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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. augusztus 19-én
943 órakor tartott ülésén.
Helye: a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyalóterme.

Jelen vannak: Szarka Tamás polgármester, Hogya Zsolt és Pásztor Erik alpolgármesterek,
Kassai Attila, Macsuga Roland, dr. Pásztor Tünde, Rimán János, 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.
Távolmaradását előre jelezte: Kucskár Tibor képviselő.
Jegyzőkönyvvezető: Kálvin Rita szervezési osztályvezető és Kovácsné Janka Nóra
ügyintéző.

Szarka Tamás polgármester megnyitotta az ülést, köszöntötte a megjelenteket.
Megállapította, hogy Képviselő-testület 8 fővel határozatképes.
Elmondta, hogy a rendkívüli ülés összehívására azért került sor, mert a meghívóban kiküldött
témákban a Képviselő-testület haladéktalan döntése szükséges.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Hogya Zsolt alpolgármestert és Macsuga Roland képviselőt
jelölte ki, melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott.
Ismertette a kiküldött napirendi javaslatot azzal, hogy az 5. napirendi pont megtárgyalására
egy újabb rendkívüli ülésen kerül sor, mivel a három ajánlat helyett csak kettő érkezett be. A
4. napirendi pontot zárt ülésen javasolja tárgyalni a Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontjára
tekintettel, mivel a nyílt ülésen történő tárgyalás üzleti érdeket sértene.

Ezután a polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi javaslatot a fentiek szerint.
A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:
NAPIREND:
1.

Javaslat Felsőzsolca Város Önkormányzata a 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018.
évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pontja alapján, az Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása című felhívásra benyújtott pályázatáról
Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester

2.

Javaslat a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár Alapító Okiratának
módosításáról
Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester

3.

Polgármesteri tájékoztató
Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester

4.

Javaslat Felsőzsolca Város kerékpárút-hálózatának fejlesztése Miskolc, Onga valamint
Alsózsolca irányába” című TOP-3.1.1.-15-BO1-2016-00012 azonosítószámú pályázat
kivitelezéséhez kivitelező kiválasztásáról (zárt ülés)
Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester

Az 1. napirendi pont keretében a Felsőzsolca Város Önkormányzata a 2019. évi központi
költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pontja alapján, az Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című felhívásra benyújtott pályázatáról szóló
javaslatot tárgyalta meg a Képviselő-testület Szarka Tamás polgármester előterjesztésében.
(A határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.)
Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy a pályázat eredetileg tartalmazta a Táncsics
Mihály, a Kavicsbánya és a Zöldfa utcát. Megvizsgálták a Zöldfa utcát, állapota jó és célszerű
olyat választani, amely tényleg rossz állapotban van, mint például a Bocskai utca, Liba-köz,
Kacsa-köz. Ezek balesetveszélyesek. Becsült adatok alapján a Zöldfa utca felújításának
költsége annyiba kerülne, mint a 3 másik utcáé. Javaslata a képviselők felé, hogy ilyen
formában módosítsák a projektet. Amikor ez támogatást kap a Minisztérium oldaláról, akkor
fogják tudni a műszaki ellenőrt kiválasztani, illetve a leendő kivitelezőt az ajánlatkérések
bekérése mellett. Megnyitotta a vitát a javaslat felett.
Széchenyi Sándorné képviselő:
Ő meg fogja szavazni, azzal a kikötéssel, hogy a Zöldfa utcát újítsák fel a tartalék
pénzből.
Szarka Tamás polgármester – miután egyéb hozzászólás nem volt - kérte a Pénzügyi
Bizottság véleményének ismertetését.
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Rimán János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is
elfogadásra javasolta, a Felsőzsolca Város Önkormányzata a 2019. évi központi
költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pontja alapján, az
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című felhívásra
benyújtott pályázatáról szóló javaslatot, azzal, hogy a Zöldfa utcának a padkázása
és kátyúmentesítése önerőből valósuljon meg.
Szarka Tamás polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
55/2020. (VIII. 19.) határozata
Felsőzsolca Város Önkormányzata a 2019. évi központi költségvetésről szóló
2018. évi L. törvény 3. mellékletének II. 2. pontja alapján,
az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása című
felhívásra benyújtott pályázat módosításáról
Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
fenti tárgyú pályázat támogatói okiratában szereplő Zöldfa utca 1472 hrsz-ú
belterületi út felújítását a Bocskai utca 74/3 hrsz-ú, 90 hrsz-ú, Kacsa köz 144 hrszú és a Liba köz 630/1 hrsz-ú, valamint a 630/4 hrsz-ú belterületi utak felújítására
módosítja.
Felelős: Szarka Tamás polgármester
Határidő: értelemszerűen
Ezután a polgármester szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, mely szerint „a Felsőzsolca,
Zöldfa utca karbantartása, felújítása a 2020. évi tartalék terhére történjen meg”.
(A határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.)
A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
56/2020. (VIII. 19.) határozata
Felsőzsolca Zöldfa utca karbantartásáról, felújításáról
Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Felsőzsolca, Zöldfa utca karbantartása, felújítása a 2020. évi tartalék terhére
történjen meg.
Felelős: Szarka Tamás polgármester
Határidő: értelemszerűen

