tünde képviselő: 

Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról és 

vagyongazdálkodásáról szóló tervezetet.  

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

A Humánpolitikai Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról és 

vagyongazdálkodásáról szóló tervezetet. 

 

Rimán János képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról és 

vagyongazdálkodásáról szóló tervezetet. 

 

Szarka Tamás polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
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FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9/2020. (VII. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL 

 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 

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

önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdés c) pontjában, a (3) bekezdés i) pontjában, valamint 

a (4) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Felsőzsolca Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, Humánpolitikai Bizottsága és 

Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  

 

1. § Felsőzsolca Város Önkormányzat 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

zárszámadás:  

 

1 868 800 940 Ft Költségvetési bevétellel 

1 559 103 528 Ft Költségvetési kiadással 

 309 697 412 Ft Költségvetési egyenleg 

 

      954 894 513 Ft Finanszírozási bevétellel 

          8 099 875 Ft Finanszírozási kiadással 

          1 256 492 050 Ft Költségvetési maradvánnyal 

 

        2 823 695 453 Ft Összes Teljesített bevétellel 

       1 567 203 403 Ft Összes teljesített kiadással 

hagyja jóvá.  

 

 

2. § Az 1. §-ban megjelölt bevételek és kiadások főösszegét az 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 

mellékletek tartalmazzák. 

 

  Az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 155. § (2) bekezdése 

alapján az önkormányzat 2019. évi maradványának összege 1 256 492 050 Ft.  

  Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványának 

összegét és felosztását a 7. melléklet tartalmazza.     

             

            

3. § Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: 

 

1.1. melléklet Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege  

 

1.2. melléklet Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadás kötelező feladatainak 

 pénzügyi mérlege 

 

1.3. melléklet Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak 

 pénzügyi mérlege 
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1.4. melléklet Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadás államigazgatási feladatainak 

 pénzügyi mérlege 

2.1. melléklet Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)                           

  

2.2. melléklet Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati 

szinten) 

 

3. melléklet Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése 

beruházásonként 

 

4. melléklet Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként 

 

5. melléklet  Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, 

 hozzájárulások (8 db pályázatról) 

 

6.1. melléklet Az Önkormányzat 2019. évi összes bevétele és kiadása 

 

6.1.1. melléklet Az Önkormányzat kötelező feladatainak bevétele, kiadása 

 

6.1.2. melléklet Az Önkormányzat önként vállalt feladatainak bevétele, kiadása 

 

6.1.3. melléklet Az Önkormányzat államigazgatási feladatainak bevétele, kiadása 

 

6.2. melléklet A Polgármesteri Hivatal összes bevétele és kiadása 

 

6.2.1. melléklet A Polgármesteri Hivatal kötelező feladatainak bevétele, kiadása 

 

6.2.2. melléklet A Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatainak bevétele, kiadása 

 

6.2.3. melléklet A Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak bevétele, kiadása 

 

6.3. melléklet A Felsőzsolcai GAMESZ (a továbbiakban: GAMESZ) összes bevétele és 

kiadása 

 

6.3.1. melléklet A GAMESZ kötelező feladatainak bevétele, kiadása 

 

6.3.2. melléklet A GAMESZ önként vállalt feladatainak bevétele, kiadása 

 

6.3.3. melléklet A GAMESZ államigazgatási feladatainak bevétele, kiadása 

 

6.4. melléklet  A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) összes 

bevétele és kiadása 

 

6.4.1. melléklet Az Óvoda kötelező feladatainak bevétele, kiadása  

 

6.4.2. melléklet Az Óvoda önként vállalt feladatainak bevétele, kiadása 

 

6.4.3. melléklet Az Óvoda államigazgatási feladatainak bevétele, kiadása 
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6.5. melléklet A Felsőzsolcai Közművelődési és Városi Könyvtár (a továbbiakban: 

Közművelődés) összes bevétele, kiadása 

 

6.5.1. melléklet A Közművelődés kötelező feladatinak bevétele, kiadása 

 

6.5.2. melléklet  A Közművelődés önként vállalt feladatainak bevétele, kiadása 

 

6.5.3. melléklet A Közművelődés államigazgatási feladatainak bevétele, kiadása 

 

7. melléklet  A költségvetési szervek 2019. évi maradványának alakulása 

 

8. melléklet  A 2019. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának 

alakulása jogcímenként 

 

1. tájékoztató tábla Az Önkormányzat zárszámadásnak pénzügyi mérlege 2018.- 2019. 

 

2. tájékoztató tábla Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok 

szerinti, évenkénti bontásban 

 

3. tájékoztató tábla Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és 

eszközök szerinti bontásban 

 

4. tájékoztató tábla Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők 

szerinti bontásban 2019. december 31-én 

 

5. tájékoztató tábla Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezménye) 

 

6. tájékoztató tábla Kimutatás a 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról 

 

7.1.tájékoztató tábla Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 

 

7.2.tájékoztató tábla Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 

 

7.3.tájékoztató tábla Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 

 

8.tájékoztató tábla Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 

működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 

 

9. tájékoztató tábla Pénzeszközök változásának levezetése 

 

   

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

  

Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal 

SZMSZ-ének VII/1. pontja alapján 

a jegyzőt helyettesítő 
 

 

 DR. KAKAS ZOLTÁN S. K. SZARKA TAMÁS S. K. 
 hatósági osztályvezető polgármester 
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A 12. napirendi pont keretében a belső ellenőrzés tapasztalatairól 2019. évre vonatkozóan 

készült beszámolót, éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentést (az 

önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései 

alapján) tárgyalta meg a Képviselő-testület. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Szarka Tamás polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, a belső ellenőrrel nagyon 

jó a kapcsolatuk, egyéb témákban is tanácsadással szolgál. Minden intézményben végzett 

ellenőrzést, amit jogszabályi kötelezettség ír elő. A beszámolóban részletesen olvashatják, 

hogy mely területek kerültek ellenőrzés alá. Folyamatosan szükség van a pénzkezelési és 

egyéb bizonylati szabályok naprakésszé tételére. Vannak olyan elvégzendő feladatok, amiket 

megfogalmaz a belső ellenőr. A 2019-es évben nem merült fel olyan szabálytalanság, ami 

eljárás megindításával járt volna. Ezután megnyitotta a vitát a jelentés felett. 

Hozzászólás hiányában kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését 

 

Rimán János képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a belső ellenőrzés tapasztalatairól 2019. évre vonatkozóan a 

beszámolót, éves ellenőrzési jelentést, éves összefoglaló ellenőrzési jelentést (az 

önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési 

jelentései alapján). 

 

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

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

40/2020. (VII. 8.) határozata 

a belső ellenőrzés tapasztalatairól 2019. évre vonatkozóan, 

éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 

(az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves  

ellenőrzési jelentései alapján) 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a belső 

ellenőr által - a Bkr. előírásainak megfelelően – elkészített éves ellenőrzési 

jelentést, valamint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 

ellenőrzési jelentései alapján az éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentést. 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A 13. napirendi pont keretében a Rendezvények Háza 2019. évi működéséről szóló 

beszámolót tárgyalta meg a Képviselő-testület Ravasz Tiborné ügyintéző előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
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Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy Ravasz Tiborné ügyintéző részletezte a 

beszámolóban a személyi feltételeket. 2019. évben 1 főállású, megbízási szerződéssel volt 1 

kolléga, valamint közmunka programban több munkatárs segítette Ravasz Tiborné ügyintéző 

munkáját. A bizottsági ülésen is felvetődött, valamint Ravasz Tiborné ügyintéző minden 

beszámolóban felhívja a figyelmet az épület beázására. Ahhoz, hogy a Rendezvények Házát 

olyan állapotban őrizzék meg, amilyenben van, ahhoz szükséges és elengedhetetlen a tető 

utólagos szigetelése. Azt gondolja, hogy erről a későbbiekben mindenképpen tárgyalniuk kell, 

hogy a forrást biztosítani tudják. A Rendezvények Házának a fő tevékenységét a szabadidő-

sport tevékenységek adják. Eseménynaptár formájában található felsorolás a beszámolóban 

arra vonatkozóan, hogy milyen szervezetek, milyen magánemberek veszik igénybe a házat. A 

cél az lenne, hogy a kiadások és a bevételek minél jobban közelítsenek egymáshoz. Elég 

komoly napelem került pár évvel ezelőtt a házra. Úgy gondolja, hogy Ravasz Tiborné 

ügyintéző személyében jó gazdája van a Rendezvények Házának. Mindig egy nagyon 

kulturált környezet fogadja az oda érkezőket. Az eseménynaptárból is kitűnik, hogy bőven 

van rendezvény, a kihasználtság magasnak mondható.  

