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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 16-án
908 órakor tartott ülésén.
Helye: a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal Díszterme.
Jelen vannak: Szarka Tamás polgármester, Hogya Zsolt és Pásztor Erik alpolgármesterek,
Kassai Attila, Kucskár Tibor, Macsuga Roland, dr. Pásztor Tünde, Rimán
János, Széchenyi Sándorné képviselők 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,
Kálvin Rita szervezési osztályvezető, Mag Zsolt Sándorné, a Felsőzsolcai
Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetője, Gladics Jánosné, a Felsőzsolcai
Szociális Szolgáltató Központ igazgatója, Mezei Marianna, a Felsőzsolcai
Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatója és Spitzmüller Balázs (az 1-2.
napirendi pontok tárgyalásánál).
Meghívottként nem vesznek részt az ülésen: Kovácsné Behina Dorottya, a Felsőzsolcai
GAMESZ gazdasági vezetője, Major Ádámné, a Felsőzsolca Város Bolgár
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Balogh Pál, a Felsőzsolca Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
Jegyzőkönyvvezető: Kálvin Rita szervezési osztályvezető.

Szarka Tamás polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a
Képviselő-testület 9 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Macsuga Roland és dr. Pásztor Tünde képviselőket jelölte ki,
melyet a Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadott.
Ismertette a kiküldött napirendi javaslatot, amelyet javasolt kiegészíteni az Onga és Társult
Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás 13. számú
módosításáról szóló javaslattal utolsó előtti napirendi pontként. A 18. napirendi pontot zárt
ülésen javasolja tárgyalni a Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel, mivel a nyílt
ülésen történő tárgyalás üzleti érdeket sértene. A napirendi pontok sorrendjének módosítása
célszerű, mivel a 13. és 14. pontok tárgyalását kezdeményező Spitzmüller Balázs jelen van az
ülésen, szeretne hozzászólni, így ezt a két napirendi pontot elsőként tárgyalja meg a testület. A
napirendi pontok számozása ennek megfelelően változik.

Ezután a polgármester - fenti módosításaival együtt - szavazásra bocsátotta a napirendi
javaslatot.
A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el.
NAPIREND:
1.

Javaslat Felsőzsolca, Szent István utca 1. szám alatti belterület 88/1 hrsz-ú ingatlanon
gólyafészektartó oszlop elhelyezéséről
Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester

2.

Javaslat Nepomuki Szent János szobor restaurálásáról
Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester

3.

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időszak
eseményeiről
Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester

4.

Tájékoztató Felsőzsolca Város Önkormányzata 2020. évi I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester

5.

Beszámoló a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 2019/2020-as nevelési év munkájáról
Előterjesztő: Mag Zsolt Sándorné, a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda
óvodavezetője

6.

Javaslat Felsőzsolca város víziközmű-szolgáltatásának hosszú távú biztosíthatósága
érdekében a 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról
Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester

7.

Javaslat Felsőzsolca város szennyvízközmű-szolgáltatásának hosszú távú biztosíthatósága
érdekében a 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról
Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester

8.

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi
pályázati fordulójához történő csatlakozásról
Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester

9.

Tervezet az Önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk szabályairól
Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester

10. Javaslat Felsőzsolca Város Önkormányzata 2020. évi Támogatási Alapjának felosztásáról
Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester
11. Javaslat a Felsőzsolcán működő három felekezeti egyház támogatásáról
Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester
12. Tervezet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének
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jogkövetkezményeiről szóló 33/2013. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester
13. Javaslat a Felsőzsolca külterület 0113/10, 0113/11, 0113/12, 0113/13 hrsz-ú ingatlanok
belterületbe csatolásáról
Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester
14. Javaslat Felsőzsolca város közigazgatási területén tanyagondnoki szolgálat létrehozásáról
Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester
15. Javaslat a 2020. évi Közbeszerzési terv módosításáról
Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester
16. Javaslat „Csapadékvíz elvezetési rendszer
többlettámogatásáról
Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester

fejlesztése

Felsőzsolcán”

projekt

17. Javaslat Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási
Megállapodás 13. számú módosításáról
Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester
18. Javaslat a Települési Környezetvédelmi Program elkészítéséről (zárt ülés)
Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester
Az 1. napirendi pont keretében Felsőzsolca, Szent István utca 1. szám alatti belterület 88/1
hrsz-ú ingatlanon gólyafészektartó oszlop elhelyezéséről tárgyalta meg a Képviselő-testület
Szarka Tamás polgármester előterjesztésében.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Szarka Tamás polgármester megkérdezte Spitzmüller Balázst, kíván-e hozzászólni a
napirendi ponthoz.
Spitzmüller Balázs:
Tisztelettel köszöntötte polgármester urat, a képviselőket. Hangsúlyozta, hogy
csak a hely kijelölésére kéri a testület döntését, a kivitelezést saját maga szeretné
megvalósítani. Reméli, még ebben az évben megkezdik az oszlop elhelyezését és
az új fészek megépítésében is igyekszik közreműködni, hogy a tavasszal érkező
gólyáknak komfortos lakást tudjanak biztosítani. Reméli, hogy majd be is tudnak
költözni. Törekvése támogatását köszöni polgármester úrnak, a testületnek.
Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy a javaslatban szerepel, hogy milyen indokok
alapján kezdeményezte Spitzmüller Balázs a gólyafészek elhelyezését. Megnyitotta a vitát az
előterjesztés felett.

Széchenyi Sándorné képviselő:
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Köszönik a kezdeményezést, támogatják. Az iskolánál lévő helyet megfelelőnek
tartja, mivel kettőről beszélnek, az állateledeles boltnál is alkalmas volna, ha
Spitzmüller Balázs vállalja, ott lehetne a második gólyafészek.
Szarka Tamás polgármester korrigált, egy gólyafészekről van szó az előterjesztésben.
Spitzmüller Balázs:
Ott is van egy gólyafészektartó oszlop kihelyezve, de a kerítés 1,5-2 méteren belül
van, tehát közel, a tulajdonjog miatt nem megfelelő a hely. Az ürüléknek kell 44,5 m körív, ott a magántulajdonban lévő kerítés, a kapu tisztasága veszélyben
lenne. Szakemberek szerint sem megfelelő az a hely, nehogy a gólyák állapota
kerüljön veszélybe.
A polgármester hozzátette, hogy nagyon humánus a kezdeményezés, mindenféleképpen
támogatásra javasolja. Ezután a bizottságok véleményének ismertetését kérte.
Széchenyi Sándorné képviselő:
A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselőtestületnek is elfogadásra javasolja Felsőzsolca, Szent István utca 1. szám alatti
belterület 88/1 hrsz-ú ingatlanon gólyafészektartó oszlop elhelyezéséről készült
„A” határozati javaslatot.
dr. Pásztor Tünde képviselő:
Az Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadta és a
Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja Felsőzsolca, Szent István utca 1.
szám alatti belterület 88/1 hrsz-ú ingatlanon gólyafészektartó oszlop
elhelyezéséről készült „A” határozati javaslatot.
A polgármester ismertette és szavazásra bocsátotta az „A” határozati javaslatot.
A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
60/2020. (IX. 16.) határozata
Felsőzsolca, Szent István utca 1. szám alatti belterület 88/1 hrsz-ú ingatlanon
gólyafészektartó oszlop elhelyezéséről
1. Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy Spitzmüller Balázs Felsőzsolca, Kenderföld utca 1. szám alatti lakos
Felsőzsolca Város Önkormányzat tulajdonában lévő Felsőzsolca, Szent István
utca 1. szám alatti belterület 88/1 hrsz-ú ingatlanon egy darab gólyafészektartó
oszlop építési munkálatait saját költségén elvégezze.

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulást kiadja.
Felelős: Szarka Tamás polgármester
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Határidő: 2020. szeptember 30.

