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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. július 27-én 901 

órakor tartott rendkívüli ülésén. 
 

 

Helye: a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyalóterme. 
 

 

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

Kassai Attila, Kucskár Tibor, Macsuga Roland, Széchenyi Sándorné 

képviselők és a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal SzMSz-ének VII/1. pontja 

alapján a jegyzőt helyettesítő dr. Kakas Zoltán hatósági osztályvezető. 
 

 

Meghívottként vesznek részt az ülésen: Szőkéné Bűdi Andrea gazdálkodási osztályvezető 

és Kálvin Rita szervezési osztályvezető. 
 

 

Távolmaradásukat előre jelezték: dr. Pásztor Tünde és Rimán János képviselők. 
 

 

Jegyzőkönyvvezetők: Kálvin Rita szervezési osztályvezető. 

 

 

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

Képviselő-testület 7 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 

 

Elmondta, hogy a rendkívüli ülés összehívására azért került sor, mert az Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című felhívásra benyújtandó pályázat 

tekintetében hiánypótlást kell benyújtani, ehhez a Képviselő-testület haladéktalan döntése 

szükséges. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Pásztor Erik alpolgármestert és Kassai Attila képviselőt jelölte 

ki, melyet a Képviselő-testület 7 szavazattal elfogadott. 

  

Ismertette, majd szavazásra bocsátotta a napirendi javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 7 fő. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el.  

  

NAPIREND: 

 

1. 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 
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A napirendi pont keretében 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 vitatta meg a Képviselő-testület Szarka Tamás polgármester 

előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Szarka Tamás polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a fejlesztés a 

sportpályán található több évtizedes futókör rekortán borítással történő ellátására irányul. A 

Magyar Államkincstár a benyújtott pályázat kapcsán hiánypótlást nyújtott be, miszerint a 

beruházás hrsz-a kimaradt a korábban megfogalmazott határozatból, emiatt készítettek egy új 

határozati javaslatot. Megnyitotta a vitát a javaslat felett. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Nagyon örül a kezdeményezésnek, támogatja azt. Ha elfogadták, szeretné 

megkérdezni, hogy a felnőtt kondiparkkal mi a helyzet? 

 

Szarka Tamás polgármester hozzátette, hogy a pályázat támogatási intenzitása 65%-os, 35% 

az önerő, ami elég magas. Elmondta a testületi ülésen is, hogy ha a beruházás az 

Önkormányzat költségvetésére nagy terhet jelent, vagy esetleg a működésben, vagy egyéb 

intézmény finanszírozásában gondot okoz, természetesen nem valósítják meg. Valószínűleg át 

fog húzódni a 2021-es esztendőre, ha akkor lesz rá lehetőség, úgy látják, hogy a költségvetés 

elbírja, kivitelezik, ha azonban bármilyen nehézséget okoz, annak szellemében járnak el. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

Vissza lehet lépni? 

 

Szarka Tamás polgármester válasza, hogy természetesen. A támogatási szerződés 

megkötése még odébb van, ha nem tudják biztosítani az önerőt, elállnak a projekt 

megvalósításától. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Mennyi az önerő pontosan? 

 

Szarka Tamás polgármester válasza: 9.265.712,-Ft. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Visszamaradt sok elmaradt rendezvény költsége bizonyos értelemben. 

 

Hogya Zsolt alpolgármester: 

Gondolja, jól ki van találva a rekortán alá való alapozás, a leírásban szereplő 

adatból nem tudja, hogy a futókör elbírja-e az esetleges nagyobb járműves 

terhelést. Elég lesz 4 cm vastag drénaszfalt borítás? 

 

Szarka Tamás polgármester hozzátette, hogy a műszaki tartalom részletesen leírja, milyen 

rétegrendet kell képezni, ha jól emlékszik, legalább 25-30 cm-est, elég komoly alapja kell, 

hogy legyen ennek a felületnek. Másképp nem is vállalják a garanciát, csak az előírt 

rétegrenddel. Az előírást be kell tartani. Gondolja 40 tonnát nem fog elbírni a futópálya. 
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Hogya Zsolt alpolgármester: 

A kerékpárút esetén a gátkoronára is olyan feltételeket szabtak, hogy elbírja az 

esetleges árvízi védekezés felvonuló gépezeteit. A futókat nyilván elbírja, de 

esetleg más igénybevétel is felléphet olykor. 