 

Széchenyi Sándorné képviselő:  

A Rendezvények Háza olyan lehetőség a felsőzsolcai emberek számára, ahol jól 

érzik magukat, az épület színvonalas, tiszta. A Humánpolitikai bizottsági ülésen 

felmerült, hogy Ravasz Tiborné ügyintéző igazgatói szintű feladatokat lát el, a 

besorolása hamarosan módosulni fog. A Kazinczy Ferenc Református Általános 

Iskolának óriási lehetőséget teremt azzal, hogy ott tartják a testnevelés órákat. 

Minden sportolni vágyó megkapja a segítséget. Sokszor olyan dologra kell az 

ügyintézőnek rábólintania, ami neki plusz munka – hétvégéken, délutánonként. 

Köszöni Ravasz Tibornénak, hogy gazdája a Háznak. Gratulál és további jó 

munkát kíván.  

 

Szarka Tamás polgármester egyetértett képviselő asszonnyal, nem csak a ház, az egész 

környezet Ravasz Tibornéhoz tartozik, hamarosan átadásra kerül a kondipark, ami szintén 

része lesz.  

 

(Szőkéné Bűdi Andrea gazdálkodási osztályvezető 1121 órakor az ülésre megérkezett.) 

 

Ravasz Tiborné ügyintéző elmondta, hogy örülne neki, ha tényleg megvalósulna a 

tetőjavítás. A küzdőtér nem ázik be, de az emeleti rész igen. Vannak olyan helyiségek, ahol 

nagyon komoly gondok vannak. Bizonyos dolgok el vannak használódva az épületben, a 

jövőben azokra is kellene pénzt fordítani. Sajnos ez éven 3 frekventált hónap kiesett, ami 

jelentős bevételkiesést jelentett. Nagyon szeretné, ha az épület külsejét is helyrehoznák, mert 

le fog omlani a szigetelés, le fog peregni a kő. Egy új kolléga elkezdte kívülről lefesteni az 

ablakokat, jó lenne, ha 2-3 ember tudna dolgozni. Megköszönte az elismerő szavakat.  

 

További hozzászólás hiányában a polgármester ismertette a határozati javaslatot, majd kérte 

a Humánpolitikai és a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja a Rendezvények Háza 2019. évi működéséről 

szóló beszámolót. 
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Rimán János képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a Rendezvények Háza 2019. évi működéséről szóló 

beszámolót. 

 

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

41/2020. (VII. 8.) határozata 

a Rendezvények Háza 2019. évi működéséről szóló beszámolóról 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadja a Rendezvények Háza 2019. évi működéséről szóló beszámolóját. 

 

Felelős: Ravasz Tiborné ügyintéző  

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A 14. napirendi pont keretében Felsőzsolca Város Önkormányzata Gazdasági Programjának 

elfogadásáról szóló javaslatot tárgyalta meg a Képviselő-testület Szarka Tamás 

polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy jogszabály írja elő, hogy a választást követő 6 

hónapon belül el kell készítenie a testületnek a Gazdasági Programot. Ez a veszélyhelyzetre 

tekintettel kitolódott. A programot 2020-2025-re tervezték meg. Igyekeztek részletesen 

megfogalmazni, hogy melyek azok a célkitűzések, amelyek a következő 5 évben 

megvalósításra kerülhetnek. Kitértek benne a közlekedésre is. Épülőben van az autópálya, 

amiről azt gondolja, hogy Felsőzsolca az elhelyezkedéséből is előnyt kovácsolhat. Ezzel 

párhuzamosan említette az Ipari Park lehetőségeit. Van egy 40 hektárnyi terület a városban, 

ami szinte karnyújtásnyira található az épülő autópályától, ez tovább növeli a lehetőségét 

annak, hogy oda is cégek települjenek be. A programban egyéb gazdaságot érintő dolgokat is 

megfogalmaztak. Érdemes figyelmet szentelni a megújuló energia, a napenergia 

kapacitásának a bővítésére. Helyet kellett, hogy kapjanak a programban azok a fejlesztések is, 

amikről már korábban beszéltek, például útépítés, játszóterek kialakítása. A veszélyhelyzet 

előtt elkezdték a faültetéseket, ehhez a lakosság is nagyon pozitívan állt. Elég részletesen 

összefoglalták, hogy a következő 5 évben melyek azok a dolgok, amelyeket célszerű 

napirendre venni. Amihez pénz szükséges, próbálnak pályázati forrást találni, amit pedig a 

költségvetés elbír, igyekeznek saját forrásból megvalósítani. Megnyitotta a vitát a gazdasági 

program felett. 

 

Rimán János képviselő:  

Felsőzsolcán sok a lakatlan ház, amelyek megvásárlásán el kellene gondolkodni, 

bérlakásokat lehetne belőlük kialakítani. Ami kockázat a városban és kezelni 

kellene, az az, hogy magas az alulképzettek aránya. Gondolkozni kell rajta, hogy 

ezt a réteget, hogyan lehetne beintegrálni a munkába.  
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Szarka Tamás polgármester úgy gondolja, hogy a honlapot meg kell újítani. A tartalma 

olyan szintet ért el, hogy nem tudják bővíteni. Ami rendelkezésre áll, és kötelező tartalom 

lenne, azt sem tudják megjelentetni, mert összeomlik. Adat nem tűnt el, a tárhelyen megvan, 

csak a honlap nem jeleníti meg. Az új honlap kialakítása elindult, 3-4 árajánlatot be is kértek. 

Elég komoly összeg az elkészítése. Olyat szeretne, amit helyben fognak tudni frissíteni, 

adatokat cserélni. Lehetne egy almenüt képezni a honlapon, ahol megjeleníthetik az eladó 

ingatlanokat, az Önkormányzat tulajdonában álló, értékesítendő építési telkekkel együtt.  

 

Pásztor Erik alpolgármester: 

Azért nem javasolja felvásárolni az ingatlanokat, mert az Önkormányzat 

tulajdonában lévők sincsenek rendben.  

 

Rimán János képviselő: 

Attól tart, ha sok ingatlan lesz egyszerre a piacon, árcsökkenés fog kialakulni, ami 

azt is eredményezheti, hogy olyan lakók költöznek be, akiket nem szeretnének.  

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy a lakásvásárlás komoly forrásokat igényel.  

 

Széchenyi Sándorné képviselő:  

A képzetlenség megszüntetésére, ha lehetőségük lesz, a közmunka programban a 

szakképzést részesítsék előnyben. Nem baj, ha idővel el is megy a közmunkás, de 

egy ideig képzetten gyakorol a városban, az is hasznos. 

 

Rimán János képviselő: 

Volt már rá példa, hogy képzés indult és az első kérdésük az volt a résztvevőknek, 

hogy mit kapnak érte? Minél többet adnak alanyi alapon, annál kényelmesebbek 

lesznek ezek az emberek. Valamit valamiért. 

  

További hozzászólás nem volt, a polgármester felolvasta a határozati javaslatot és kérte a 

bizottsági vélemények ismertetését. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

A Humánpolitikai Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja Felsőzsolca város gazdasági programjának 

elfogadásáról szóló javaslatot. 

 

Rimán János képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja Felsőzsolca város gazdasági programjának elfogadásáról 

szóló javaslatot. 