A 2. napirendi pont keretében Nepomuki Szent János szobor restaurálásáról szóló javaslatot
tárgyalta meg a Képviselő-testület Szarka Tamás polgármester előterjesztésében.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy szintén Spitzmüller Balázs kezdeményezésében
került a testület elé ez az előterjesztés, amelyből részletesen megismerhették a szobor
történetét. Megkérdezte Spitzmüller Balázst, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
Spitzmüller Balázs:
1992-ben találta meg a szobor egy részét, a fejét nem találták meg a mai napig.
1995-96-ban egy Mtz tolólappal tolták be a szobor megmaradt testét egy portára,
azóta is vizsgálja, ki lehetett az. A Lenin Mgtsz tulajdonában volt az Mtz tolólap
akkoriban. A szobor minden részét megtalálták kisebb, nagyobb sérülésekkel,
Kovács István szobrászművész és restaurátor építette újjá 5 db-ból, 2000-ben lett
másodjára szentelve az akkor megépített új útszakasz Bódva hídja mellé. A hidak,
utak védőszentjeként van aposztrofálva Nepomuki Szent János. Az árvíz után
áttelepítették a jelenlegi új híd mellé, azóta semmi állagmegóvás nem történt a
szoborral. Az átépítésnél több helyen sérült, az összeragasztott helyeken repedés
észlelhető. Kéri polgármester urat, a testületet, hogy az árajánlat függvényében a
restaurálást tegyék meg az állagmegóvás érdekében. A bizottsági üléseken is
tárgyaltak erről, felhívta a restaurátort, aki az árajánlatot februárban adta. Mivel
nem kapott hivatalos felkérést a munka elvégzésére, mást munkákat elvállalt, ez
évben már nem tudja teljesíteni a felújítást, de jövő tavasszal ugyanezért az árért
elvégzi, amennyiben igénylik. Ha akarnak módosítani, vagy további munkálatokat
szeretnének vele elvégeztetni, időben jelezzék felé, hogy be tudja ütemezni.
Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy a bizottsági ülésen is elhangzott, hogy a
korábbi árajánlat arról szólt, hogy GAMESZ munkatársai bizonyos feladatokat átvállaltak
volna. Képviselőtársaival egyetértettek abban, hogy a teljes kivitelezést célravezető
szakemberrel elvégeztetni, ennek megfelelően a határozati javaslat is erről szól, a
szoborfelújítást bízzák a főszobrász gondos kezeire. Megnyitotta a vitát a javaslat felett.
Rimán János képviselő:
Elhangzott, hogy csak jövőre kerül sor a restaurálásra, a határozati javaslatban
forrásként az ez évi céltartalék szerepel. Javasolja a módosítást a 2021. évi
költségvetés terhére.
Szarka Tamás polgármester megjegyezte, hogy felkeresik a szakembert és a szerződést
most is megköthetik vele. Ha most nem tudja vállalni, nyilván csak jövőre valósul meg a
beruházás, de lehet a 2021. évi költségvetés terhére.
Rimán János képviselő:
Ne csak a szobor, hanem a talapzat munkáit is vele végeztessék el.
Kucskár Tibor képviselő:
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Szerinte ne a 2021-es költségvetésben szerepeljen ez a tétel, most különítsenek el
rá pénzt, ki tudja mi lesz jövőre?
Szőkéné Bűdi Andrea gazdálkodási osztályvezető:
A maradvány terhére tudják majd a következő évi költségvetésbe beépíteni.
Szarka Tamás polgármester egyetértett, először szerződést kell kötni, a forrást biztosítják rá.
Talán nem célszerű a jövő évi költségvetést már most terhelni. Mielőbb kössenek szerződést,
jó lenne, ha még ebben az évben el tudnák kezdeni a munkát. Maradjon az eredeti „A”
határozati javaslat azzal, hogy mielőbb megkeresik Kovács István kőszobrászt, igyekeznek
vele minél hamarabb megkötni a szerződést. Új ajánlat szükséges, hiszen az eredetiben a
talapzat nem szerepel.
További hozzászólás nem volt, a polgármester kérte a bizottsági vélemények ismertetését.
Széchenyi Sándorné képviselő:
A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselőtestületnek is elfogadásra javasolja a Nepomuki Szent János szobor restaurálásáról
készült „A” határozati javaslatot.
Rimán János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is
elfogadásra javasolja a Nepomuki Szent János szobor restaurálásáról készült „A”
határozati javaslatot.
A polgármester ismertette és szavazásra bocsátotta az „A” határozati javaslatot.
A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
F Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
61/2020. (IX. 16.) határozata
Nepomuki Szent János szobor restaurálásáról
Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
a Nepomuki Szent János szobor restaurálását Kovács István kőszobrász által adott
árajánlat alapján elvégezzék a 2020. évi céltartalék terhére.
Felelős: Szarka Tamás polgármester
Határidő: 2020. december 31.