3

A 2. napirendi pont keretében a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár Alapító
Okiratának módosításáról szóló javaslatot tárgyalta meg a Képviselő-testület Szarka Tamás
polgármester előterjesztésében.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy az 1997. évi CXL. törvény változása miatt
szükséges a módosítás, jogszabályi kötelezettségnek tesznek eleget. Megnyitotta a vitát a
javaslat felett.
Mivel hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester kérte az Ügyrendi és Klímavédelmi
Bizottság, valamint a Humánpolitikai Bizottság véleményét.
dr. Pásztor Tünde képviselő:
Az Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és a
Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolta a Felsőzsolcai Közösségi Ház és
Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról szóló javaslatot.
Kassai Attila képviselő:
A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselőtestületnek is elfogadásra javasolta a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi
Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról szóló javaslatot.
Ezután a polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
57/2020. (VIII. 19.) határozata
a Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár Alapító Okiratának
módosításáról
1. Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felsőzsolcai
Közösségi Ház 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: 2020. augusztus 31.
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Melléklet

MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 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 Közösségi Ház és Városi Könyvtár Alapító Okiratát (a továbbiakban:
Alapító Okirat) az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat 5.2. pontja helyébe az alábbi lép:
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
1 munkaviszony
A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
2 megbízásos jogviszony
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

ZÁ RAD ÉK
Fenti Módosító Okiratot Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 57/2020.
(VIII. 19.) határozatával hagyta jóvá. Hatályos a törzskönyvi bejegyzés napján.
Felsőzsolca, 2020. augusztus 19.