 

Dr. Pásztor Tünde képviselő: 

Az Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és a 

Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja Felsőzsolca város gazdasági 

programjának elfogadásáról szóló javaslatot. 

 

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

42/2020. (VII. 8.) határozata 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Gazdasági Programjának elfogadásáról 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadja Felsőzsolca város Önkormányzata Gazdasági programját (2020-2025).  

  

Felelős: Szarka Tamás polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A 15. napirendi pont keretében a Felsőzsolca Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás 2019. évi tevékenységéről és a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi 

szakmai tevékenységéről szóló beszámolót tárgyalta meg a Képviselő-testület Szarka Tamás 

polgármester és Gladics Jánosné, a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ igazgatója 

előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Szarka Tamás polgármester röviden ismertette a beszámolót. A hozzá érkezett jelzések 

alapján elmondható, hogy jól végzi feladatát az intézmény. Az ételkiszállítás egyre növekszik, 

főként ez éven, ez okoz problémát, de megoldják. A veszélyhelyzetben nem volt könnyű 

megszervezni az idősek ellátását, ami jogszabály szerint az önkormányzat kötelező feladata. 

Felsőzsolcán kb. 300 fő igényelt segítséget, a feladat ellátása sok szervezést igényelt. Sokan 

vettek ebben részt, képviselők, intézményi dolgozók, civilek, köszönet és hála illeti őket ezért. 

A beszámoló tartalmazza az intézmény bemutatását, és azokat a szakmai tevékenységeket, 

amiket elvégeztek. Egy új gépjárművel gazdagodtak, a feladatellátást ezzel is segítve.  

  

Széchenyi Sándorné képviselő: 

A bizottsági ülésen megfogalmazódott, hogy jól tudnak együttműködni az 

intézménnyel. Mindig segítőkészek a gyerekek és idősek vonatkozásában. Örül 

neki, hogy kaptak autót, használják egészséggel. Köszöni tevékenységüket és 

további jó munkát kíván. 

 

További hozzászólás nem volt, a polgármester ismertette a határozati javaslatot, majd kérte a 

bizottsági véleményeket elsőként a Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás tevékenysége tekintetében. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja a Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

Rimán János képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

A polgármester szavazásra bocsátotta az I. határozati javaslatot. 
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A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

43/2020. (VII. 8.) határozata 

a Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felsőzsolcai 

Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2019. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, azt jóváhagyja.  

 

Felelős: Szarka Tamás polgármester  

Határidő: értelemszerűen 

 

A polgármester ismertette a határozati javaslatot, majd kérte a bizottsági véleményeket a 

Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi szakmai tevékenysége tekintetében. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

A Humánpolitikai Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ 

2019. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

Rimán János képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi 

szakmai tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

A polgármester szavazásra bocsátotta a II. határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

44/2020. (VII. 8.) határozata 

a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ  

2019. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolóról 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felsőzsolcai 

Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót 

megtárgyalta, azt jóváhagyja.  

 

Felelős: Gladics Jánosné igazgató  

Határidő: értelemszerűen 
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A 16. napirendi pont keretében a város 2019. évi szociális helyzetéről és szociális 

ellátásokról szóló beszámolót tárgyalta meg a Képviselő-testület Széchenyi Sándorné, a 

Humánpolitikai Bizottság elnöke előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy a beszámolóban összefoglalták azokat a 

szociális formákat, amelyekkel Felsőzsolcán rendelkeznek. Bemutatták, hogy kik jogosultak a 

települési támogatásra, annak milyen feltételei vannak és milyen formában adható. 2019-ben 

37 kérelem érkezett, köztemetésre nem került sor. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatra 18 db 

„A” típusú és 1 db „B” típusú érkezett. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménynél az emelt 

összeg 6.500,-Ft, az alapösszegű támogatás mértéke 6.000,-Ft. A hátrányos helyzetre való 

tekintettel egyéb kedvezmények is megilletik a rászorultakat. 2019. évben 214 családban 467 

gyermek volt jogosult halmozottan hátrányos helyzetűként rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre. A konyhán a nyári szünetben 43 munkanapon kellett biztosítani a 

gyermekétkeztetést, amelyben a tavaszi szünetben 152, a nyári szünetben 215, az őszi 

szünetben 103 és a téli szünetben 144 gyermek vett részt. 

Megnyitotta a vitát a beszámoló felett. 

Mivel hozzászólás nem volt, kérte a Humánpolitikai Bizottság véleményének ismertetését. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

A Humánpolitikai Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja a város 2019. évi szociális helyzetéről és a 

szociális ellátásokról szóló beszámolót. 

 

A polgármester ezután felolvasta, majd szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

45/2020. (VII. 8.) határozata 

a város 2019. évi szociális helyzetéről és 

a szociális ellátásokról készült beszámolóról 
 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 2019. évi 

szociális helyzetéről és a szociális ellátásokról szóló beszámolót megtárgyalta és 

azt jóváhagyja.  

 

Felelős: Széchenyi Sándorné, a Humánpolitikai Bizottság elnöke 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A 17. napirendi pont keretében a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár 

Alapító Okiratának módosításáról szóló javaslatot tárgyalta meg a Képviselő-testület Szarka 

Tamás polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
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Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy jogszabályváltozás miatt szükséges az Alapító 

Okirat módosítása az intézmény névváltozása miatt. Jogszabály előírja, hogy a közművelődési 

intézet elnevezésében szerepelnie kell a „művelődési ház”, a „közösségi ház” vagy a 

„faluház” kifejezés valamelyikének. A három opció közül választva a Felsőzsolcai Közösségi 

Ház és Városi Könyvtár elnevezésre tette javaslatot. 

Megnyitotta a vitát a javaslat felett. 

Hozzászólás nem volt, ismertette a határozati javaslatot, majd kérte a bizottsági 

véleményeket. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és 

Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról szóló javaslatot. 

 

Dr. Pásztor Tünde képviselő: 

 Az Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és a 

Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja a Felsőzsolcai Közművelődési 

Intézet és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról szóló javaslatot. 

 

Ezután a polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

46/2020. (VII. 8.) határozata 

a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár 

Alapító Okiratának módosításáról 

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felsőzsolcai 

Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár Alapító Okiratát a mellékelt 

Módosító Okirattal módosítja. 

 

2. Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal SzMSz-ének VII/1. pontja alapján a jegyzőt 

helyettesítő dr. Kakas Zoltán hatósági osztályvezetőt, hogy a Módosító 

Okiratot, valamint az egységes szerkezetű Alapító Okiratot elkészítse, Szarka 

Tamás polgármestert, hogy a törzskönyvi nyilvántartásban a módosítást 

kezdeményezze.  

 

Felelős: Szarka Tamás polgármester, a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal 

SzMSz-ének VII/1. pontja alapján a jegyzőt helyettesítő dr. Kakas 

Zoltán hatósági osztályvezető 

Határidő: azonnal 
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Melléklet 

 

 

MÓDOSÍTÓ OKIRAT 

 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a 

továbbiakban: Közművelődési tv.) 78. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget 

téve a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár Alapító Okiratát (a 

továbbiakban: Alapító Okirat) az alábbiak szerint módosítja:  

 

3. Az Alapító Okirat 1.1.1. pontja helyébe az alábbi lép: 

Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár 

 

4. Az Alapító Okirat 2.2. pontja helyébe az alábbi lép: 

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és 

Városi Könyvtár 

3561 Felsőzsolca, Szent István utca 2. 

 

 

Z Á R A D É K 

 

 

Fenti Módosító Okiratot Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 46/2020. 

(VII. 8.) határozatával hagyta jóvá. Hatályos a törzskönyvi bejegyzés napján. 

 

 

Felsőzsolca, 2020. július 8. 

 

 

                A Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal      

SzMSz-ének VII/1. pontja alapján a jegyzőt helyettesítő 

                            

 

                           dr. Kakas Zoltán                                                  Szarka Tamás 

                        hatósági osztályvezető                                                 polgármester 

 

 

A 18. napirendi pont keretében a helyi közművelődésről szóló rendelettervezetet tárgyalta 

meg a Képviselő-testület Szarka Tamás polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy korábbi rendeletet helyezik hatályon kívül és 

újat alkotnak. Jogszabályváltozások miatt vált szükségessé az új rendelet megalkotása. 