Szarka Tamás polgármester megköszönte Spitzmüller Balázs aktivitását, elindítják a
döntésnek megfelelően a határozat végrehajtását.
Spitzmüller Balázs az ülésről 925 órakor távozott.
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A 3. 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.)
Széchenyi Sándorné képviselő:
Összességében a sport mennyi pénzt kapott?
Szarka Tamás polgármester válasza, hogy 5 M Ft-ot két részletben, augusztusban kapták a
második részletet.
Széchenyi Sándorné képviselő:
A sportfejlesztés, futókör kialakítása hol tart?
Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy a pályázatot benyújtották, a kiírás szerint
október 15. az elbírálás határideje a Minisztérium részéről.
Széchenyi Sándorné képviselő:
A Vállalkozássegítő Központról mit lehet tudni? Érdeklődtek vállalkozók, hogy
bérelhetnek-e ott helyet? Erről kér tájékoztatást.
Szarka Tamás polgármester válasza, hogy az épület nagyon lassan készül. Tóth Zoltánné
kolléganőt kérte meg, hogy rendszeresen fotózza és az építési naplót is ellenőrizze. Az épület
elkészítésének határideje lejárt. Négy helyiséget fognak tudni kiadni vállalkozások részére,
ezek irodaépületek, amelyek 20 m2 nagyságúak. Aki szeretne bérelni területet, irodát, nyújtson
be kérelmet. Egyeztetik a projektmenedzsmenttel, hogy ez milyen formában valósulhat meg.
Meglátják, milyen módon fogják tudni kiadni, még nincs konkrét információjuk róla. Nyilván
a többi része is hasznosítható lesz az épületnek, lesz benne két 55 m2-es konferenciaterem,
azok sajnos nem összenyithatók, mert egymás alatt, felett helyezkednek el és lesz egy
kiállítóterem. A következő nagy feladat, hogy megtöltsék tartalommal az épületet.
Széchenyi Sándorné képviselő:
A volt Tüzép épületben, a melegedőben lesz valamilyen átalakítás?
Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy megtekintették alpolgármester úrral az épületet.
Azt gondolja, méltatlan emberi tartózkodásra is, meg kell vizsgáltatni statikussal, mert a
födém nem megfelelő állapotban van. Bemenni sem nagyon lehet, borzasztó állapotok vannak
ott. Rendbe kell tenni az épületet, annak a módját és a forrást meg kell találni rá.
Vályogépületről van szó, amelyen komoly repedések vannak, helyenként be is ázik.
Megnézetik statikussal, hogy mennyire veszélyes.
Széchenyi Sándorné képviselő:
A Mályi üdülőt megtekintették, azzal kapcsolatosan indult el valami, vagy még
várható?
Szarka Tamás polgármester válasza, hogy télen, amikor a szakemberek felszabadulnak, és
találnak ácsot, megjavítják a tetőt, mert az sajnos beázik, szinte a teljes mennyezet ledobta
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magát. A tető után villanyszerelői munkákat is el kell végezni, mert nagyon veszélyes
állapotban van az épület. Késő ősszel, legkésőbb télen el kell kezdeni a munkákat.
Széchenyi Sándorné képviselő:
A Zsolca táncegyüttes próbaterme hol található?
Szarka Tamás polgármester tájékoztatta képviselő asszonyt, hogy a Zsolca TV épületét
adták oda nekik és az Együtt Felsőzsolcáért Egyesületnek használatra. Augusztusban volt az
átadása, úgy tudja, minden képviselőt meghívtak rá. Egy nagyon komoly, térdkímélő, több
100 E Ft-ot érő padlót raktak le, tükröt helyeztek el, szép lett a helyiség. Saját költségen,
társadalmi munkában alakították ki. Az eddigi próbatermek nem rendelkeztek ilyen
padozattal. Láthatóan jó gazdái lesznek az épületnek.
Széchenyi Sándorné képviselő:
Az új jegyző mikor áll be? Mit tudnak róla?
Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy a tájékoztatást kiküldte képviselőtársainak,
miszerint Dr. Bobkó Péterre esett a választás, aki jelenleg Tiszacsegén dolgozik. Várhatóan
október 19-én, közös megegyezéssel tud eljönni a jelenlegi munkáltatójától. Azért húzódik el
ennyire, mert időközi választás lesz Tiszacsegén és a polgármester kérése, a választáson még
legyen ott jegyző úr. Utána keddtől kezd majd Felsőzsolcán. A választási eredményhirdetés
átcsúszhat hétfőre, emiatt nem tud itt hétfőn kezdeni.
Kucskár Tibor képviselő:
Hány főből lett kiválasztva?
Szarka Tamás polgármester válasza, hogy 8 pályázat érkezett, az első kiírásnál 11. Volt, aki
képesítéssel sem rendelkezett, olyan is, aki még nem volt jegyző. Az első körben volt olyan,
akinek volt tapasztalata, de nagyon messziről jött volna. Azt gondolja, dr. Bobkó Péter
személyében sikerült olyat választani, aki magas szinten fogja tudni képviselni a
szakmaiságot a Polgármesteri Hivatalban. Miskolci, Görömbölyön lakik.
Rimán János képviselő:
A jelentésben olvasta, hogy augusztus elején weblapszerkesztővel tárgyalt
polgármester úr. Ezt nagyon fontosnak érzi. A nyár folyamán megpróbálta
letölteni a honlapról az elmúlt pár hónap bizottsági és testületi jegyzőkönyveit, de
azok nem voltak elérhetőek. Fontosnak érzi, mert lassan vége az évnek, számot
kell adniuk a munkájukról, szeretné átnézni írásos formában is az elmúlt
időszakot. Kéri, minél hamarabb álljon fel az oldal. 2-3 éve kérte, hogy a
Vörösmarty utcai lakóotthon működését vizsgálják felül. Azt a választ kapta, hogy
ez nem helyi hatáskör, a megfelelő szintre továbbítják jelzését. Semmilyen
visszajelzést nem kapott. Most aláírásgyűjtés indult el a lakóotthon működésével
kapcsolatban, az alapja teljesen jogos.
Ezt szeretné támogatni, segíteni, szeretné, hogy minél aktívabban, segítően
vegyenek részt benne, mert az ott élők nyugalmát ez valóban veszélyezteti.
Augusztus 3-án a szociális rendelet módosítására tett javaslatot, amire választ is
kapott, ennek függvényében szeretné azt módosítani és fenntartani. Javaslata
lényege, hogy a települési támogatásoknál a jövedelem mellett kötelezően
vizsgálják a kérelmező rezsiköltségét is tételesen. Mennyi áramszámlát fizet,
kártyás mérőórával rendelkezik-e, fizet-e vízhasználatért, ha igen, mennyi a havi
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díj, fizet-e hulladék elszállításért, annak mennyi a havi költsége, fizet-e
szennyvízdíjat, vagy éves díjat a talajterhelésért. Javaslata, hogy ezen tételek
részletesen rögzítésre kerüljenek az előterjesztésben. Egy család anyagi helyzetét
nem csak a bevallott jövedelem jellemzi, hanem hogy milyen rezsiterheléssel néz
szembe. Korábbi bizottsági munkája során tapasztalta, hogy az alulinformáltság
miatt a törvényesség határait feszegető életmódot folytató személyeket
támogattak. Emiatt lehetőség van arra, hogy a meglévő helyi rendelkezéseket az
igénylők kijátsszák. Korrekt választ kapott, köszöni. Három dolgot írtak le benne,
mely szerint többek között a rendelet módosításának nincs értelme, mert ezek a
kérdések magasabb szintű jogszabályban le vannak írva. A megvalósításnak mind
jogi, mind technikai lehetőségei megvannak és leírták azt, hogy ez a
Humánpolitikai Bizottság felelőssége. Őket szeretné mentesíteni ez alól, mert a
tagok nem szembesültek vele, hogy ilyen lehetőségük van. Amiről valaki nem tud,
annak lehetőségével nem is él. Nem csak a Bizottság felelős, hogy a dolgok
rendben menjenek, hanem mindannyian. Emiatt is szeretné, ha ezt a kérdést minél
hamarabb tárgyalnák, akár a következő ülésen. Fenntartja javaslatát.
Szarka Tamás polgármester a rendelet kapcsán kérte, hogy ha további módosítási javaslatok
vannak, a hivatal munkatársaival egyeztessék le, pontosítsák. A másik kezdeményezést, az
újszülöttek szüleinek támogatásáról szóló javaslatot is napirendre veszik az októberi testületi
ülésen. A weblapról sajnos valóban eltűntek bizonyos testületi és bizottsági jegyzőkönyvek,
ezeket nem levették, hanem a weblap hiányosságai miatt tűntek el. Említette korábban, hogy
ez egy olyan oldal, amire már nem lehet feltölteni, amit nem lehet megtölteni tartalommal.
Sok kötelező elemet is fel kellene tüntetni, amire nincs lehetőség, ez az oldal nem tudja
kezelni. Meglepődtek, amikor a kollégák jelezték, hogy mi történt. Nem tűntek el az adatok, a
tárhelyen megvannak, természetesen pótolni fogják ezeket. Megkötötték a szerződést a
weblap készítővel, az intézményvezető kollégáknak, a hivatal osztályvezetőinek készítettek
egy útmutatást, hogy milyen információkat, adatokat kell összegyűjteniük. Nyilván ezek egy
része rendelkezésre áll, akár a meglévő oldalról is le tudják szedni. Az adatgyűjtés történik
jelenleg. Az informatikus készített egy felületet, ahová mindenki könyvtár formájában fogja
feltölteni az információkat. Igyekeztek minden jogszabályi helyet összeszedni, ami kötelező
tartalmakat ír elő önkormányzati weblapokra, hogy minél magasabb szinten feleljenek meg a
jogszabályi előírásoknak. Szanyi Judit készíti a weblapot. Amikor feltöltik tartalommal és
minden információ megvan, akkor ő fogja az általa készített weblapra átültetni azokat.
Reményeik szerint most már nem fog adatvesztésre sor kerülni. Korábbi szerződések előírják,
hogy akadálymentes legyen a weblap, a jelenlegi rendszer nem tudja ezt megoldani. Egyrészt
van egy szerződéses vállalásuk, másrészt jogszabály is előírja ezt. A Szanyi Judit által
készített demó verzió nagyon impozáns volt. Minden hatályos jogszabályi feltételnek meg
fognak felelni, és nagyon fontos, hogy helyben tudják majd kezelni. Pillanatnyilag
nehézségek árán sikerül az információk, tájékoztatók feltöltése. Elindultak az úton, a
szerződést megkötötték.
A Vörösmarty utcai gyermekotthonnal kapcsolatban megkapta a több mint 80 aláírást
tartalmazó beadványt. A probléma már valóban olyan mértéket öltött, ami megoldásért kiált.
Mindenképpen meg fogja keresni az intézmény vezetőjét. Sajnos tapasztalja a problémákat,
hiszen naponta jár arra. Napi rendszerességgel járnak át a szomszéd kertekbe, mindenféléket
bedobálnak. Az ott élőknek olyan problémát okoznak, amivel mindenféleképpen foglalkozni
kell. Reméli, a jövő hétre kap időpontot a vezetőtől, utána tájékoztatja a képviselőket. Amikor
már 80 ember aláír egy beadványt, azzal mindenképpen foglalkozni kell. Ez egy állami
fenntartású intézmény, nehéz lesz elérni olyan megoldást, ami a lakókörnyezetnek
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megnyugvást jelent, de el kell menni a legvégsőkig. Ami ott van, az már nagyon komoly
gond. A polgárőrök is készítettek jelentést, hogy milyen gyakran hívják őket, ki kell menniük
oda. Ha sikerül, tájékoztatja a képviselőket és a beadványozókat is.
Széchenyi Sándorné képviselő:
Rimán János beadványát dr. Kakas Zoltánnal, dr. Tóth Tiborral és Verbáné Kocsis
Tímeával átbeszélték, dr. Tóth Tibor válaszolt rá. A bizottsági üléseken minden
alkalommal ott van az osztályvezető és előfordul, hogy polgármester úr is.
Odafigyelnek nagyon a kérelmekre. Korábban volt egy jól tájékozott felsőzsolcai
roma külsős tag, Hankó Ernő. Ő azért hiányzik, mert a beadványok 80%-a roma
személyektől érkezik. Ha gondolja Rimán János, szívesen látják a bizottsági
üléseken, véleményét is kikérik. Nem tudnak horribilis összegeket kiosztani,
maximum 20 E Ft-ot, de ez ritka eset, hiszen 216 E Ft van egy hónapra. Ha azt 35
kérelmező között kell elosztani, egyszerű kiszámolni, hogy 10 E Ft sem jut
bizonyos családoknak. A családok lakókörnyezetének vizsgálatát Verbáné Kocsis
Tímea végzi segítséggel, a pénzügyi vonatkozású dolgok tekintetében nem lehet
mindent felgöngyölíteni, ettől függetlenül gondolkodnak azon, hogy módosítást
kezdeményezzenek.
Kucskár Tibor képviselő:
Ki a weblapszerkesztő? Milyen terhet ró a költségvetésre? Van rá fedezet?
Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy három árajánlatot kértek be, 450 E Ft-ra
szerződtek le, ez az egyszeri weblapkészítés díja, ezen túl a lapkarbantartás 20 E Ft/hó. Elég
nagy volt a szórás, 3 M Ft-os ajánlat is érkezett. Megnézték a hölgy referenciáit, aki nagyon
ügyes, tartalmas weblapokat készít. Van grafikus, design végzettsége is, a megjelenés és a
küllem is olyan formát öltött a demójában, ami tetszetős volt. Demót is kértek az árajánlatot
adóktól, ő küldött be egyedül, azt átküldik a képviselőknek. Szerinte nagyon jó volt, az
akadálymentesítés is megoldott, felolvassa a szöveget, ha rákattintanak. Érdemes megnézni.
Rimán János képviselő:
Azért érzi fontosnak a környezettanulmány végzésekor, ha van áramszámláról
csekk, mert az egyfajta garancia, hogy ott áramlopás nem történik. Ha van
közkifolyó befizetéséről nyugta, akkor részt vesz az illető a közteherviselésben.
Sokszor előfordult, hogy egy ingatlanon belül, aki fizette a költségeket, az már
nem volt jogosult a segélyre, kimerítette a két alkalmat, ezért olyan vette igénybe,
aki nem járult hozzá. Másik drasztikus példa, hogy az ingatlanon belül nem
fizettek adót, szemétdíjat, közkifolyó díjat, ugyanakkor akinek nem volt fizetési
kötelezettsége, megigényelte a segélyt és meg is kapta. Hankó Ernő
tevékenységével elégedett volt, de néha úgy érezte, részrehajló a közreműködése.
Szarka Tamás polgármester megjegyezte, hogy picit elkanyarodtak a napirendi ponttól, ez
egy önálló napirendi pont lenne. Kérte a jelentéshez kapcsoló további hozzászólásokat.
Miután nem volt hozzászólás, ismertette és szavazásra bocsátotta határozati javaslatot.
A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
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62/2020. (IX. 16.) határozata
a 2020. szeptember 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 4. napirendi pont keretében Felsőzsolca Város Önkormányzata 2020. évi I. félévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót tárgyalta meg a Képviselő-testület Szarka Tamás
polgármester előterjesztésében.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Szarka Tamás polgármester szóbeli kiegészítésében hozzátette, nagyon várta, hogyan
fognak teljesíteni az új évben. A tájékoztató részletesen tartalmazza a bevételeket, kiadásokat.
A bevételi forrásoknál az építményadó esetében látnak viszonylag magas teljesítést, ez
korábbi évek hátralékának rendezéséből adódik. A magánszemélyek kommunális adójánál az
a jellemző, hogy a polgárok szépen befizetik az adót. Iparűzési adó tekintetében a korona
vírus miatt történtek jogszabályi módosítások. Április 22. és szeptember 30. közötti befizetési
kötelezettségek kitolódtak szeptember 30-ra. A következő ülésre újabb kimutatást fognak
készíteni, akkor már látják, hogyan alakultak az iparűzési adó bevételek. A gépjárműadó
elvonás fájó pont, Felsőzsolca esetében ez 32 800 E Ft-ot jelentett, ezt a jogszabályoknak
megfelelően el is utalták a meghatározott helyekre. Talajterhelés tekintetében kérte a
kollégákat, hogy a bevallásokat küldjék ki az érintetteknek. Mivel ez önbevallással történik,
azt, aki nem küldi, szólítsák fel és ha szükséges, bírságolják is meg. Személyi juttatások során
történtek különböző változások, bérkompenzációk érkeztek, a közfoglalkoztatotti bér
megemelkedett a költségvetésben, ami nagyobb változást mutat az előirányzatokhoz képest.
Összegezve az I. félévi gazdálkodást a bevételek teljesítése 50,74,%-os, a kiadásoké 26,4%os. A számok tükrében azt mondhatják, a gazdálkodás megfelelő volt, likviditási probléma
sehol nem adódott. Az intézmények vezetői meg tudják ezt erősíteni, igaz a vírushelyzet
megjelenését követően viszonylag hamar kértek 10%-os megtakarítást. Látva a számokat
megnyugtató, hogy minden intézményvezető komolyan vette és felelősségteljesen
gazdálkodott, emiatt köszönetét, háláját fejezte ki az intézményvezetőknek és a Polgármesteri
Hivatal vezetőjének, munkatársainak.