 

Pásztor Erik alpolgármester: 

Régi sportrendezvényeken is ráment pl. a mentőautó a futópályára a diósgyőri 

mérkőzéseken is, sőt szükség esetén daru is. 

 

Kassai Attila képviselő: 

Jogos a felvetés, a tömörítő hengert is kell mozgatni, kell, hogy megfelelő 

megközelítése legyen a pályának. 

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy próbálták csökkenteni a költségvetését, de a két 

cég, amelyik viszonylag komolyabban foglalkozik ezzel, azt mondta, hogy nincs rá lehetőség, 

mert az előírt alapból nem lehet levenni. Szerencse, hogy a pálya és a salak között van 15-20 

cm szintkülönbség, elvileg nem kellene nagyon sokat kiszedni belőle. A kiszedés és az 

eltávolított anyag elhelyezése is probléma. A focisták óhaja, hogy a jelenlegi pályát NB III-as 

méretűre egészítsék ki. A futókör a mostani salakpálya közepére kerülne, de az nem mutatna 

jól, hogy salakos, rekortán, majd megint salakos terület lenne. Ahhoz, ha az NB III-as 

szabályoknak megfelelő pályát szeretnének, 1,5 méterrel kell szélesíteni a pályát, belül pedig 

ki lehetne tölteni műfűvel. Úgy tudja, hogy 364 m-es a kör. Nem olcsó mulatság az sem. 

 

Kassai Attila képviselő: 

Nagy baj, hogy nincs akkora a pálya, mint az NB III-as? 

 

Szarka Tamás polgármester megjegyezte, nem hiszi, hogy az elkövetkező 5 évben lesz 

annyi pénzük, hogy NB III-as legyen a csapat. Szerinte nem csak a pénz kell hozzá, hanem 

fedett lelátó és egyéb dolgok is szükségesek lennének. 

 

Kassai Attila képviselő: 

 Futóversenyeken 5-6 embernek el kell férnie egymás mellett, jól tudja? 

 

Pásztor Erik alpolgármester: 

A salakpályán csak 3 ember fér el. Az MLSZ hitelesíti a pályákat, a műfüves 

pálya is hitelesítve van, lehet rajta utánpótlás-mérkőzéseket tartani. Elég nagynak 

számít ez a pálya, meg kell nézni, hogy így van-e. 

 

Szarka Tamás polgármester hozzátette, hogy a futókör 1,7 m széles lenne. Szerette volna a 

salakpálya teljes szélességében, de nagyon magas árakat mondtak rá. 

 

Kassai Attila képviselő: 

2 m széles sem lesz a futókör, az 1,7 m-t elég keskenynek tartja. 

 

Hogya Zsolt alpolgármester: 

Felsőzsolcán a futásra elég nagy az igény és ha komoly borítást kap a futókör, 

még többen lesznek a szórakozásból futók. Azok igényének illene megfelelni, 

nem hiszi, hogy a meglévő futókört felére kellene lefaragni. 
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Széchenyi Sándorné képviselő: 

Ne nyúljanak a futókör szélességéhez semmiképpen. A focistáknak segítsenek a 

későbbiek folyamán, a határozati javaslatot pedig fogadják el. 

 

Kassai Attila képviselő: 

Ha ezt elfogadják, 1,7 m lesz a futókör szélessége. 

 

Szarka Tamás polgármester megjegyezte, hogy önerő terhére készíttethetnek szélesebb 

futókört. A költségvetést a teljes szélességre is meg lehet kérni, de az az önerő terhét fogja 

növelni. Úgy tervezték, hogy az önrész lehetőleg 10 M Ft alatt legyen. Ha az anyagiak 

engedik, készíthetik teljes szélességűre. A támogatási összeg 20 M Ft-ban volt maximálva. 

 

Hogya Zsolt alpolgármester: 

A rekortán borítás nem telne ki a salakos pálya teljes szélességére? 

 

Szarka Tamás polgármester válasza, hogy jelen pillanatban nem. Ha maximális 

támogatással pályáznak, az 20 M Ft, az önrész 35%. Be lehet vállalni a teljes szélességre is, 

de akkor megduplázódik a költség.  

 

Kucskár Tibor képviselő: 

Nem lesz ez így nevetséges? 