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

dr. Kakas Zoltán s. k.
hatósági osztályvezető

Szarka Tamás s. k.
polgármester

A 3. napirendi pont keretében polgármesteri tájékoztatóra került sor Szarka Tamás
polgármester előterjesztésében.
Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy két fontos dolgot kell megbeszélniük. Az EFOP
pályázatból a rendelkezésre álló előleg elfogyott. Ennek úgy történik a kifizetése, hogy
benyújtják a számlákat, azok elfogadása után utalják a pénzt. Mivel az előlegből már nincs, az
Önkormányzat költségvetéséből szükséges kifizetni a beérkezett számlákat. Körülbelül 20 M
Ft lenne az összeg, ami majd az elszámolást követően érkezik meg.
Szőkéné Bűdi Andrea gazdálkodási osztályvezető:
Úgy tudja, hogy a 4-es és 5-ös kifizetési kérelem beküldése megtörtént, az egyik
18 M Ft a másik 10 M Ft körüli, de ezekről még nem született döntés.
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dr. Pásztor Tünde képviselő:
Ez nem a rendezvényes pályázat?
Szarka Tamás polgármester válasza, hogy arról van szó.
dr. Pásztor Tünde képviselő:
Előfordulhat, hogy nem kapják meg a pénzt?
Szarka Tamás polgármester válasza, hogy főszabály szerint nem. Ha a pályázatban leírtak
szerint mindent megcsináltak és az elszámolás megfelelő, akkor mindenképpen megkapják az
elnyert támogatást.
dr. Pásztor Tünde képviselő:
Kezdenek jól állni?
Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy elindult a programok megszervezése. Nagyon
hosszú és lassú a folyamat, 3-4 hónap, mire a pénzt elutalják, vagy még több.
Rimán János képviselő:
Ezt az összeget nem véglegesen pótolják az Önkormányzat költségvetéséből, ez
átmeneti kiadás.
dr. Pásztor Tünde képviselő:
Ez az Önkormányzatnak nem okoz gondot?
Szarka Tamás polgármester elmondta, a lezajlott események, rendezvények költségeit
elkezdték kiszámlázni, de az előleg már elfogyott, mert 2 év alatt bőven történt belőle
kifizetés.
Szőkéné Bűdi Andrea gazdálkodási osztályvezető:
Az Önkormányzat elszámolási számlájáról fizetnék ki a már megkötött
szerződések alapján benyújtott számlákat. Ha a pályázati számlára beérkezik a
pénz, akkor majd átvezetik a két számla között.
Szőkéné Bűdi Andrea gazdálkodási osztályvezető:
A kifizetési kérelmet benyújtották, még várják a pénzt.
Széchenyi Sándorné képviselő:
Érti. Mi az, amire nincs pénzük? Mit kell saját főszámláról fizetni?
dr. Pásztor Tünde képviselő:
Előleg nincs.
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Szőkéné Bűdi Andrea gazdálkodási osztályvezető:
A pályázatot 190 M Ft-tal nyerte meg Felsőzsolca. Ebből 2018-ban elutaltak 110
M Ft-ot, 2019-ben 18 M Ft-ot, ez év márciusában pedig 11 M Ft-ot. Eddig 143 M
Ft-nál járnak. Két évvel ezelőtti szerződésekhez is most nyújtanak be számlát. Új
szerződéseket is kötöttek. A fennmaradó 47 M Ft-ot várják, ami a 190 M Ft és a
143 M Ft különbözete. Ezt akkor kapják meg, amikor a kifizetési kérelmet a
projektmenedzsment felküldi. Egy hónapja már, hogy a 18 M Ft-ról nem tudnak
semmit.
dr. Pásztor Tünde képviselő:
Az a baj, hogy eddig személyi kifizetés volt.
Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy eddig azért volt jó, mert az előlegből ki lehetett
fizetni, az viszont elfogyott. A vállalkozások megcsinálták a rendezvényeket és minden mást,
ami a projekt része volt, de az előleg eddig tartott.
Széchenyi Sándorné képviselő:
Érti, de mindig ilyenkor van probléma, amikor a végére érnek. Ezért is kérdezte,
hogy mi az a 18 M Ft.
Szőkéné Bűdi Andrea gazdálkodási osztályvezető:
Amit benyújtott számlát a projektmenedzsment, (Nyugdíjas Klub, Ifjúsági Klub,
Mozi Klub), ezek megkötött szerződések.
Széchenyi Sándorné képviselő:
Mi az az Ifjúsági Klub? Van Felsőzsolcán ilyen?
Szarka Tamás polgármester válaszolta, hogy a rendezvényszervezők szervezték ezeket.
Széchenyi Sándorné képviselő:
Érti. De van itt ilyen? Szerinte nincs.
Szarka Tamás polgármester válaszolta, hogy nincs. Film Klub sincs, de, úgy tudja, hogy
moziba fognak menni. Egészségnap lesz szeptemberben.
Széchenyi Sándorné képviselő:
Kik csinálják ezt?
Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy az Önkormányzat nyerte a pályázatot és a cég
fogja megvalósítani, aki elvállalta, a megszervezését. Ők járnak az idősekhez, mennek a
Népdalkörhöz.
dr. Pásztor Tünde képviselő:
Ezek milyen szerződések?
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Szarka Tamás polgármester válasza, hogy van, ami korábbi van, ami mostani. Megvannak a
célcsoportok, megvan, hogy kikhez kell menni.
dr. Pásztor Tünde képviselő:
Azért nem működik, mert két évig nem csinálta senki.
Széchenyi Sándorné képviselő:
Mondvacsinált dolog.
dr. Pásztor Tünde képviselő:
Nem lettek megtartva a programok, most a hiányokat pótolják.
Kassai Attila képviselő:
Egy csapat végzi?
Szarka Tamás polgármester válasza, hogy nem, több. Attól függ, hogy ki adta a kedvezőbb
ajánlatot.
Széchenyi Sándorné képviselő:
Nem firtatja tovább. Erről szavaznak?
Szarka Tamás polgármester válasza, hogy nem szükséges szavazás, ez egy tájékoztató volt.
Említette még a 4 épületenergetikát, 5 cégnek szeretné kiküldeni az ajánlatkérést. Nagyon sok
felsőzsolcai céget már megkeresett, sok projektben fognak részt venni, de csak
alvállalkozóként. Ennek az az oka, amit Dr. Éles Júlia Viktória közbeszerzési szaktanácsadó is
említett a Pénzügyi Bizottsági ülésen, hogy az EKR rendszerben nincsenek regisztrálva.
Széchenyi Sándorné képviselő:
Az alvállalkozók nem mindig kapják meg a pénzüket.
Szarka Tamás polgármester hozzátette, hogy akikkel ő beszélt részmunkákat, tudnának
vállalni, de nekik generálkivitelező kell. Ennél a 4 épületenergetikánál van a napelem,
fűtéskorszerűsítés, szigetelés. A Kassai utcai járdafelújításról is beszéltek, ami nem
közbeszerzés. Testületi ülésen is elhangzott, hogy rendbe kellene tenni, mert balesetveszélyes.
Ilyen munkákban partnerek tudnának lenni. Az 5 cégnév a következő: ÉMi-BER Kft.
Miskolc, Rácz György u. 4., SynTax Consult Kft. Rakacaszend, Fő út 16, BRAND 2001 Kft.
Monaj, Béke u. 72., Harko-X Kft. Miskolc, Farkas Jenő u. 8., Szikra-Bau Kft. Edelény, Tóth
Árpád út 42. Ezeknek a cégeknek küldi az ajánlatkérést. Ez is 2017-es költségvetés, nem
tudja, lesz-e érvényes ajánlat.
dr. Pásztor Tünde képviselő:
Az árak emelkedtek. Viszont ez is egy pályázati keretösszeg, 100%-os
intenzitású?
Szarka Tamás polgármester válasza, így van, 100%-os.
dr. Pásztor Tünde képviselő:
Ha nem elég a pályázati forrás?
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Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy itt átcsoportosítás már nincs, mint a
kerékpárútnál.
dr. Pásztor Tünde képviselő:
Akkor hozzá kell tenni?
Szarka Tamás polgármester válasza, hogy hozzátesznek az Önkormányzat költségvetéséből,
vagy elengedik az egészet.
dr. Pásztor Tünde képviselő:
Nem adnak kompenzációt?