Ezek a számok elbizakodásra nem adhatnak okot, hiszen nem láthatják, milyen nehézségeik
lesznek. 2021-ben szintén nem kell számolniuk a gépjárműadóval és látják a jogszabályokból,
hogy lesznek még olyan elvonások, amelyek a korábbi években nem voltak. A szolidaritási
adó szintén komoly tételt képvisel. Ezek még nyilván nem konkrétan meghatározhatóak,
mindenféleképpen fontos, hogy továbbra is fegyelmezett formában folyjon a gazdálkodás.
Megnyitotta a vitát a tájékoztató felett.
Rimán János képviselő:
A tájékoztató tartalmazza, hogy a kiadások 26,4%-on állnak, ezt pontosítaná és
két részre bontaná. Az egyik rész a működési célú kiadás, ami 36,8%, ez nem
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rossz, a másik a felhalmozási célú kiadások pedig 10,25%, ami nem kedvező adat.
Az iparűzési adó drasztikus visszaesése is elképzelhető.
A vírus gazdasági hatásait jövőre fogják még súlyosabban tapasztalni. Az idén
tartalékolni kell.
Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy az I. félévi gazdálkodást olyan szempontból
kell vizsgálni, hogy a 32,8 M Ft-ot tavasszal elutalták, továbbá a covid védekezés miatt eddig
körülbelül 4-5 M Ft a kiadás, ami nem szerepel a költségvetésben. Az intézményi bevételek is
elmaradtak, gondol pl. a Rendezvények Házára és a GAMESZ által üzemeltetett konyhára. Az
iskolák március 16-tól nem működtek és emiatt nagyon komoly bevételkieséssel számolnak.
Nem tudja, hogy ezeket bármilyen formában meg fogják-e kapni. Pár hónappal ezelőtt végzett
a Magyar Államkincstár egy felmérést arról, hogy milyen költségeket igényelt a covid elleni
védekezés a településen. Azóta erről tájékoztatást, érdemi információt nem kaptak, pedig
igyekezett több helyről informálódni.
Kucskár Tibor képviselő:
Mivel a kiadások jól alakultak, ezért azt javasolja, hogy tartalékoljanak és a
következő évet 200 M Ft megtakarítással kezdjék.
Szarka Tamás polgármester nagyon jónak találta a javaslatot, azon lesznek, hogy több
megtakarítás is legyen. A bevételek közel 10%-át el kellett utalniuk, de egyetért azzal, hogy
nagyon kell spórolni. Az elkövetkező időszakban nem lesznek komolyabb kiadásaik. Egy-két
dolgot még szeretne megvalósítani, de úgy gondolja, hogy a költségvetésben ez nem fog
problémát okozni. A 200 M Ft a mai napon még távolinak tűnik neki, és attól is függ, hogy
milyen bevételek fognak még érkezni. Az iparűzési adó feltöltési kötelezettségét eltörölték,
igaz az nem volt nagy bevételi forrás.
Hogya Zsolt alpolgármester:
Mindannyiuknak nagyon fontos a környezet védelme, az alattuk lévő vízbázis
egészségének, tisztaságának a megőrzése, ezért fontosnak tartja, hogy minél
kevesebb talajterhelési díjat kelljen kivetniük. Éppen ezért ösztönző csomagot kell
erre kidolgozniuk, hogy minél többen rákössenek a csatornára. A 89 kiküldött
talajterhelési díj igényre 15 bevallás, befizetési szándék érkezett, őket ösztönözni
kellene a rákötésre és arra kell törekedni, hogy visszaszorítsák a talajterhelési díjat
kivetésének szükségességét.

Szarka Tamás polgármester véleménye szerint a díj mértéke is elég ösztönző. Amikor
bevezették a talajterhelési díjat, kedvezőbb volt a helyzet, mert az akkori jogszabály
megengedőbb volt a tekintetben, hogy a kiszámolt összegnek, illetve a bevallásban szereplő
összegnek csak bizonyos százalékát kellett befizetni, így azok kifejezetten jól jártak, akik nem
voltak rákötve a csatornahálózatra. Most már bevallás nélkül is megállapítható a díj a
jogszabály alapján. Egy olyan házban, ahol viszonylag nagy számmal vannak bejelentve
lakók, ott több 100 E Ft-ra is rúghat a talajterhelési díj összege. Célszerű beszélniük arról,
hogy olyan konstrukciót dolgozzanak ki, amivel ösztönzőleg tudnak hatni és hathatós
segítséget nyújt. Nem feltétlenül anyagi segítségre gondolt, akár természetben, akár
adminisztratív segítségről is lehet szó.
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dr. Pásztor Tünde képviselő:
Nem csak a 2021-es év lesz problémás, az elvonások 2024-ig vannak
prognosztizálva. A következő 4 évre kell felkészülni, és ennek tükrében meghozni
a döntéseket. Olyan előrejelzést is olvasott, hogy világgazdasági szinten 25 évre
fog visszavetni a koronavírus. Nem csak egy évről van szó, a következő években
is szükséges lesz a feszes gazdálkodásra. A szennyvíz rácsatlakozással
kapcsolatban a Pénzügyi bizottsági ülésen elhatározták, hogy össze fognak ülni
azokkal a képviselőkkel, akik szeretnének ebben részt venni, akár külsősök
bevonásával megpróbálnak egy csomagot kidolgozni, amit a polgármester és a
Képviselő-testület elé fognak tudni tenni és konkrétumokról tudnak dönteni a
későbbiekben.
Szarka Tamás polgármester hozzátette, bátorítja a képviselőket ennek a megvalósítására,
aminek a segítésében a kollégák rendelkezésre állnak.
Mivel egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester kérte a Bizottságok véleményét.
Széchenyi Sándorné képviselő:
A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselőtestületnek is elfogadásra javasolja Felsőzsolca Város Önkormányzata 2020. évi I.
félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.
Rimán János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is
elfogadásra javasolja a Felsőzsolca Város Önkormányzata 2020. I. félévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.
dr. Pásztor Tünde képviselő:
Az Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadta és a
Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja a Felsőzsolca Város
Önkormányzata 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.
Ezután a polgármester ismertette és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
63/2020. (IX. 16.) határozata
Felsőzsolca Város Önkormányzata 2020. I. félévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztatóról
Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felsőzsolca Város
Önkormányzata 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Szarka Tamás polgármester
Határidő: értelemszerűen
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Az 5. napirendi pont keretében a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 2019/2020-as
nevelési év munkájáról szóló beszámolót tárgyalta meg a Képviselő-testület Mag Zsolt
Sándorné, a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetője előterjesztésében.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Mag Zsolt Sándorné, a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetője szóbeli
kiegészítésében elmondta, hogy a beszámoló az elmúlt nevelési év eredményeit, eseményeit
és a fejlesztendő területeket foglalja össze. Március 15-ig tudtak munkaterv szerint dolgozni,
majd online kapcsolattartásra kellett áttérniük. A kihívások ellenére igyekeztek helytállni és
tanulni a helyzetből, a problémákat sikerült megoldaniuk. Megköszönte a kollégáinak, a
fenntartónak, polgármester úrnak, a Képviselő-testületnek, az intézményvezetőknek és a
külsősöknek, hogy együtt tudtak működni. Reméli, hogy továbbiakban is így fog történni.
Szarka Tamás polgármester megjegyezte, hogy a vírus különleges helyzet elé állította
minden óvoda életét. Nem volt egyszerű dolog megoldani, az intézmény bezárására is sor
került. Úgy tudja, hogy jelenleg teljes létszámmal működnek. Ahogy a híradásokban is
láthatják, most sokkal komolyabb a helyzet, mint tavasszal volt. Tartalmas nevelési évet tud
maga mögött az óvoda a kialakult körülmények ellenére. Javasolta, hogy fogadják el a
beszámolót, majd átadta a szót a testületnek.
Hogya Zsolt alpolgármester:
Köszönetét fejezi ki intézményvezető asszonynak a szép, átfogó értékelés
kapcsán. Kitartást és helytállást kíván, köszöni munkájukat.
Mivel egyéb hozzászólás, kérdés nem volt, a polgármester kérte a Humánpolitikai Bizottság
véleményét.
Széchenyi Sándorné képviselő:
Két intézmény tagóvodájában történik a sok-sok gyermek nevelése, gratulál a
nevelők munkájukhoz, illetve ahhoz, hogy 2,5 éves kortól fogadják a gyerekeket.
A bizottság segítséget nyújt, amiben tud. A Humánpolitikai Bizottság 5 igen
szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja a
Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 2019/2020-as nevelési év munkájáról
készült beszámolót.
Ezután a polgármester ismertette és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
64/2020. (IX. 16.) határozata
a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda
2019/2020-es nevelési év munkájáról szóló beszámolóról
Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felsőzsolcai Napközi
Otthonos Óvoda 2019/2020-es nevelési év munkájáról szóló beszámolót
megtárgyalta és azt elfogadja.
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Felelős: Mag Zsolt Sándorné intézményvezető
Határidő: értelemszerűen