 

Szarka Tamás polgármester megjegyezte, hogy jelenleg az emberek nagy többsége egyedül 

fut. Nagyon sokan futnak. 

 

Hogya Zsolt alpolgármester: 

Nagy sportversenyek sosem voltak. 

 

Pásztor Erik alpolgármester: 

Azért nem tudnak szervezni futóversenyt, mert nincs 400 méter a pálya hossza, 

hivatalosan annyinak kellene lennie. Elfogult, régóta szeretné.  Kért rá árajánlatot, 

amikor a műfüves pálya épült, akkor 15 M Ft lett volna a futó műfű. A focisták 

kérése, hogy ne legyen teljes hosszában a salak, mert meg szeretnék növelni a 

pályát.  

 

Szarka Tamás polgármester megjegyezte, hogy megyei I. osztálynak megfelel a focipálya. 

Veszélyes lehet, ha kívülre teszik az 1,7 méteres sávot, a tribünnél van egy 50 cm magas 

fellépő, ott bukótérnek kell lennie. Ha ott elesik valaki, beveri a fejét a betonba. Érdemes 

megkérdezni, ha az egészet megcsinálnák, szabályos-e, hogy ott végig beton van. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Azt valaki lemérte valaha, hogy a futókör közepe a 365 méter? 

 

Szarka Tamás polgármester válasza, hogy lemérték a közepénél, csak nem emlékszik a 

számra. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Ha fel lenne festve kijjebb fél méterrel, az máris több lenne. 
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Kassai Attila képviselő: 

Abból induljanak ki, akarják-e növelni a pályát, ha igen, akkor 75 cm lejön a 

4,5 méterből, viszont a fennmaradó részt be kellene borítani. Ha nem, akkor 

gondolkodhatnak rajta, hogy csak egy részét borítsák be. Először azt kellene 

eldönteni, legyen-e a pálya nagyobb. 

 

Hogya Zsolt alpolgármester: 

A futópálya külső részén egy biztonsági sáv, bukótér csak a tribün előtt kell, hogy 

legyen, a pályán máshol nem. Ha 1,7 méter szélességben gondolkodnak 

futókörben, a pálya felőli oldalról meg kell növelni a füves felületet. Jól nézne ki a 

megszélesített pálya fűvel, megfelelő szegéllyel, elválasztva a rekortántól, kívül 

pedig a tribün előtt lenne valamilyen borítás, esetleg ott ki lehetne egészíteni még 

rekortánnal a betonig bukótérként, és fel lenne festve, hogy meddig tart a futókör 

széle, a többi helyen csak 1,7 méter széles lenne a kör. Pl. Debrecenben a 

nagyerdei stadion körül is van egy futókör, az sem egy nagy dolog. Ha olyan 

széles futófelület lenne itt is, jó lenne. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Ami megvan, azt támogatja. 

 

Pásztor Erik alpolgármester:  

Amikor a focisták a Tao-ra pályáznak, írják be ezt is és a pályához járuljanak 

hozzá ők is. Jó lenne, ha a hiányzó sávot, a pálya szélesítését ők fizetnék a Tao-

ból. Akár maradhatnának az 1,7 méternél és akkor futófolyosójuk lenne. 

 

Kassai Attila képviselő: 

Régen nézett már futóversenyt, de 4 főt minimum indítani kellene egy versenyen, 

legalább 2 méternek minimum kellene lennie a futósávnak. 

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy az Önkormányzat költségvetésétől függ, hogy 

mekkorát készítenek. Nyilván jól nézne ki, ha teljes szélességében be lenne fedve a salakpálya 

rekortánnal. 

 

Kassai Attila képviselő: 

2-2,5 méter széles futókör kellene. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Támogatja, legalább 2 méter széles kellene középről kiindulva. 

 

Szarka Tamás polgármester hozzátette, hogy a határozatba a hrsz-t kell beírni. Saját 

forrásból nyilván vállalhatnak többet. Ha megnyerik a pályázatot, elhívják a szakembert és 

lemérik a salakpálya szélességét. Amikor a helyszínen voltak, mondta, hogy kell a bukótér, 

azért nem lehet odatenni a magasabb szegélyt. Az lesz a legjobb, ha eljön a szakember és 

elmondja a szabályokat. Új építésnél már a szabályokat be kell tartani. Mindkét oldalon kell 

szegélykövet rakni, a régi nem alkalmas és hiányos. Ha a meglévő mellé akarják, 

mindenképpen kell mindkét oldalról. Szintkülönbség nem lehet. Oda műfű vagy salak kell 

mindenképpen. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

A betonlépcsőhöz palánkot nem lehet tenni? 
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Szarka Tamás polgármester meg kell kérdezni, hogy mit fogadnak el. Ennek ugyanúgy 

tanúsítványa lesz, mint egy játéknak. Az előírásokat be kell tartani. Maradjanak annyiban, ha 

nyer a pályázat, visszatérnek rá, megkérdezik a szakember javaslatát és végigbeszélik, hogy 

nézzen ki. 