Megnyitotta a vitát a tervezet felett. 

Hozzászólás nem volt, a polgármester kérte a bizottsági vélemények ismertetését. 
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Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja a helyi közművelődésről szóló rendelet 

elfogadásáról szóló tervezetet. 

 

Rimán János képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a helyi közművelődésről szóló rendelet elfogadásáról szóló 

tervezetet. 

 

Dr. Pásztor Tünde képviselő: 

 Az Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és a 

Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja a helyi közművelődésről szóló 

rendelet elfogadásáról szóló tervezetet. 

 

A polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

10/2020. (VII. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 

 

 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény 83/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján, Felsőzsolca Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározott feladatkörében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73. § (2) 

bekezdésében, 76. § (1) és (2) bekezdésében, 77. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

11/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdés e) pontjában, a (3) bekezdés h) 

pontjában, valamint a (4) bekezdés j) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága, 

Pénzügyi Bizottsága, valamint Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottsága véleményének 

kikérésével, muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdése alapján Felsőzsolca Város Bolgár 

Nemzetiségi Önkormányzatával, valamint Felsőzsolca Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatával lefolytatott egyeztetést követően az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

1. § A rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális 

szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek, sajátosságok és hagyományok 

alapján meghatározza az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint 

feladatellátásának formáját, módját és mértékét. További célja, hogy meghatározza a 

közművelődés szakmai és finanszírozási alapelveit. 
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2. §  A rendelet hatálya kiterjed: 

 

(1) az önkormányzat közigazgatási területén található közművelődési intézményre, 

annak fenntartójára, működtetőire, 

 

(2) a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában részt vevő lakosokra, 

 

(3) az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény közösségi színtereire, a 

közművelődési intézmény alkalmazottaira, valamint a közművelődési tevékenység 

megvalósulásában részt vevőkre. 

 

 

3. § (1) A kultúrához való jog alapvető emberi joga minden állampolgárnak. E jogok, 

nemre, korra, vallásra, politikai meggyőződésre, nemzeti vagy társadalmi 

származásra való tekintet nélkül mindenkit megilletnek. Felsőzsolca város 

polgárainak és közösségeinek joga, hogy igénybe vegyék az önkormányzati 

fenntartású közművelődési intézmény szolgáltatásait, valamint a közművelődési 

megállapodásokban szereplő ellátásokat. 

 

 (2) Az Önkormányzat az e rendeletben vállalt közművelődési feladatait elsősorban az 

általa fenntartott közművelődési intézmény tevékenységével látja el, amelyek 

egyetlen vallási, világnézeti vagy politikai irányzat mellett sem lehetnek 

elkötelezettek. 

 

(3) A helyi közművelődési alapszolgáltatás ellátásában az Önkormányzat elősegíti és 

igényli a civil közösségek, szervezetek, a magánszemélyek, valamint a kulturális 

tevékenységet végző gazdasági vállalkozások közreműködését. 

 

(4) Az Önkormányzat és intézményei biztosítják, hogy a város polgárai a 

közművelődési lehetőségekről megfelelő tájékoztatást kapjanak. 

 

(5) Az Önkormányzat a közművelődési tevékenységet nem választja el a kultúra más 

területeitől, sőt ezekkel való egységét képviseli. Támogatja a tudományos és 

művészeti tevékenységet, a helytörténeti munkákat és a közgyűjteményeket. 

 

(6) A nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrája a magyar kultúra szerves része, ezért 

az Önkormányzat a kisebbségek kultúrájának megismertetésére, gyarapítására 

külön figyelmet fordít. 

 

 

4. § (1) Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások: 

a) Felsőzsolca város megemlékezéseinek, ünnepségeinek, jeles napjainak 

megszervezése, lebonyolítása; 

b) az amatőr művészeti csoportok, valamint a közművelődési intézmény 

szakköreinek biztonságos működtetése, bemutatkozások, újabb fellépések 

szervezése; 
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c) működési területén a társadalmi igényekhez, a helyi sajátosságokhoz, 

életkorhoz, munkakörülményekhez igazodó művelődési tevékenységhez 

szükséges egyes feltételek biztosítása; 

d) Felsőzsolca eddig feltárt helytörténeti ismereteinek a fiatal generációkkal való 

megismertetése, helytörténeti gyűjteményének ápolása; 

e) a magyar, az egyetemes és más kisebbségi kultúra megismertetése, tárgyi és 

szellemi értékeinek gyarapítása, az ünnepek kultúrájának gondozása, különös 

tekintettel a roma és a bolgár kultúra kincsei megismerése, a hazai és 

nemzetközi információhoz való szabad hozzáférés biztosítása a 

közművelődési intézmény könyvtári intézményegységén keresztül a 

felsőzsolcai polgárok számára; 

f) információs és egyéb közhasznú szolgáltatás végzése, rendszeres és szervezett 

lehetőségek nyújtása a közösségek, civil szerveződések vélemény- és 

információcseréjéhez; 

g) klubok, művészeti csoportok működtetése, közreműködve a művészeti 

alkotások bemutatásában, előadások, kiállítások, rendezvények szervezésében; 

h) az önművelés, a szabadidő hasznos eltöltése lehetőségének amatőr művészeti 

csoportokon és szakkörökön keresztüli biztosítsa; 

i) az élethosszig tartó tanulás támogatása. 

 

(2) Az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti: 

a) a gyermek és ifjúsági korosztály művelődésének, művészeti életének 

(képességeik, készségeik fejlesztésének) és közösséggé formálódásának 

támogatását, szabadidejének és szünidejének hasznos eltöltéséhez szükséges 

feltételek megteremtését; 

b) Felsőzsolca város hagyományainak ápolását, a lokálpatriotizmus, a helyi 

értékek védelmének erősítését, a városi polgári élet és életmód fejlesztését; 

c) a hátrányos helyzetű rétegek közművelődését; 

d) a kimagasló értékeket képviselő programok és rendezvények, valamint a 

felsőzsolcai fesztiválok, kiállítások támogatását, kapcsolat kiépítését a 

testvérvárosok kulturális intézményeivel, egyesületeivel, valamint a 

felsőzsolcai tudományos műhelyek támogatását. 

 

 

5. § (1) A Képviselő-testület kötelező közművelődési feladatait elsősorban az általa 

fenntartott költségvetési szervként működő Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi 

Könyvtár integrált kulturális intézmény (a továbbiakban: Közösségi Ház) 

szervezeti egységével látja el. 

 

 (2) Az Önkormányzat a helyi közművelődés során kötelező alapszolgáltatásnak 

tekinti: 

a) A művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, 

fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek 

számára helyszín biztosítása feladatkörben: 

aa) a település, a régió természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek 