A 6. napirendi pont keretében Felsőzsolca város víziközmű-szolgáltatásának hosszú távú
biztosíthatósága érdekében a 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról szóló
javaslatot tárgyalta meg a Képviselő-testület Szarka Tamás polgármester előterjesztésében.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Szarka Tamás polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy Felsőzsolcán az
ivóvizet az ÉRV Zrt., a szennyvizet pedig a MIVÍZ Kft. szolgáltatja. A Gördülő Fejlesztési
Terv elkészítését a jogszabály írja elő minden településnek. A szolgáltatókkal is egyeztettek a
tervről, melyet el kell fogadni, majd a hatóságok felé továbbítani fogják. Bármilyen
munkafolyamatot végez a szolgáltató, minden esetben egyeztetnek, az Önkormányzat
tudomásával végzik el a szükséges munkákat. A rendszer működésével kapcsolatosan
fogalmaztak meg munkanemeket, munkafázisokat. Javasolta, hogy a megküldött Fejlesztési
Tervet a Képviselő-testület fogadja el. Megnyitotta a vitát a javaslat felett.
Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Rimán János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is
elfogadásra javasolja Felsőzsolca város víziközmű-szolgáltatásának hosszú távú
biztosíthatósága érdekében a 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv
elfogadásáról szóló javaslatot.
Szarka Tamás polgármester ismertette és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
65/2020. (IX. 16.) határozata
Felsőzsolca város víziközmű-szolgáltatásnak hosszú távú biztosíthatósága
érdekében a 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról
1. Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
Felsőzsolca város ivóvíz hálózatára vonatkozó 2021-2035. évi Gördülő
Fejlesztési Tervét.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy meghatalmazást adjon a víziközmű
szolgáltató ÉRV Zrt. részére, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény 11. § szerinti, 2021-2035. évekre vonatkozó 15 éves Gördülő
Fejlesztési Terv
„12-02848-1-001-01-04 kódszámú Felsőzsolca víziközmű rendszer”
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megnevezésű felújítási és pótlási, valamint beruházási tervet a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé jóváhagyásra benyújtsa.
Felelős: Szarka Tamás polgármester
Határidő: 2020. szeptember 30.
Az 7. napirendi pont keretében Felsőzsolca város szennyvízközmű-szolgáltatásának hosszú
távú biztosíthatósága érdekében a 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról
szóló javaslatot tárgyalta meg a Képviselő-testület Szarka Tamás polgármester
előterjesztésében.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy a szennyvízhálózat tekintetében a MIVÍZ Kft. a
szolgáltató. Ahogy az előző napirendnél is ugyanaz a jogszabály írja elő a Gördülő Fejlesztési
Terv elkészítését. A szolgáltató által betervezett munkafolyamatok kerültek bele a tervbe. A
Képviselő-testületnek javasolta ennek a határozati javaslatnak is az elfogadását. Megnyitotta a
vitát a javaslat felett.
Rimán János képviselő:
Sajnálja, hogy a szolgáltató nincs jelen. A tervben szerepel 120 M Ft támogatás,
az bejött? Van valós alapja? Erre a pénzre nagy szükség lenne a fejlesztéshez.
Szarka Tamás polgármester válasza, hogy mindenképpen fel fogja tenni a kérdést a
szolgáltatónak és a válaszról tájékoztatni fogja a Képviselő-testületet.
Mivel egyéb hozzászólás nem volt, a polgármester kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Rimán János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is
elfogadásra javasolja Felsőzsolca város szennyvízközmű-szolgáltatásának hosszú
távú biztosíthatósága érdekében a 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv
elfogadásáról szóló javaslatot.
Szarka Tamás polgármester ismertette és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
66/2020. (IX. 16.) határozata
Felsőzsolca város szennyvízközmű-szolgáltatásnak hosszú távú
biztosíthatósága érdekében a 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv
elfogadásáról
1. Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
Felsőzsolca város szennyvíz hálózatára vonatkozó 2021-2035. évi Gördülő
Fejlesztési Tervét.
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2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy meghatalmazást adjon a szennyvízközmű
szolgáltató MIVÍZ Kft. részére, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.
évi CCIX. törvény 11. § szerinti, 2021-2035. évekre vonatkozó 15 éves
Gördülő Fejlesztési Terv
„22-02848-1-001-01-01 kódszámú Felsőzsolca víziközmű rendszer”
megnevezésű felújítási és pótlási, valamint beruházási tervet a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé jóváhagyásra benyújtsa.
Felelős: Szarka Tamás polgármester
Határidő: 2020. szeptember 30.
A 8. napirendi pont keretében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2021. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásról szóló javaslatot
tárgyalta meg a Képviselő-testület Szarka Tamás polgármester előterjesztésében.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy évek óta jól működő támogatási formáról van
szó, amely egy önkormányzati és egy központi finanszírozásból áll. Jó pár évvel ezelőtt
csatlakozott Felsőzsolca ehhez a pályázathoz. A nyílt pályázat 2020. szeptember 1-jén
meghirdetésre került. A pályázat két részre bontható, van az „A” típusú pályázat, amely 10
hónapra, vagyis két egymást követő tanulmányi félévre, a 2020/2021. tanév második félévére
és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozik. A „B” típusú pályázat pedig háromszor 10
hónapra, vagyis 6 egymást követő tanulmányi félév során nyújt támogatást. A támogatás
szociális helyzethez van kötve, amelyben jövedelemhatárok kerültek meghatározásra. A
javaslatban 5 E Ft/hó támogatási összeget határoztak meg. Javasolja, hogy a korábbi évekhez
hasonlóan mindenféleképpen csatlakozzanak a Bursa Hungarica Felsőoktatási Támogatási
Rendszerhez.
Rimán János képviselő:
5 E Ft-ot ad az Önkormányzat és ehhez ugyanennyit az Állam. 10 E Ft-ot kap egy
diák. Ez a leggazdaságosabb támogatások egyike.
Szarka Tamás polgármester ezután kérte a Bizottságok véleményének ismertetését.
Széchenyi Sándorné képviselő:
A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselőtestületnek is elfogadásra javasolja a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához történő csatlakozásról
szóló javaslatot.
Rimán János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is
elfogadásra javasolja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2021. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásról szóló
javaslatot azzal a módosítással, hogy a határozati javaslat 2. pontjának első
mondatában a „250%-át” szövegrész helyébe „300%-át” szövegrész kerüljön.
A polgármester a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát bocsátotta szavazásra.
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A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a Pénzügyi Bizottság javaslatát, mely szerint
a határozati javaslat 2. pontjának első mondatában a „250%-át” szövegrész helyébe „300%át” szövegrész kerüljön.
Szarka Tamás polgármester ezután szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a Pénzügyi
Bizottság módosításával és azzal, hogy a 3. pontnál a felelős Széchenyi Sándorné bizottsági
elnök legyen, az előterjesztés készítésénél elírás történt, ezért szerepelt ott a Képviselőtestület.
A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
67/2020. (IX. 16.) határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2021. évi fordulójához történő csatlakozásról
1.