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy ezen dolgoznak, de ebben a projektben már
kifogytak a források
Rimán János képviselő:
Amikor mondta, hogy haladjanak, mert emelkednek az árak, mindig azt a választ
kapta, hogy a törvény adta határidőben benne vannak.
Szarka Tamás polgármester hozzátette, hogy a műhely, a GAMESZ, a könyvtár és a
konyha. Ez ráadásul pont az a négy épület, ami forgalmas helyen van.
dr. Pásztor Tünde képviselő:
Ráadásul, ha bukják a pályázatot, akkor bukják az eddigi költségeket.
Szarka Tamás polgármester kérdezte, hogy ebből mennyi van nagyjából kifizetve? Nem
tudják igaz? Szerinte a projektmenedzsment egy része biztos. Energetikai dolgok.
Szőkéné Bűdi Andrea gazdálkodási osztályvezető:
5,612 M Ft van kifizetve.
Szarka Tamás polgármester javasolta, legyenek optimisták, talán sikerül valamit még
hozzátenni.
Széchenyi Sándorné képviselő:
Kubus István újra felhívta a figyelmét arra, hogy a Kodály Zoltán utca után, ahol
kanyarodik a busz, annyira mélyen van besüllyedve a lerakott térkő, hogy az
életveszélyes. Már korábban említette, hogy nem folyik el a víz.
Szarka Tamás polgármester megkérdezte, hogy hol?
Széchenyi Sándorné képviselő:
A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolánál. Ezek sarkalatos dologok.
Azért mondja, hogy ne felejtsék el.
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Szarka Tamás polgármester válasza, hogy nem felejtik el. A Sport utcán a parkoló
kialakításában abban maradtak, hogy az lesz a járható megoldás, ha gyeprácsokat tesznek
majd le és gyöngykavics lesz közötte, a megfelelő rétegrend kialakításával. Azt
mindenféleképpen meg fogják csinálni.
Széchenyi Sándorné képviselő:
A Kassai utcán a gyógyszertár előtti terület is problémás.
Szarka Tamás polgármester megjegyezte, hogy arra fognak kapni ajánlatokat.
Kassai Attila képviselő:
Látta a temető alsó részén elkészült a parkoló.
Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy még szegőkövet akartak letenni, ami
merőlegesen az útra támaszkodik. Meglátják majd, hogy a vízelvezetés mennyire lesz
hatékony. Azt a rétegrendet, amit a műszaki ellenőr előírt, nagyjából tartották.
Hogya Zsolt alpolgármester:
Nagyon jó tükröt csinált az a gépkezelő, aki kint volt. Került alá egy geotextília,
egy durva kavics, az meg lett lapvibrózva. Utána került rá a murva. A GAMESZ
alkalmazottai által elvégzett munkálatok várakozáson felüliek lettek.
Kassai Attila képviselő:
A végeredmény magáért beszél.
Hogya Zsolt alpolgármester:
Lenne még mit tenni rajta, mert az lett volna az elvárás, hogy legyen benne egy
nagyon pici hajlat, hogy ne közvetlenül az aszfalt mellé vezesse a vizet. Onga
felől a temetőkapu irányába lejt. Biztos, hogy meg fog állni a víz a bejárat melletti
aszfaltnál.
Kassai Attila képviselő:
Ezért is volt problémás a megállás ott.
Pásztor Erik alpolgármester:
Annyi autó fog ott elférni, mint eddig.
Hogya Zsolt alpolgármester:
Eddig 2-3 autó tudott ott megállni, most pedig 8.
A 4. napirendi pont tárgyalására zárt ülésen került sor, melyről külön jegyzőkönyv készült.
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Szarka Tamás polgármester - miután egyéb napirendi pont, bejelentés nem volt – 1007
órakor a rendkívüli nyílt ülést bezárta.

K. m. f.
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