 

Macsuga Roland képviselő: 

Napelemes lámpát fel lehet szerelni nekik? 

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy úgy tudja, a kézilabda pályánál van világítás, 

esetleg azt nem lehetne áttenni? 

 

Pásztor Erik alpolgármester: 

Az a tetőn van, ott látta a reflektorokat. Sokan napelemes lámpákban utaznak, a 

Leaderes közgyűlésen is hallotta. Gondolkodjanak a töltőállomás azzal történő 

üzemeltetésén is. 

 

Szarka Tamás polgármester megismételte, hogy a kivitelezés előtt egyeztetnek a 

szakemberrel. 

 

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 

54/2020. (VII. 27.) 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. 

 

A fejlesztéssel érintett létesítmény helyrajzi száma: Felsőzsolca belterület 1591/5 

hrsz. 

 

A beruházás tárgya: a felsőzsolcai sportpályán található futópálya teljes körű 

rekonstrukciója. A rekonstrukció keretében elvégzendő feladatok:  

– a futópálya jelenlegi szegélyeinek elbontása, területről elszállítása 

lerakóhelyre, 

– pályatest tükrösítése, az alépítmény tömörítése, 

– új szegélykövek készítése a pálya körül annak figyelembevételével, hogy a 

futópálya, illetve a futballpálya mozgáskorlátozott személyek által is igénybe 

vehető legyen, 

– ágyazati szűrőréteg készítése, tömörítése, 
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– futópálya burkolása 4 cm vastag drénaszfalttal, 

– 10 mm vastag fedőréteg készítése EPDM öntött gumiburkolatból.  

 

Felelős: Szarka Tamás polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

NAPIRENDEN KÍVÜL: 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Gulybán Tibor esperes úr támogatást kérő levele kapcsán kéri, a képviselők 

csatlakozzanak azon kezdeményezéséhez, hogy az egyházak kapjanak 330-330 E 

Ft-os támogatást. Azért szeretné most, mert nem találkoznak augusztusban és jó 

lenne, ha minél hamarább megkapnák ezt a támogatást. Erre mindhárom 

egyháznak nagy szüksége van a vírus kapcsán kialakult helyzet miatt. Az árvízi 

emlékműnél található játszótér nyitva van? 

 

Szarka Tamás polgármester válasza, hogy még nincs átadva a játszótér, a múlt héten már 

lerakták a gyepszőnyeget. Azért húzódik az átadás, mert még nem kapta meg a tanúsítványt, 

állítólag a héten meglesz. Bejárták Hogya Zsolt alpolgármesterrel, voltak hiányosságok szinte 

majdnem minden játékban, a szemetesekben, és az erősáram elvezetésében is volt hiba. Egy 

oszlopot bebetonoztak, de sajnos nagyon csúnya. Még most is van egy oszlop, amelyikben 

erősáram megy, arra burkolat kell. Miután letették a gyepszőnyeget, talán van némi játszótér 

formája. Belehúzták a szalagot, elvileg lehelyezték a kábeleket megfelelő mélységre. 

Kotyogtak a játékok, a gumilap szegélyköve hézagos volt, a csúszda alját elvágták, újonnan 

nem lett lerögzítve. Elvileg ezeket pótolták, de amíg nem kapja meg a tanúsítványt arról, hogy 

használható, addig nem adja át a játszóteret. A felnőtt kondiparkban egy játék még hiányzik. 

Azért zárták le, mert képviselő asszony tájékoztatta arról, hogy egy gyermek megsérült ott. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Egy gyerek felment valamelyik eszközre, amelyik elvágta a kezét és emiatt 

kórházba került. A nagyszülők jelenlétében történt a probléma. 