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi
fordulójához az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak alapján. Vállalja,
hogy az Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű hallgatók, tanulók számára a 2021. évi fordulóban a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusát
kiírja, azt közzéteszi. A pályázat nyilvánosságra hozataláról az Általános
Szerződési Feltételekben foglaltak alapján gondoskodik.
Felelős: Szarka Tamás polgármester
Határidő: 2020. október 1.
2. Az igénylők részére nyújtandó ösztöndíj - amennyiben a pályázó családjában
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum 300%-át -, mértéke 5.000,-Ft/fő/hó. A jövedelem
számításánál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 10. §-ában foglaltak az irányadók.
Felelős: Szarka Tamás polgármester
Határidő:2020. október 5.
3. Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához
benyújtott pályázatok elbírálásával kapcsolatos hatáskör gyakorlását átruházza
a Humánpolitikai Bizottságra.
Felelős: Széchenyi Sándorné bizottsági elnök
Határidő: 2020. december 4.
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A 9. napirendi pont keretében az Önkormányzat elismeréseinek alapításáról és
adományozásuk szabályairól szóló tervezetet tárgyalta meg a Képviselő-testület Szarka
Tamás polgármester előterjesztésében.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Szarka Tamás polgármester szóbeli kiegészítésben elmondta, hogy célszerűbbnek láttak egy
új rendelet megalkotását, minthogy módosításokat hajtsanak végre a meglévő rendeleten. Az
érdemi változások egy része anyagi jellegű, másrészt pedig új kitüntetések kerültek a
rendeletbe. A díszpolgári címhez járó jutalmazás összege 300 E Ft-ra emelkedne a jelenlegi
150 E Ft-ról. A PRO URBE kitüntető címnél szintén 300 E Ft-ra változna a jutalom. A
„Közösségi munkájáért díj” tekintetében a jutalom 100 E Ft lenne, továbbá három új díjazási
forma került a tervezetbe: az „Év Köztisztviselője Felsőzsolca”, a „Pedagógiai díj” és az „Év
Polgárőre Felsőzsolca”, amelyek 100-100 E Ft-os pénzjutalommal járnak. A Pedagógusok
arany-, gyémánt-, vasdiplomájának elismerésére 50 E Ft pénzbeli jutalmat terveztek az
önkormányzati rendeletben. Korábban három „Közösségi munkáért díj” szerepelt a
rendeletben, amit az arra alkalmas felsőzsolcai polgárok kaphattak. Ezt most pontosították,
amellett, hogy meghagynának egy „Közösségi munkáért díj”-at. Így a jelenleg hatályban lévő
rendelethez képest számszakilag egy plusz támogatási forma került a tervezetbe.
Pásztor Erik alpolgármester:
A Humánpolitikai bizottsági ülésen részt vett, ahol az a javaslat született, hogy a
pedagógusok arany-, gyémánt- és vasdiplomáját 50 E Ft helyett 100 E Ft-tal
ismerjék el.
Hogya Zsolt alpolgármester:
Üdvözli a módosítási szándékot. A díjak alapítói annak idején, 20 évvel ezelőtt
olyan díjazást találtak ki, ami méltó a Felsőzsolcáért tevékenykedő polgárok
kitüntetésére. Örül annak, hogy a korábban a díszpolgári címmel járó összeg
csökkentése után ismét igyekeznek visszatornázni azt az eredeti állapotába. Az
alapítás óta ezen összegek nem követték az inflációt sem.
Egy igazán méltó megtisztelést kell átadniuk ezeknek a címeknek az odaítélésekor
és szeretné, ha a közeljövőben visszatérnének ezeknek a díjaknak az ismét
átgondolt rendezéséhez, hogy valóban kitüntetésnek érezze a kitüntetett, ne pedig
alamizsnának. A beterjesztett összegekkel maximálisan egyetért.
Kucskár Tibor képviselő:
A PRO URBE kitüntető címhez nem adna 300 E Ft-ot. Valamennyire súlyozná, a
díszpolgári és a PRO URBE cím között legyen különbség. Nem biztos, hogy
célszerű nevesíteni a díjakat, hogy csak polgárőr, köztisztviselő vagy pedagógus
kaphassa. A lakosság arányában 1% körül lehetnek, a többi 99%-ot így kizárják
ezekből a díjakból. Szerinte jobb volt a régi, a „Közösségi Munkáért díj”, mert
abban lehetett bármi. Így van, aki többször kap majd, mert nem fognak tudni kit
díjazni.
Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy ha visszagondolnak, nagy részben közösségi
munkát végző civil vezetők kapták a közösségi munkáért díjakat, több polgárőr, egy-két
pedagógus is volt közötte. Azt, hogy konkrétan megnevezték, hogy kik azok a cím birtokosok,
akik erre jogosultak, annak a fényét emelik, hogy például a pedagógus szakmában egy olyan
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értéket képviselt, ami mindenképp díjazásra jogosult. Ha belegondolnak a magasabb állami
kitüntetéseknél is sok olyan díjazott van, ami egy bizonyos munkakörhöz, feladathoz kötött. A
„Közösségi munkáért díj”-at pont ezért hagyták meg, hogy számos olyan felsőzsolcai lakost
tudjanak díjazni, akik ezekbe a kategóriákba nem esnek bele. Olyan is van, aki kapott már
többféle díjat. A településen van 100-150 pedagógusok óvodapedagógusokkal együtt. Van
igaza képviselő úrnak, a polgárőrök valóban kevesen vannak, de nem minden évben kötelező
ezt a díjat odaítélni. Huszonegynéhány aktív szolgálatot vállaló tagja van csak a
Polgárőrségnek Felsőzsolcán, ami valóban kevés, de olyan szolgálatot látnak el, hogy megéri
azt, hogy külön díjat adjanak nekik. A későbbiek folyamán felülvizsgálhatják, ha nem
működik a rendszer, vagy valóban súlyozhatják kicsit. Most ezt a verziót javasolná.
Alpolgármester úr javasolta, hogy emeljék meg a színes diplomások jutalmazását, de akkor
csatlakozna Kucskár képviselőhöz a súlyozás tekintetében, és a többit is emelhetnék. A
rendelettervezetet fogadják el és meglátják a gyakorlatban, mennyire lesz működőképes,
mennyire fogják tudni végrehajtani. Sok díjazott van már, azok az emberek valamennyien
rászolgáltak, sokan sokat tettek a városért. Az Év köztisztviselője díjat azért javasolta, az
elmúlt időszakban a köztisztviselők fénye talán picit megkopott, a Megyei Önkormányzatnál
is van ilyen kitüntetés megyei szinten. Sajnos nem sok olyan munkatárs van, akik évtizedek
óta a Hivatalban dolgoznak, de reméli, sok ilyen kolléga lesz. Azt gondolja, hogy akik hosszú
évtizedeket dolgoznak a köz szolgálatában és munkájukat tisztességgel, becsülettel végzik,
akkor ilyen díjat mindenképpen megérdemelnek. Nem kötelező a díjak adományozása minden
évben. A díjazottakra a javaslattétel a korábbi rendeletben foglaltak szerint marad. Eldöntik
majd, hogy adott évben kiosztják-e a díjakat, meglátják, hogy esetleg az összegeken
módosítsanak-e a későbbiekben. A jutalmak összege talán méltó szintre emelkedett újra. Ha
jól emlékszik, a 2010-es évek elején kerültek leszállításra az összegek, 2009-ben pl. 300 E Ft
sokkal többet ért, mint most. Aki megkapja a díszpolgári címet, akár ettől magasabb összegre
is lehetne jogosult, de egyelőre, figyelembe véve az anyagi lehetőségeket és a jövőképet ezt
javasolná elfogadni a Képviselő-testületnek. Módosító javaslat volt a Kucskár Tibor képviselő
úré, vagy elfogadja az eredetit?
Kucskár Tibor képviselő:
Súlyozás szempontjából mindenféleképpen. Van valami minőségi különbség a
díszpolgári és a pro urbe cím között? Vagy egy szinten van? Ha van különbség,
súlyozzanak, ha nincs, elfogadja a 300 E Ft-ot.
dr. Kakas Zoltán hatósági osztályvezető elmondta, hogy apró, jogszabályban
megfogalmazott különbség van a két cím között. A Pro Urbe díjat az kaphatja, aki a város
érdekében végez tevékenységet, míg a Díszpolgár bárki lehet, akár az országból, akár
külföldi, csak megtisztelik a címmel. Tanácskozási joggal résztvevőként, ha hozzászólhat,
véleménye szerint a Pro Urbe kitüntető cím van ugyanolyan érdem, mint a Díszpolgári cím.
Kucskár Tibor képviselő:
Ha ugyanolyan szinten van a kettő, - ő meggyőzhető -, elfogadja. Akkor nem
kíván javaslatot tenni.
Rimán János képviselő:
Maradjon egy szinten a két cím jutalmazása, a Pro Urbe cím a helyi munkát
preferálja, a Díszpolgári címet korábban politikai céllal is adták. Semmiképpen se
érzi magasabbnak, mint a Pro Urbét.
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Hogya Zsolt alpolgármester:
Díszsírhely díszpolgárnak jár, Pro Urbe címmel kitüntetettnek például nem jár.
Bizonyos gondolkodásban a Díszpolgári cím a legrangosabb kitüntetése egy
városnak függetlenül attól, hogy a Pro Urbe cím a város érdekében kifejtett
tevékenységért jár. Miniszterelnök urat is kitüntette a Képviselő-testület a
Díszpolgári címmel, és vannak rajta kívül mások is, akik Felsőzsolcán
megkaphatnák.
Mivel további hozzászólás nem volt, a polgármester kérte a Bizottságok véleményének
ismertetését.
Széchenyi Sándorné képviselő:
A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselőtestületnek is elfogadásra javasolja az Önkormányzat elismeréseinek alapításáról
és adományozások szabályairól szóló tervezetet azzal a javaslattal, hogy a
pedagógusok arany-, gyémánt-, vasdiplomájának elismerésért javasolt
pénzjutalom összegét emeljék 100.000,-Ft-ra.
Rimán János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is
elfogadásra javasolja az Önkormányzat elismeréseinek alapításáról és
adományozásuk szabályairól szóló tervezetet.
dr. Pásztor Tünde képviselő:
Az Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadta és a
Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja az Önkormányzat elismeréseinek
alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló tervezetet.
A polgármester szavazásra bocsátotta a Humánpolitikai Bizottság javaslatát, mely szerint a
pedagógusok arany-, gyémánt-, vasdiplomájának elismerésért javasolt pénzjutalom összegét
emeljék 100.000,-Ft-ra.
A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő.
A Képviselő-testület 5 igen és 4 nem szavazattal elfogadta a Humánpolitikai Bizottság fenti
módosító javaslatát.
Szarka Tamás polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet a módosítással
együtt.
A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2020. (IX. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
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AZ ÖNKORMÁNYZAT ELISMERÉSEINEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS
ADOMÁNYOZÁSUK SZABÁLYAIRÓL

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és
zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. §
(9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i)
pontjában 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 a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) a jelen rendeletben szabályozott elismerések adományozása útján
fejezi ki nagyrabecsülését azon személyek (polgárok), közösségek iránt, akik
tevékenységükkel hosszú időn keresztül kimagasló érdemeket szereztek a város
fejlődésében, jó hírnevének terjesztésében, kapcsolatainak ápolásában, vagy az
egyetemes emberi értékek gyarapításában.

2. Kitüntető címek adományozása

2. §

(1)

A Képviselő-testület a város közéleti szolgálatában gazdasági, szervezői,
tudományos, közművelődési, közoktatási, testnevelés-sport, egészségügyi és
szociális ellátásban, a környezet- és természetvédelem területén szerzett
kiemelkedő érdemek vagy egész életút elismerésére a „Felsőzsolca Város
Díszpolgára” kitüntető címet alapítja.

(2)

Évente legfeljebb egy Felsőzsolca Város Díszpolgára cím adható.

(3)

A Felsőzsolca Város Díszpolgára cím adományozásával elhunyt személy
emléke is megtisztelhető (postumus kitüntetés).

(4)

Az elhunyt személy részére adományozott Felsőzsolca Város Díszpolgára cím
átvételére örököse, illetve családjának képviselője jogosult.

(5)

A Felsőzsolca Város Díszpolgára cím adományozásáról az 1.
melléklet 1. pontjában meghatározott formai követelményeknek megfelelő
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díszes kivitelű, a város címerét tartalmazó oklevelet és az 1. melléklet 2.
pontjában meghatározott formai követelményeknek megfelelő igazolványt kell
kiállítani.

3. §

(6)

A Felsőzsolca Város Díszpolgára címmel járó arany pecsétgyűrűt a város
címere díszíti. A gyűrű mintáját az 1. melléklet 3. pontja tartalmazza.

(7)

A Felsőzsolca Város Díszpolgára címmel 300.000,-Ft összegű pénzjutalom
jár.