és azok állapotának, adottságainak közismertté tétele, a helyi tudás, 

lokálpatriotizmus erősítése érdekében helyi információk cseréje, a helyi 

értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzése, hatékonyságának 

segítése, helytörténeti, településismertető kiállítás, helyi ünnepi alkalmak 

biztosítása; 
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ab) műsorok, bemutatók, találkozók, ötletbörzék, fesztiválok, tudományos 

emlékülések, versenyek, vetélkedők szervezése; 

ac) a különböző korosztályok eltérő szórakozási és közösségi igényeihez 

kulturált lehetőségek biztosítása, speciális kisközösségek szervezése; 

ad) a különböző rétegek és korosztályok ismerkedési, együttműködési 

alkalmainak, tevékenységeinek kimunkálása, támogatása; 

ae) a Közösségi Házban, a közösségi színtérben a polgárok tájékozódásához, 

közösségi művelődéséhez, alkotó tevékenységének elősegítéséhez és 

reakciójához a célnak megfelelő, esztétikus környezet és infrastruktúra, 

valamint az adott tevékenységet segítő, animáló szakember biztosítása; 

af) a Közösségi Házban, közösségi színtérben sajtótermékek, könyv, zenei- és 

videó dokumentumok, színház- és hangversenyjegyek, játékok 

árusításának segítése. Információk gyűjtése és közismertté tétele a 

település oktatási, közgyűjteményi, nemzetiségi, etnikai, egyházi 

intézményei, civil vállalkozói által kínált művelődési lehetőségekről; 

ag) a lakosság különleges kulturális értékei bemutatásához, cseréjéhez évi 

rendszerességű alkalmak biztosítása. A különböző művészeti ágak 

kulturális piacához szervezőmunka, tér biztosítása. A település amatőr 

művészeti csoportjainak menedzselése, közérdekű, közhasznú kiállítások 

rendezése, vándoroltatása. A helyi újság, rádió, kábeltévé szervezőivel, 

szerkesztőivel kapcsolatok kiépítése. A hazai, külföldi kulturális 

eseményekre, műemlékekhez, múzeumokba, színházi előadásokra, 

fesztiválokra turistautak lehetőségeinek kínálata, szervezése. Tájékoztatás 

biztosítása a régió környezeti, kulturális nevezetességeiről. A helyi 

idegenvezetés, a helyi kulturális turizmus lehetőségeinek ösztönzése. 

Információkínálat a gyógyturizmus lehetőségeiről; 

ah) a lakossági hirdetésekhez közművelődési, közösségi színtér biztosítása, 

gondozása. Jeles napokon aktuális börzék, ajándékvásárok, sokadalmak 

szervezése; 

ai) fénymásolás és egyéb sokszorosítási lehetőségek kínálata. Számítógép, 

adatbázis, internet, kommunikációs országút használati lehetőségeinek 

biztosítása. 

b) A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése feladatkörben: 

ba) a helyi lakosság élet- és munkaképességének növelése érdekében a 

munkanélküliek számára átképzéshez, szakmaszerzéshez, a mindennapi 

életben az anyagi források hatékonyabb felhasználását fejlesztő közhasznú 

vagy praktikus tanfolyam, bemutató, akció szervezése; 

bb) a speciális helyzetű népességcsoportok gondjaihoz igazodó ismeretek, 

képességek, önsegítő, öntevékeny lehetőségek felkutatása, művelődési 

közösségeinek szervezése; 

bc) a helyi kultúra értékeinek megismeréséhez művelődési alkalmak 

szervezése, hozzájárulás az élet minőségének gazdagításához, az ünnep 

együttes örömeihez, az esztétikai élmények megéléséhez, az egyetemes, a 

nemzeti, az etnikai, a nemzetiségi, az ökológiai kultúra értékei 

megismerésének biztosítása, színházi előadások, hangversenyek, 

művészeti kiállítások kínálata, irodalmi estek, filmklubok, művészeti baráti 

körök szervezése; 

bd) népdal, néptánc, hímző, tárgyalkotó, hagyományőrző közösség életre 

hívása, működtetése, segítése, találkozók, fesztiválok rendezése; 
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be) a nemzeti, nemzetiségi, és a helyi ünnepek, évfordulók, a világi és az 

egyházi hagyományos ünnepek közismertté tétele, a közművelődés 

lehetőségeivel élményeinek gazdagítása, hatékonyságának támogatása; 

bf) a közművelődés és a helyi művészeti élet mecénásával együttműködés 

kialakítása; 

bg) kapcsolat építése a közművelődés megyei, országos szervezeteivel, kutató 

bázisaival, a határon túli magyarság művelődési közösségeivel, a 

nemzetiség anyaországával, nyelvi nemzetével, a testvértelepülések 

kulturális intézményeivel, egyesületeivel. 

c) A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek 

biztosítása feladatkörben: 

ca) a közösségi emlékezet gazdagításához a kulturális élet eseményeiről 

dokumentumok gyűjtése, őrzése, közismertté tétele, a helyi társadalom 

kiemelkedő közösségei, kiemelkedő személyiségei tevékenységeinek 

méltatása, tekintélyének ismertté tétele, szerepének növelése; 

cb) a népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához ének-, 

zene-, táncegyüttesek szervezése, működtetése, a népi iparművészeti 

képességek fejlesztéséhez tanfolyamok, körök, nyári táborok szervezése, a 

táborban készült művekből bemutatók, kiállítások rendezése; 

cc) a kiemelkedő tehetségű helyi alkotók közismertté tétele, fejlődésük 

szakmai támogatásának biztosítása; 

cd) tájékoztatási, együttműködési, művelődési alkalmak kialakítása, 

rendszeressé tétele a helyi lakosság különböző tevékenységű, korú, nemű, 

nemzetiségű, világnézetű közösségei között az oktatási, közgyűjteményi, 

egészségügyi, szociális, közellátó, szolgáltató, gazdasági, a 

kommunikációs intézmények, szervezetek képviselőivel találkozók 

szervezése. 

 

(3) A közművelődési alapszolgáltatások ellátásában együttműködő partnerek: 

a) Városi Könyvtár; 

b) Felsőzsolcai Helytörténeti Kiállítóhely. 

 

 

6. § (1) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény és a jelen rendelet által meghatározott 

közművelődési feladatokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület 

gyakorolja. 

 

 (2) A Közösségi Ház szakmai ellenőrzését a Képviselő-testület a szakmai beszámolók 

és szakértői vélemények, törvényességi ellenőrzését a vonatkozó jogszabályok 

alapján látja el. 

 

(3) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény meghatározottak alapján a közművelődés helyi, 

lakossági képviselete érdekében Közművelődési Tanács alakítható. 
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7. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátása során partnerként 

együttműködik: 

a) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által működtetett kulturális 

intézményekkel,  

b) a városban található oktatási intézményekkel,  

c) nem önkormányzati fenntartású közművelődési intézményekkel, 

d) közművelődési célú társadalmi szervezetekkel, 

e) a Felsőzsolcai Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulással,  

f) kulturális tevékenységet is végző gazdasági társaságokkal,  

g) kulturális tevékenységet végző civil szervezetekkel,  

h) egyházakkal,  

i) nemzetiségi önkormányzatokkal. 

 

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt intézményekkel és szervezetekkel az önkormányzati 

fenntartású intézmény által el nem látott feladatok teljesítése érdekében az 

Önkormányzat közművelődési megállapodáson alapuló szerződéses kapcsolatot 

létesíthet. A közművelődési megállapodás megkötéséhez a Képviselő-testület 

jóváhagyása szükséges. 

 

 

8. § (1) Az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósításához az 

önkormányzati fenntartású Közösségi Ház elsősorban az alapító okiratukban 

rögzített közművelődési alapfeladatok teljesítésével járul hozzá. 

 

 (2) A Közösségi Ház – az Önkormányzat éves költségvetésének elfogadását követő 

30 napon belül – éves munkatervben rögzíti konkrét feladatait. A munkatervet a 

Képviselő-testület hagyja jóvá. A Közösségi Ház a munkaterv részeként 

szolgáltatási tervet készít, amelyről a Képviselő-testület a március 1. napja utáni 

első, soron következő Képviselő-testületi ülésen dönt. 

 

(3) A Közösségi Ház, valamint a közművelődési megállapodás alapján támogatásban 

részesülő civil és egyéb szervezetek a megállapodásban rögzített feladataik 

ellátásáról beszámolót készítenek a Képviselő-testületének március 1. napja utáni 

első, soron következő ülésére. 

 

 

9. § (1) A Képviselő-testület e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok 

megvalósítására jogi személlyel, magánszeméllyel közművelődési megállapodást 

köthet.  

 

 (2) Közművelődési feladat közművelődési megállapodás keretében csak akkor látható 

el, ha azt a Közösségi Ház nem vállalja vagy nem tudja ellátni. Ezért először az 

önkormányzati szervezeti feladatellátás lehetőségeit kell megvizsgálni, s csak 

annak negatív eredménye után lehet megállapodást kötni. 