 

Szarka Tamás polgármester hozzátette, hogy ez felnőtt kondipark. Ki kell táblázni 

mindenképpen, hogy kik használhatják. 

 

Pásztor Erik alpolgármester: 

Kipróbálta mindegyik eszközt, hogy rendben működik-e. Biztosan olyan helyre 

nyúlt a gyermek, ahol nincs markolat. Két balesetveszélyes szer van, nem 

gyerekeknek való egyáltalán. Egy gép még mindig hiányzik, annak a gyártására 

60 napot mondtak, de azt már nagyon régen. 

 

Szarka Tamás polgármester hozzátette, hogy szinte minden nap érdeklődik, sajnos még 

mindig nincs készen. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Lesz augusztus 20-ai ünnepély? 
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Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy jelen állás szerint készülnek rá. 15-én várható 

valami bejelentés, ha az országos megemlékezést lemondták, valószínű, lesz valami. 

Felsőzsolcán nem lesz tűzijáték, az ünnepélyt a katolikus templomban tervezik. A Szociális 

Szolgáltató Központnál lévő játszóteret le kellett zárni, mert nem volt tanúsítványa. 5 játékból 

2 felelt meg az előírásoknak, abból egyik a homokozó.  

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Ezek szerint nincs Felsőzsolcán egy hinta sem. 

 

Hogya Zsolt alpolgármester: 

Az új játszótérnél kétli, hogy lejjebb tették a vezetékeket, ahhoz ki kellett volna 

bontani a kábeleket. Viszont, ha nem megfelelő helyen vannak a nagyfeszültségű 

vezetékek, legalább 40 cm mélyen, akkor úgy gondolja, ne legyen játszótér. Az ott 

elhelyezett betont az udvarán nem tűrné el, nem közterületen, főként úgy, hogy rá 

kell bólintania, hogy oda mehetnek a gyerekek játszani. Nincs lesimítva, 

kifejezetten csúnya. A lámpaoszlopok betontuskóját a földfelszínnel egy szintbe 

kellett volna tenni, annak nem kell a földben lenni. A földben, nedves 

környezetben rozsdásodni fog hamar. 

 

Szarka Tamás polgármester megjegyezte, hogy ezt haladéktalanul meg kell nézni, a 

műszaki ellenőr is legyen ott. 

 

Hogya Zsolt alpolgármester: 

Nem szabad engedni, hogy azok az oszlopok úgy maradjanak. Ássák ki, szedjék 

ki az alját. Az egyik pad mellett a föld alatt egy fekete dobozt ástak el, biztos 

benne, hogy abban valami elektromos kötés van és annak sem lenne szabad ott 

lennie. Ezeknek fenn, szekrényben, vagy zárt oszlopon kell lenni, olyan helyen, 

ahol nem lehet hozzáférni.  

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Fontos, hogy biztonságos legyen a játszótér. Nem biztos, hogy jó, ha 

visszabontják, nem adják át, hiszen már úgy néz ki, mintha készen lenne. 

 

Szarka Tamás polgármester hozzátette, hogy az oszlopnál a beton nem megfelelő, a 

látványa sem és még kell rá a műanyag borítás, ahol a piros kábel jön fel. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő:  

Inkább féljenek, mint hogy gyereknek legyen baja. 

 

Szarka Tamás polgármester egyetértett Széchenyi Sándorné képviselő asszonnyal. Amikor 

legutóbb felbontatták, bontókalapáccsal szedték ki a földből a betont. Nem tudja, mi volt ott 

régen, talán benzinkút, de tele van betonnal. Nézzék meg, hogy valóban lehelyezték-e a kábelt 

40 cm-re. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő:  
Augusztus 20-ra jó lenne átadni. Gondolkodjanak el az egyházak támogatásán 

minél hamarabb. Nincs pénzük, mert nem mertek menni a templomokba a hívők. 

 

Pásztor Erik alpolgármester: 

Másképp áll ehhez, mert a református egyház kapott 5 M Ft-ot. 
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Széchenyi Sándorné képviselő: 

Mindhárom egyháznak javasolja a 333 E Ft-ot egységesen. Valahonnan 1 M Ft-ot 

teremtsenek elő. 