(8)

A Felsőzsolca Város Díszpolgára cím adományozására a 9. §-ban foglalt
eljárási szabályokat kell alkalmazni.

(1)

A Képviselő-testület azon személyek, közösségek elismerésére, akik (amelyek)
folyamatosan, több éven keresztül kifejtett munkásságukkal a gazdaság, a
közigazgatás, a szolgáltatás, az egészségügy, a közoktatás, a
környezetvédelem, a kultúra stb. terén végzett tevékenységükkel kiemelkedő
érdemeket szereztek a város érdekében, a „PRO URBE” kitüntető címet
alapítja.

(2)

Évente legfeljebb egy PRO URBE cím adományozható.

(3)

A PRO URBE cím adományozásáról az 2. melléklet 1. pontjában
meghatározott formai követelményeknek megfelelő díszes kivitelű, a város
címerét tartalmazó oklevelet kell kiállítani.

(4)

A PRO URBE címmel járó bronzplakett ovális vagy kerek alakú, egyik oldalán
a város plasztikusan kiképzett (dombornyomású) címerét és a „PRO URBE
FELSŐZSOLCA ALAPÍTVA 2000-BEN" feliratot, másik oldalán a kitüntetett
nevét és az adományozás dátumát tartalmazza, azt díszdobozban kell
elhelyezni. A bronzplakett mintáját a 2. melléklet 2. pontja tartalmazza.

(5)

A PRO URBE címmel 300.000,-Ft összegű pénzjutalom jár.

(6)

A PRO URBE cím adományozására a 9. §-ban foglalt eljárási szabályokat kell
alkalmazni.
3. Kitüntető díjak adományozása

4. §

(1)

A Képviselő-testület a közélet területén szerzett érdemek elismerése céljából
„Közösségi Munkáért díj”-at alapít.

(2)

Az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és
az egyetemes emberi érdekek, értékek gyarapításában kifejtett kimagasló,
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példamutató tevékenységért, a város közösségében végzett, valamint a
társadalmi munkák szervezésében és végzésében szerzett érdemekért, továbbá
a város közoktatásáért több éven át végzett eredményes munka elismeréseként
Közösségi Munkáért díj adományozható.

5. §

(3)

A Közösségi Munkáért díj a 3. mellékletben meghatározott formai
követelményeknek megfelelő oklevélből és 100.000,-Ft összegű
pénzjutalomból áll.

(4)

Évente legfeljebb egy Közösségi Munkáért díj adományozható.

(5)

A Közösségi Munkáért díj adományozására a 9. §-ban foglalt eljárási
szabályokat kell alkalmazni.

(1)

A Képviselő-testület a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban dolgozó,
kiemelkedő érdemeket szerzett köztisztviselők munkájának elismerésére az
„Év Köztisztviselője Felsőzsolca” díjat alapít.

(2)

A Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban több éve dolgozó azon köztisztviselő
részére, aki a közigazgatás területén olyan kimagasló tevékenységet folytat,
amellyel hozzájárul a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal feladatellátásának és
a közügyek intézési színvonalának emeléséhez az Év Köztisztviselője
Felsőzsolca díj adományozható.

(3)

Az Év Köztisztviselője Felsőzsolca díj a 4. mellékletben meghatározott formai
követelményeknek megfelelő oklevélből és 100.000,-Ft összegű
pénzjutalomból áll.
Évente legfeljebb egy az Év Köztisztviselője Felsőzsolca díj adományozható.

(4)

6. §

(5)

Az Év Köztisztviselője Felsőzsolca díj adományozására a 9. §-ban foglalt
eljárási szabályokat kell alkalmazni.

(1)

A Képviselő-testület a Felsőzsolcán működő köznevelési és közoktatási
intézményben dolgozó pedagógus részére, a városban nevelt vagy oktatott
gyermekek köznevelésének, közoktatásának érdekében kifejtett, példamutató
pedagógusi munka elismerésére „Pedagógiai díj”-at alapít.

(2)

A Felsőzsolca város köznevelési és közoktatási intézményeiben oktatott,
nevelt gyermekek érdekében több éven át kifejtett kimagasló, példamutató és
eredményes oktatási-nevelési munka elismeréseként Pedagógiai díj
adományozható.

(3)

A Pedagógiai díj az 5.
mellékletben
meghatározott
követelményeknek megfelelő oklevélből és 100.000,-Ft
pénzjutalomból áll.

(4)

Évente legfeljebb egy Pedagógiai díj adományozható.

formai
összegű
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7. §

(5)

A Pedagógiai díj adományozására
szabályokat kell alkalmazni.

a

9.

§-ban

foglalt

eljárási

(1)

A Képviselő-testület a Felsőzsolcán működő polgárőr egyesület tagja részére, a
város közbiztonsága érdekében kifejtett, példamutató polgárőri munka
elismerésére az „Év Polgárőre Felsőzsolca” díjat alapít.

(2)

Felsőzsolca város közbiztonságának javítása érdekében több éven át kifejtett
kimagasló, példamutató és eredményes polgárőri munka elismeréseként az Év
Polgárőre Felsőzsolca díj adományozható.

(3)

Az Év Polgárőre Felsőzsolca díj a 6. mellékletben meghatározott formai
követelményeknek
megfelelő oklevélből és 100.000,-Ft összegű
pénzjutalomból áll.

(4)

Évente legfeljebb egy az Év Polgárőre Felsőzsolca díj adományozható.

(5)

Az Év Polgárőre Felsőzsolca díj adományozására a 9. §-ban foglalt eljárási
szabályokat kell alkalmazni.

4. Pedagógusok arany-, gyémánt-, vasdiplomájának elismerése

8. §

(1)

(2)

(3)

Azon pedagógus, aki szolgálati idejéből legalább 15 évet Felsőzsolcán töltött
és arany-, vagy gyémánt-, vagy vasdiplomát kapott, a 7. mellékletben
meghatározott formai követelményeknek megfelelő emléklap mellett
100.000,-Ft összegű pénzjutalomban részesül.
A pénzjutalom átadására a polgármester hivatalos tudomására jutását
követő munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésen kerül sor.
A rendelet 9. §-ában foglalt eljárási szabályok ezen elismerésre nem
vonatkoznak.

5. Eljárási szabályok

9. §

(1)

A kitüntető címeket, díjakat és elismerést (a továbbiakban: elismerések) a
Képviselő-testület adományozza.

(2)

Javaslatot tehetnek:
a)
a Képviselő-testület tagjai, valamint a jegyző;
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b)

a városban működő közösségek, intézmények, gazdálkodó és egyéb,
Felsőzsolca Város Önkormányzatánál regisztrált szervezetek,
egyesületek és az egyházak vezetői.

(3)

A javaslatnak tartalmaznia kell az elismerésre javasolt
a)
személyi adatait (név, születési név, születési hely, idő, anyja neve,
lakcím),
b)
az adományozás alapjául szolgáló tevékenységének vagy alkotásának
részletes ismertetését és
c)
méltatását.

(4)

Az adományozásra vonatkozó kezdeményezést a polgármesterhez kell
benyújtani minden év február 28. napjáig.

(5)

A javaslat előzetes elbírálására, a döntés előkészítésére képviselőkből és külső
szakértőkből hét fős kuratóriumot kell létrehozni.

(6)

A kuratóriumban az érintett bizottságok elnökei, a képviselők, a Felsőzsolcai
Polgármesteri Hivatal illetékes szakemberei és az adott területen
szaktekintéllyel rendelkező személyek vehetnek részt. A kuratórium tagjaira
vonatkozó felkérés a polgármester feladata.

(7)

A kuratórium testületként működik, döntését állásfoglalás formájában hozza
meg. A kuratórium elnöke a polgármester.

(8)

A kuratórium akkor határozatképes, ha tagjai közül a többség jelen van.
A döntéséhez a jelenlévő tagok több mint felének igenlő szavazata szükséges.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(9)

A kuratórium a működésére vonatkozóan további eljárási szabályokat is
megállapíthat.

(10)

Az adományozásra a kuratórium véleményének figyelembe vételével a
polgármester tesz javaslatot a Képviselő-testületnek.

10. § Az elismeréseket minden évben a város ünnepe alkalmából tartott ünnepi ülésen
kell átadni.
11. § A Képviselő-testület által adományozott elismerés a 9. § (2) bekezdésében megjelöltek
javaslatára visszavonható attól, aki arra méltatlanná vált. A visszavonást a
polgármesternél lehet kezdeményezni.

6. Záró rendelkezések
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12. § (1)

A kitüntető elismerések, valamint az ezzel járó egyéb költségek fedezetét a
Képviselő-testület éves költségvetésének elfogadásakor határozza meg.
ügyviteli

teendőket

a

(2)

Az elismerések adományozásával kapcsolatos
Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal végzi.

(3)

Az elismerésekkel járó oklevelek, emléklapok másodpéldányát a felsőzsolcai
Helytörténeti Kiállítóhelyen el kell helyezni.

13. § (1)
(2)

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Hatályát veszti az önkormányzat elismeréseinek alapításáról és
adományozásuk szabályairól szóló 13/2016. (VI. 16.) számú önkormányzati
rendelet.