 

(3) A közművelődési megállapodással ellátandó feladatra a helyben szokásos módon 

nyilvános pályázatot kell kiírni a pályázati és a megállapodási feltételek pontos 

megjelölésével. A pályázati és az elbírálási határidő egyaránt 30 nap. A 

pályázatokat szakértői bizottsággal kell véleményeztetni. 
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10. § (1) A Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár fenntartója Felsőzsolca Város 

Önkormányzata. 

 

 (2) A Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár – az alábbi felsorolásban 

rögzített – költségeinek fedezetét az állami és önkormányzati forrásokból az 

Önkormányzat éves költségvetésében biztosítja: 

a) az intézmény üzemeltetésének, az épületek működőképessége megőrzésének, 

műszaki és technikai feltételei korszerűsítésének költségeit, a mindenkori 

költségvetésben biztosítható kereteken belül,  

b) az intézmény alapfeladataiban meghatározott tevékenységek ellátásához a 

jogszabályok alapján meghatározott és szükséges közalkalmazotti illetmények 

fedezetét, a mindenkori költségvetési kereteken belül,  

c) az egyes kulturális rendezvények szervezéséhez szükséges szakmai munka 

költségeinek, a költségvetési rendeletben meghatározott részét. 

 

(3) A közművelődési feladatok ellátásának forrásai a központi és a minisztériumi 

költségvetési támogatások, valamint az érdekeltségnövelő minisztériumi pályázati 

pénzeszközök. További forrás a szolgáltatásokért szedett díj, valamint természetes 

és jogi személyek, szervezetek pénzügyi támogatása. 

 

(4) A közművelődési feladat finanszírozását szolgálja a Felsőzsolcai Közösségi Ház 

és Városi Könyvtár az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott 

költségvetése. 

 

(5) A Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár támogatási összege a 

következő tételekből áll: 

a) bázisfinanszírozás:  

aa) az épület energia, közüzemi, karbantartási és fogyóeszköz költségei; 

ab) a Közösségi Háznak a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 93. §-a 

alapján a tárgyév január 1-ei létszámának az országos és helyi 

megállapodások alapján kialakított bérösszege; 

b) feladatfinanszírozás:  

ba) a fenntartó által elfogadott munkatervi feladatok ellátásához szükséges 

dologi és bérköltségek részösszegei; 

bb) a fenntartó által meghatározott egyéb feladatok dologi és bérköltsége. 

 

(6) Az Önkormányzat költségvetésében – anyagi lehetőségeihez mérten – biztosítja a 

helyi közművelődési támogatásokról szóló pályázatok önrészét. 

 

(7) A kiemelt városi közművelődési rendezvények, fesztiválok, testvérvárosi 

kapcsolatok, nemzetiségi kultúra, gyermek és ifjúsági kapcsolatok 

finanszírozására az  Önkormányzat éves költségvetésében keretet különít el, 

ütemezésükre éves programtervet készít. 

 

 

11. § A Közösségi Ház által díjmentes és díjköteles szolgáltatások köréről az 1. melléklet, a 

közművelődési megállapodások feltételrendszeréről a 2. melléklet rendelkezik. 
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12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 

 

 (2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Felsőzsolca Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (IX. 21.) számú önkormányzati 

rendelete a közművelődésről. 

 

 

 a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal 

 SzMSz-ének VII/1. pontja alapján 

 a jegyzőt helyettesítő: 
 

 

 DR. KAKAS ZOLTÁN S. K. SZARKA TAMÁS S. K. 

 hatósági osztályvezető polgármester  
 

 
1. melléklet a 10/2020. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez 

 

 

A Közösségi Ház díjmentes és díjköteles 

szolgáltatásainak köre 

 

 

1. Díjmentes szolgáltatások: 

a) Az intézmény termeinek, felszerelésének, berendezésének és az alkalmazottak 

munkájának igénybevételével önkormányzati intézmények, kulturális célú közösségek 

és civil szervezetek számukra bevételt nem termelő szervezeti, közművelődési, 

közösségi tevékenysége; valamint a 4. §-ban felsorolt mindazon saját tevékenység, 

amely az intézménynek közvetlen kiadással nem jár. 

b) Mindaz a tevékenység, amelyet az Önkormányzat célzott feladatként finanszíroz. 

 

2. Díjköteles szolgáltatások: 

a) Minden nem kulturális és/vagy üzleti célú tevékenység díjköteles. 

b) Minden olyan kulturális tevékenység díjköteles, amely az intézménynek saját 

költségvetéséből közvetlen kiadással jár. 

 

3. A szolgáltatás díjának mértéke: 

a) Az intézmény kulturális tevékenysége a közvetlen kiadás mértékéig díjköteles.  

b) A nem kulturális és/vagy üzleti célú tevékenységek díjai a piaci viszonyok szerint 

állapíthatók meg. 

 

 
2. melléklet a 10/2020. (VII. 13.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Közművelődési megállapodások szabályai 

 

 

1. Közművelődési megállapodás keretében vállalt feladatot csak közművelődési célú 

társadalmi szervezet, gazdasági társaság, vagy felsőfokú közművelődési szakirányú 

végzettségű egyéni vállalkozó láthat el. 
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2. Az 1. pontban felsoroltakra egyaránt érvényes pályázati feltétel: 

a) az Önkormányzat székhelyén bejelentett állandó lakóhely, ill. székhely; 

b) legalább hároméves folyamatos és dokumentumokkal bizonyított közművelődési 

tevékenység; 

c) rendezett köztartozások és ezek 30 napnál nem régebbi hiteles dokumentumokkal való 

igazolása; 

d) az Önkormányzat kötelezően betekint a pályázó gazdálkodási, ügyviteli és működési 

dokumentumaiba; 

e) részletes szakmai koncepció a pályázni kívánt feladat ellátására. 

  

3. Jogi személyekre érvényes pályázati feltétel:  

a) a szervezet közművelődési céljának és tevékenységének alapszabályban, ill. alapító 

okiratban való szerepeltetése, ezen dokumentumok hiteles másolata, 

b) a szervezet legfőbb döntéshozó szervének a feladatellátás szándékáról való és 30 napnál 

nem régebbi döntése, az erről szóló jegyzőkönyvi kivonat és jelenléti ív hiteles 

másolata. 

 

4. Egyéni vállalkozóként való pályázás feltétele: három hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány, érvényes vállalkozói igazolvány és közművelődési szakirányú végzettség 

oklevele, vagy 30 napnál nem régebbi hiteles másolatuk 

 

5. Gazdasági társaság pályázata csak akkor vehető figyelembe, ha ügyvezetője – betéti 

társaság esetében egy beltagja – felsőfokú közművelődési szakirányú végzettségű.  

 

 

A 19. napirendi pont keretében a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal 2019. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót tárgyalta meg a Képviselő-testület. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy elég széles a hatásköre az Önkormányzatnak és 

a Polgármesteri Hivatalnak. A beszámolóból jól látszik, hogy 5.757 iktatott ügyirattal kellett a 

kollégáknak foglalkozni. A kollégákat köszönet illeti, nagyon felkészültek, mindenki 

lelkiismeretesen végzi feladatát. A személyi változásokról folyamatosan tájékoztatta a testület 

tagjait. A beszámoló minden fontosabb ügykörre kitér, amit érdemes megemlíteni. Reméli, az 

új honlap elkészítésével minden jogszabályi előírásnak meg fognak felelni. Büntetést is 

kaphat az Önkormányzat, ha a megfelelő adattartalom nem jelenik meg a honlapján, illetve a 

jogszabályban előírtakat nem teszik közzé. Korábban szó esett az ASP bevezetéséről, egy elég 

komoly rendszerre tértek át folyamatosan a kollégák. 

Megnyitotta a vitát a beszámoló felett. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő:  

Mikor lesz kiírva a jegyzői pályázat? 

 

Szarka Tamás polgármester válasza volt, hogy már ki van írva, a közigálláson várhatóan 

pénteken jelenik meg.  