 

Pásztor Erik alpolgármester: 

Azt látja, hogy a református egyház a legkisebb és most is adott 40 M Ft-ot, hogy 

fejezzék be a munkálatokat az iskolában. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Tiszteletes úr sorolta a feladatokat a babusgatón, amiket meg kellett oldaniuk, és 

nem volt rá pénzük. Kérdezte, hogy gondolkodtak-e a beadványán. Erre 

válaszolniuk kell. 

 

Szarka Tamás polgármester megjegyezte, küldtek válaszlevelet esperes úrnak. Februárban 

átutalták az 500 E Ft-ot, márciusban küldték az újabb kérelmet. 

 

Kassai Attila képviselő: 

Kért esperes úr 1 M Ft-ot, nem tudtak adni, mert nem volt pénzük. Ő is azt vallja, 

hogy egyformán támogassák az egyházakat. A görög egyház kért, nem tudtak 

adni. Most tudnának keríteni 1 M Ft-ot a három egyháznak, ez furcsa számára. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Esperes úr akkor kérte, amikor polgármester úr adhatta volna egyedül a 

támogatást, de ez most már megszűnt, a testületnek kell adnia. Valahogy 

segítsenek, adjanak valamennyit. 

 

Hogya Zsolt alpolgármester: 

A görög katolikus egyház kért rendkívüli támogatást, akkor azt mondták, nem 

tudnak biztosítani ennyi pénzt. Polgármester úr kikérte a képviselők véleményét, 

akkor ő sem látta kivitelezhetőnek. Az egyenlő elosztásnak híve, viszont a másik 

két egyház nem nyújtott be kérelmet, nekik miért adjanak? 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Egyik templomba sem tudtak menni a hívek, sehol nem gyűlt a perselypénz. Ezért 

gondolta, hogy megkérdezi képviselőtársait a támogatásról. 

 

Szarka Tamás polgármester megjegyezte, hogy jó lenne, ha 1 M Ft körül lenne a 

perselypénz. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

3 hónapig nulla volt a látogatottság, most is félnek a hívek. Az idős emberek nem 

mertek elmenni a templomba. Adott mindhárom egyháznak a tiszteletdíjából a 

veszélyhelyzet alatt. 

 

Szarka Tamás polgármester megkérdezte a gazdálkodási osztályvezetőt, hogy az I. félév 

teljesítését mikor látják? 

 

Szőkéné Bűdi Andrea gazdálkodási osztályvezető: 

Szeptemberben. 
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Szarka Tamás polgármester hozzátette, hogy várhatóan lesz még egy rendkívüli ülés a 

projektekkel kapcsolatosan. Addigra megnézik, hogy teljesítettek, és ha úgy alakul, beviszik a 

javaslatot. A civilek is megkapják majd a csökkentett támogatásokra vonatkozó levelet, sok 

rendezvény már nem jöhet szóba. Megkérdezte képviselőtársai véleményét. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

Várják meg, amíg lesz pénzük. 

 

Hogya Zsolt alpolgármester: 

Nem tudja most ezt az elképzelést támogatni, várjanak még vele. 

 

Macsuga Roland képviselő: 

Nem templomba járó, nem hiszi, hogy ezzel a 300 E Ft-tal előrébb jutnak. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

A szeptemberi ülésen döntsenek róla. 

 

Kassai Attila képviselő: 

 Ha jó áll a kassza, akkor megkapják az 1 M Ft-ot egyben. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 Azt ő nem támogatja, hogy csak egy egyház kapjon. 

 

Hogya Zsolt alpolgármester: 

Arról van valami információ, hogy a vírus elleni védekezés költségvetését akarja-

e a Kormány más forrásból is finanszírozni? Esetleg mást is meg akar 

„nyirbálni”? 

 

Szőkéné Bűdi Andrea gazdálkodási osztályvezető: 

 Nincs információjuk. 

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy a szeptemberi ülésen tárgyalják az I. félév 

beszámolóját, megkérdezte képviselő asszonyt, egyetért-e azzal, hogy akkorra készítenek egy 

előterjesztést. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Természetesen elfogadja. 

 

Kassai Attila képviselő: 

Ha szeptemberben újra tárgyalják, javasoljon képviselő asszony 3-szor 500 E Ft-

ot. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Ezzel egyet tud érteni. 

 

 

 

 

 

 



11 

 

A polgármester - miután egyéb napirendi pont, bejelentés nem volt - 952 órakor a rendkívüli 

ülést bezárta. 

 

 

 

 

K. m. f. 
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