 

Széchenyi Sándorné képviselő:  

A szociális osztályt szokta valaki képviselni? 
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Szarka Tamás polgármester válaszolta, hogy a hatósági osztályhoz tartoznak a szociális 

ügyek, dr. Kakas Zoltán osztályvezető úr képviseli őket.  

 

Mivel további hozzászólás nem volt, a polgármester a bizottságok véleményének 

ismertetését kérte. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal 2019. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

Rimán János képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal 2019. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

Dr. Pásztor Tünde képviselő: 

 Az Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és a 

Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja a Felsőzsolcai Polgármesteri 

Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

Szarka Tamás polgármester ismertette és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

47/2020. (VII. 8.) határozata 

a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal 

2019. évi tevékenységéről készült beszámolóról 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felsőzsolcai 

Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta 

és elfogadja.   

 

Felelős: jegyző  

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A 20. napirendi pont keretében az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. 

(II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról készült tervezetet tárgyalta meg a Képviselő-

testület Szarka Tamás polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy 2020. évi költségvetés módosítására a már 

korábban említett gépjárműadó elvonása miatt kerül sor. 

Megnyitotta a vitát a tervezet felett. 
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Rimán János képviselő: 

Sokat beszéltek erről a bizottsági ülésen, és nem csak a 32,8 M Ft az, ami 

elveszett, azt sem tudják, hogy az iparűzési adóval mi lesz. Fel kell készülni a 

legrosszabbra. Egyetértettek a takarékoskodási intézkedésekkel és javasoltak 

újabbakat is, például, hogy a Támogatási Alap felosztását halasszák későbbre. A 

Rendezvények Házára azonban költeni kell. 

 

További hozzászólás nem volt, a polgármester kérte a bizottsági vélemények ismertetését. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

szóló 3/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról készült tervezetet. 

 

Rimán János képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. 

(II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról készült tervezetet. Javasolja 

továbbá a bizottság, hogy a Támogatási Alap felosztásáról a szeptemberi vagy 

októberi ülésen döntsön a testület. 

 

Dr. Pásztor Tünde képviselő: 

 Az Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és a 

Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

készült tervezetet. 

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy már megkeresték a civil szervezetet és új 

terveket kértek be tőlük. Augusztustól vagy szeptembertől tudják csak a rendezvényeket 

támogatni, egy későbbi ülésen kellene erről dönteni, ahogyan a Pénzügyi Bizottság is 

javasolta.  

 

Ezután szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
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FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK                 

11/2020. (VII. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 

3/2020. (II. 24.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 

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

önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdés c) pontjában, a (3) bekezdés i) pontjában, valamint 

a (4) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Felsőzsolca Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, Humánpolitikai Bizottsága és 

Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  

 

 

1. § Felsőzsolca Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 24.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép:  

 „A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó 

költségvetési szervek együttes 2020. évi költségvetését: 

 

           1 164 190 595 Ft         Költségvetési bevétellel 

                                 2 410 038 933 Ft         Költségvetési kiadással 

                              -  1 245 848 338 Ft         Költségvetési egyenleggel 

                              -     316 375 938 Ft         működési hiánnyal 

                              -     929 472 400 Ft         felhalmozási hiánnyal 

                                 1 256 600 050 Ft         finanszírozási bevétellel                      

     10 751 712 Ft         finanszírozási kiadással                                                                                                          

2 420 790 645 Ft         Bevételi, kiadási főösszeggel  

          állapítja meg.” 

 

  

 2. § A Kr. 3. § (8) bekezdésben meghatározott „69 628 832 Ft céltartalék” szövegrész 

helyébe „97 977 618 Ft céltartalék” szöveg lép. 

 

 

3. § (1) A Kr. 1.1 melléklete helyébe az 1.1. melléklet lép. 

 (2) A Kr. 2.1 melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép. 

 

(3) A Kr. 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép. 

 

(4) A Kr. 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

 

(5) A Kr. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

 

(6) A Kr. 9.1. melléklete helyébe az 6.1. melléklet lép. 

 

(7) A Kr. 9.2. melléklete helyébe az 6.2. melléklet lép. 
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(8) A Kr. 9.3. melléklete helyébe az 6.3. melléklet lép. 

 

(9) A Kr. 9.4. melléklete helyébe az 6.4. melléklet lép. 

 

(10) A Kr. 9.5. melléklete helyébe a 6.5. melléklet lép. 

 

 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

A Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal                     

SZMSZ-ének VII/1. pontja alapján a           

jegyzőt helyettesítő 

 

 

 DR. KAKAS ZOLTÁN S. K. SZARKA TAMÁS S. K. 

 hatósági osztályvezető polgármester   

 

 

A 21. napirendi pont keretében a Felsőzsolcai Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató 

Szervezet és Működési Szabályzatának módosításáról szóló javaslatot tárgyalta meg a 

Képviselő-testület Szarka Tamás polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy volt hiányosság a GAMESZ SzMSz-ében, ami 

már a korábbi munkaügyi per során is felmerült. Korábban a helyettesítést az igazgató tartós 

távolléte esetén a műszaki vezető volt jogosult ellátni. Ezt a módosítás szerint a továbbiakban 

a gazdasági vezető látja majd el. Fontos, hogy az SzMSz-ben olyan módon gondoskodjanak a 

helyettesítésről, hogy az tartós távollét esetén megnyugtatóan kezelje a mindennapokat. 

Megnyitotta a vitát a javaslat felett. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő:  

Szeretné tudni, hogy a jelenlegi helyzet, a továbbiakban, októberig hogyan lesz? 

 

Szarka Tamás polgármester válasza, hogy július 15-én szűnik meg az igazgató jogviszonya. 

Tekintettel arra, hogy magasabb vezetői beosztásról van szó, ki kell írni a pályázatot a 

szeptemberi, vagy októberi testületi ülésen.   

 

További hozzászólás nem volt, a polgármester felolvasta a határozati javaslatot és kérte az 

Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottság véleményének ismertetését. 

 

Dr. Pásztor Tünde képviselő: 

 Az Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és a 

Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja a Felsőzsolcai Gazdasági Műszaki 

Ellátó és Szolgáltató Szervezet és Működési Szabályzatának módosításáról szóló 

javaslatot. 

 

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

48/2020. (VII. 8.) határozata 

a Felsőzsolcai Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felsőzsolcai 

Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatát 

az alábbiak szerint módosítja: 

 

A III. fejezet 2.3. pontja felsorolásának utolsó francia bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„– távolléte esetén a gazdasági vezető helyettesíti.” 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Felsőzsolcai GAMESZ igazgatóját, hogy a fenti 

módosítást a Felsőzsolcai Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet Szervezeti és 

Működési Szabályzatában vezesse át. 

 

Felelős: Felsőzsolcai GAMESZ igazgató 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A 22. napirendi pont keretében a „FIZ” Felsőzsolcai Ipari Zóna Befektetési, 

Ingatlanforgalmazási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága 

tagjának megválasztásáról szóló javaslatot tárgyalta meg a Képviselő-testület Szarka Tamás 

polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy a felügyelőbizottsági tagok jogviszonya 

megszűnt, szükséges új tagok megválasztása. Ismertette a határozati javaslatot, majd 

megnyitotta a vitát a javaslat felett. 

 

dr. Pásztor Tünde képviselő jelezte érintettségét az ügyben. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester felolvasta a határozati javaslatot és kérte az 

Ügyrendi Bizottság véleményének ismertetését. 

 

dr. Pásztor Tünde képviselő: 

 Az Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és a 

Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja a „FIZ” Felsőzsolcai Ipari Zóna 

Befektetési, Ingatlanforgalmazási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Felügyelőbizottsága tagjának megválasztásáról szóló javaslatot. 

 

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

49/2020. (VII. 8.) határozata 

a „FIZ” Felsőzsolcai Ipari Zóna Befektetési, Ingatlanforgalmazási és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága tagjának 

megválasztásáról 

 

1) Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „FIZ” Felsőzsolcai 

Ipari Zóna Befektetési, Ingatlanforgalmazási és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság (3530 Miskolc, Széchenyi út 90. 1. em. 1., 

cégjegyzékszám: 05-09-008383, adószám: 12500844-2-05) felügyelőbizottsága 

tagjának  

 – Fésüs Attila 3900 Szerencs, Bekecsi utca 6. szám, 

 – Varga Krisztina 3532 Miskolc, Miklós utca 15. B. ép. 2. em. 5. ajtó, valamint 

 – dr. Pásztor Tünde 3561 Felsőzsolca, Kastély utca 22. szám alatti lakosokat 

 2020. július 8. napjától határozatlan időre megválasztja. 

 

2) Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a felügyelőbizottság cégjegyzékbe történő bejegyzéséről 

intézkedjen. 

 

Felelős: Szarka Tamás polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

A 23. napirendi pont keretében a Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Korlátolt 

Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága új tagjainak megválasztásáról szóló javaslatot 

tárgyalta meg a Képviselő-testület Szarka Tamás polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Szarka Tamás polgármester ismertette az előterjesztést, majd megnyitotta a vitát felette.  

 

Rimán János képviselő jelezte érintettségét. 

 

Hozzászólás híján a polgármester felolvasta a határozati javaslatot, majd kérte az Ügyrendi 

és Klímavédelmi Bizottság véleményének ismertetését. 

 

Dr. Pásztor Tünde képviselő: 

Az Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és a 

Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja a Felsőzsolcai Vagyonkezelő és 

Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelőbizottsága új tagjainak 

megválasztásáról szóló javaslatot. 

 

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

50/2020. (VII. 8.) határozata 

a Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság 

Felügyelőbizottsága új tagjainak megválasztásáról 
 

1) Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felsőzsolcai 

Vagyonkezelő és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (3561 Felsőzsolca, 

Szent István utca 20., cégjegyzékszám: 05-09-015847, adószám: 22163590-2-

05) felügyelőbizottsága tagjának  

– Rimán János 3561 Felsőzsolca, Toldi Miklós utca 16. szám, valamint 

–  Macsuga Roland 3561 Felsőzsolca, Dózsa György utca 45. szám alatti 

lakosokat 

2020. július 8. napjától határozatlan időre megválasztja. 

 

2) Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a felügyelőbizottság cégjegyzékbe történő bejegyzéséről 

intézkedjen. 

 

Felelős: Szarka Tamás polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

A 24. napirendi pont keretében Felsőzsolca Város Önkormányzata Sportfejlesztési 

koncepciójának elfogadásáról szóló javaslatot tárgyalta meg a Képviselő-testület Szarka 

Tamás polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy a következő napirendi pont keretében pályázat 

benyújtásáról fognak dönteni, annak azonban előfeltétele a sportkoncepció rendelkezésre 

állása. Emiatt szükséges elsőként azt elfogadni. A koncepció bemutatja a jelenlegi 

sporthelyzetet, és azokat a további kiaknázatlan lehetőségeket, amik rendelkezésre állnak. 

Július 10. a pályázat benyújtásának határideje. Megnyitotta a vitát a javaslat felett. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 Feltétlenül fogadják el a koncepciót. 

 

További hozzászólás nem volt, a polgármester ismertette és szavazásra bocsátotta a 

határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

51/2020. (VII. 8.) határozata 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Sportfejlesztési Koncepciójának 

elfogadásáról 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadja Felsőzsolca Város Önkormányzata Sportfejlesztési Koncepcióját (2020-

2025).  

  

Felelős: Szarka Tamás polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A 25. napirendi pont keretében Felsőzsolca Város Önkormányzata a 2020. évi központi 

költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pontja alapján, az 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című felhívásra benyújtandó 

pályázatáról szóló javaslatot tárgyalta meg a Képviselő-testület Szarka Tamás polgármester 

előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy megjelent egy hazai pályázati felhívás, amelyet 

az önkormányzatokért felelős miniszter hirdetett meg, hazai forrásról van szó. Többféle 

területre lehetett pályázni, ők a salakos futókör rekortánnal történő leborítását szeretnék 

megvalósítani. A pályázat önrész igénye elég magas, 35%, a határozati javaslat ennek 

megfelelően tartalmazza az összeget, így a projekt megvalósításához 9 M Ft saját forrást kell 

biztosítani. A költségvetésben szereplő 5 M Ft pályázati önrészen kívül a tartalékból tudják 

biztosítani a különbözeti forrást, a működést ez nem befolyásolja. Ha nagy gond lenne, van 

lehetőség elállni a pályázattól. Olyan fejlesztés előtt nyílik meg lehetőség, amire korábban 

nem volt. A salakpálya már nagyon régi, sokan használják, régóta elvárás, hiányzik a 

városban. Megnyitotta a vitát a javaslat felett. 

 

dr. Pásztor Tünde képviselő: 

 A 9 M Ft nem kevés, ha vissza kell lépniük, az milyen hátrányokkal jár? 

 

Szarka Tamás polgármester válaszolta, hogy ha a beruházást nem kezdik meg, akkor nem 

lesz akadálya. A konyhafejlesztésre kiírt pályázat még rosszabb, mert ott 50%-os a támogatási 

intenzitás és olyan légtechnikai eszközöket kellene beszerezni, hogy szerinte esélytelen, hogy 

abban részt vegyenek.  

 

dr. Pásztor Tünde képviselő: 

Ezt a pályázatot ki fogja beadni? Kalkuláljanak azzal is, hogy nem fog működni a 

dolog. 

 

Szarka Tamás polgármester válasza, hogy a kollégák készítik el a pályázatot.  

 

dr. Pásztor Tünde képviselő: 

Pályázati díj vagy más költség nincs? 

 

 

 



55 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy nincs semmi költség, a pályázati kiírás 

tartalmazza, hogy milyen kötelező elemeket kell becsatolni. Ezek egy része rendelkezésre áll, 

továbbá egy képviselő-testületi döntés szükséges hozzá.  

 

Rimán János képviselő: 

Támogatja a pályázat benyújtását, úgy gondolja, hogy a futókörre szüksége van a 

városnak. Ne engedjék el a pénzt, hiszen kapnak 17 M Ft-ot. 

 

Hogya Zsolt alpolgármester: 

A visszajelzések azt igazolják, hogy egyre szélesebb körben van igény a 

sportlétesítmények igénybevételére. Dicsérni tudja a még át nem adott felnőtt 

kondiparkot. A lakosság biztos örülne a sportcélú beruházások megkezdésének. 

Támogatja az elképzelést.  

 

További hozzászólás nem volt, Szarka Tamás polgármester felolvasta és szavazásra 

bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

52/2020. (VII. 8.) határozata 

Felsőzsolca Város Önkormányzata a 2020. évi központi költségvetésről szóló 

2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pontja alapján, 

az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című 

felhívásra benyújtandó pályázatáról 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

jóváhagyja a fenti tárgyú felhívásra a pályázat benyújtását, óvodai, iskolai és 

utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése céljából. A beruházás teljes költsége 

26.473.463,-Ft, melyhez 65%-os intenzitású támogatás mellett, 9.265.712,-Ft saját 

forrást biztosít a 2020. évi tartalék terhére. 

 

Felelős: Szarka Tamás polgármester 

Határidő: értelemszerű 
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A 26-27. napirendi pontok tárgyalására zárt ülésen került sor, melyről külön jegyzőkönyv 

készült. 

 

 

A polgármester - miután egyéb napirendi pont, bejelentés nem volt - a nyílt ülést 1216 órakor 

bezárta. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal 

SZMSZ-ének VII/1. pontja alapján 

a jegyzőt helyettesítő 

 

 

 

  DR. KAKAS ZOLTÁN SZARKA TAMÁS 
 hatósági osztályvezető polgármester 

 

 

 

 

 RIMÁN JÁNOS SZÉCHENYI SÁNDORNÉ 
jegyzőkönyv-hitelesítők 
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