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
1. melléklet 1. a 12/2020. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
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1. melléklet 2. a 12/2020. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
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1. melléklet 3. a 12/2020. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
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2. melléklet 1. a 12/2020. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
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2. melléklet 2. a 12/2020. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 12/2020. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

33

4. melléklet a 12/2020. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
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5. melléklet a 12/2020. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
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6. melléklet a 12/2020. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
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7. melléklet a 12/2020. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
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A polgármester 1040 órakor szünetet rendelt el.
Az ülés 1059 órakor folytatódott.
A 10. napirendi pont keretében Felsőzsolca Város Önkormányzata 2020. évi Támogatási
Alapjának felosztásáról szóló javaslatot tárgyalta meg a Képviselő-testület Szarka Tamás
polgármester előterjesztésében.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy a bizottsági üléseken már tárgyalták, és két
szervezet jelezte, hogy nem tudják igénybe venni a támogatást, amennyiben a Képviselőtestület odaítéli. A Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola Diákönkormányzata
egy csaknyiki kirándulást szeretett volna a pályázati pénzből megvalósítani, a Kéz a kézben
alapítvány egy vadasparki látogatáson szeretett volna részt venni, de visszavonták támogatási
kérelmüket. Korábban már napirendre került a Támogatási Alap, de a járványügyi helyzet
miatt úgy döntöttek, hogy a második félévben újból megvizsgálva a lehetőségeket,
megpróbálják a civilek rendelkezésére bocsátani az összegeket. A vírushelyzet jelen van,
egyre több a fertőzöttek száma, most a fiatalabb korosztályt érinti. Ha valakinek támogatási
összeget ítélnek oda, azt adott évben kell felhasználni, adott célra. Ha nem használják fel,
vissza kell fizetni. Vannak aggályai bizonyos rendezvényekkel kapcsolatban, amiket nem
biztos, hogy meg lehet tartani. Ezeket a pontokat bele kell venni a megállapodásba, hogy az
Önkormányzat ne támogasson olyan rendezvényt, amit magasabb szintű jogszabályok
megtiltanak. Említette, hogy két szervezet visszamondta a támogatási igényét, ettől
függetlenül fontos, hogy az aktív civileket támogassák, hiszen a közösség motorját képezik.
Bejegyzett szervezetek nyújthatnak csak be igényt, illetve azokat támogathatják. A következő
civil szervezetek adták be a kérelmüket: „Péntek 17” Sportbaráti Kör, Berki-tó Horgász
Egyesület, Csomasz Tóth Kálmán Református AMI, Együtt Felsőzsolcáért Egyesület,
Felsőzsolcai 2. számú Óvoda Gyermekeiért Alapítvány, Felsőzsolcai Nagycsaládosok
Egyesülete, Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola Diákönkormányzata (ők
visszavonták kérelmüket), Kéz a kézben Alapítvány (szintén visszavonták az igényüket),
Zsolca Kulturális Egyesület (Rozmaring Népdalkör), Magyar Vöröskereszt Felsőzsolca
Városi Alapszervezete, EFE Felsőzsolcai Nyugdíjas Klub, Felsőzsolcai Iskoláért Alapítvány.
Megnyitotta a vitát a javaslat felett.
Széchenyi Sándorné képviselő:
Javaslata, hogy a visszalépő két szervezet részére tegyék el a támogatást, amit
borítékoltan kapjanak meg jövő tavasszal. A 2020-as évből ne maradjanak ki. A
többit megbeszélték, átgondoltan tettek javaslatot. Ha később visszalép más is,
rájuk is vonatkozik a javaslata.
Szarka Tamás polgármester megjegyezte, hogy a visszavont kérelmekkel már sok mindent
nem tudnak kezdeni.
Szőkéné Bűdi Andrea gazdálkodási osztályvezető:
A Támogatási Alap benne van az aktuális évi költségvetésben. Ezt 2021-re nem
tudják átvinni. A 2021-es esztendőben tervezik meg az akkor adandó támogatást.
Eltenni nem tudják azt, amit nem költenek el a szervezetek. Céltartalékba csak azt
a bevételt tudják tenni, ami nem volt betervezve a költségvetésbe.
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A Támogatási Alap az a költségvetésben szereplő összeg. December 31-én vége
az évnek, január 1-jén ez a pénz már nincs meg.
dr. Pásztor Tünde képviselő:
Azért sem biztos, hogy helyes az a javaslat, amit Széchenyi Sándorné képviselő
mond, mert év elején sokkal több civil szervezet adta be a kérelmét. Vannak
olyanok, akik most nem adták be, mert úgy gondolták, hogy nem fogják tudni
megvalósítani, amit szeretnének. Nem lenne igazságos azokkal a civil
szervezetekkel szemben, akik második körben nem adták be a kérelmüket. A
Rozmaring Népdalkör lemondta a jubileumi műsorát. Tisztázásra került, hogy a
Férfi Népdalkör és a Nyugdíjas Klub az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület berkein
belül tagszervezetként működik. Az a javaslata, hogy a jövőben kezeljék egyben
ezt a három szervezetet, amikor a támogatási igényük beérkezik. Továbbá javasol
egy módosítást, mivel az iskola és óvoda kénytelen volt visszalépni, ezért
szeretné, ha az Együtt Felsőzsolcáért Egyesületnek szánt összeget 100 E Ft-tal
megemelnék. Alszervezetek között hogyan osztják meg, az belső dolog.
Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy a Nyugdíjas Klub a tervezet szerint nem
részesült támogatásban, jövőbeni működésre kértek pénzt. Elég tág meghatározásnak gondolja
a többiekéhez képest, akik konkrét dolgokat fogalmaztak meg. Az Együtt Felsőzsolcáért
Egyesületnek 600 E Ft szerepel a javaslatban, de a jövőbeni működésre kért támogatás
számára megfoghatatlan. Ha konkrétumok kerülnek meghatározásra, akkor támogassák őket,
hiszen fontos szegmens Felsőzsolca társadalmi életében.
dr. Pásztor Tünde képviselő:
Szerinte a legtöbb tervezett program nem fog megvalósulni. Lehet, hogy mire a
támogatási szerződések megkötésre kerülnek, körvonalazódnak a dolgok. A
támogatási szerződések megkötésekor kell a civil szervezetek vezetőivel
egyeztetni, hogy az éppen aktuális helyzetben igényt tartanak-e a juttatásra.
Elfogadja polgármester úr érveit, tudja, hogy a Nyugdíjas Klub elég aktív és
megérdemlik a támogatást. Javasolja, hogy emeljenek az összegen az Együtt
Felsőzsolcáért Egyesület tekintetében.
Kucskár Tibor képviselő:
Véleménye szerint a rendezvényekből egy sem lesz megtartva a járványhelyzetre
való tekintettel. Nagy jelentősége nincsen, hogy ki mennyi pénzt kap, mert a
hatályos törvények alapján nem fogják tudni megtartani a rendezvényt.
Szarka Tamás polgármester megjegyezte, hogy a zenés, táncos események 500 főig
engedélyezettek. Abban van igazság, hogy a korábbi intézkedésekből kiindulva a Magyar
Nóta Estet, ahol több száz ember jelenik meg zárt térben, nem fogják engedni. A Berki-tó
Horgász Egyesület tekintetében a haltelepítés elvégezhető. A Rozmaring Népdalkör
fennállásának 30. évfordulójára alkalmából kérte a támogatást, de tudomása szerint lemondták
a rendezvényt. Korábban támogattak minden olyan civil szervezetet, akinek kerek évfordulója
volt. A költségvetés tárgyalásakor szóba került, hogy egy új fellépőruhát, vagy kiegészítőt
szeretnének, erre adhatnának támogatást. Szeretné, ha erre visszatérnének, ha élnek ezzel a
lehetőséggel.
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Széchenyi Sándorné képviselő:
Csatlakozik dr. Pásztor Tünde képviselő javaslatához, mivel akadályba ütközik
annak a lehetősége, hogy borítékolva tegyék félre a kimaradt civil szervezeteknek
az összeget, így szeretné, ha az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület kapna még 150 E
Ft-ot. Akit tudnak, segítsenek.
Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület tagságát
ismerve, vannak átfedések. Nagyon sok olyan tag a Rozmaring Népdalkörből és a Férfi
Népdalkörből az Együtt Felsőzsolcáért Egyesületnek is tagja Amiben tudják, támogatják a
civil szervezeteket, nem csak anyagiakkal. Kitart amellett, hogy a jövőbeni működés címszó
alatt beadott kérelem nem támogatható. Nem érheti vád őket, hiszen Felsőzsolcán ez a
legnagyobb egyesület, és a javasolt támogatási összeg is a legnagyobb. Érdeklődött dr. Pásztor
Tünde képviselőtől, hogy tartja-e a javaslatát, szavazzanak-e róla?
dr. Pásztor Tünde képviselő:
Működésre kérték a támogatást, nem tudja lesz-e még rendezvényük. Nem tartja
fenn, mert működésre kérték, ebben az esetben, akkor a többi szervezetet is
támogatni kellene.
Széchenyi Sándorné képviselő:
Fenntartja javaslatát.
A polgármester szavazásra bocsátotta Széchenyi Sándorné képviselő javaslatát, mely szerint
150 E Ft mértékben támogassák az EFE Nyugdíjas Klub 2020. évi jövőbeni működését.
A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő.
A Képviselő-testület 2 igen és 7 nem szavazattal nem fogadta el Széchenyi Sándorné
képviselő javaslatát.
Szarka Tamás polgármester kérte a Humánpolitikai Bizottság és a Pénzügyi Bizottság
véleményének ismertetését.
Széchenyi Sándorné képviselő:
A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselőtestületnek is elfogadásra javasolja Felsőzsolca Város Önkormányzata 2020. évi
Támogatási Alapjának felosztásáról szóló javaslatot az alábbiak szerint, továbbá
javasolja azt kiegészíteni a 12., 13. ponttal:
1. „Péntek 17” Sportbaráti Kör
416.000 Ft
2. Berki-tó Horgász Egyesület
250.000 Ft
3. Csomasz Tóth Kálmán Református AMI
150.000 Ft
4. Együtt Felsőzsolcáért Egyesület
600.000 Ft
5. Felsőzsolcai 2. számú Óvoda Gyermekeiért Alapítvány
180.000 Ft
6. EFE Felsőzsolcai Férfi Népdalkör
200.000 Ft
7. Felsőzsolcai Nagycsaládosok Egyesülete
300.000 Ft
8. Felsőzsolcai Szent István Katolikus
Általános Iskola Diákönkormányzata
144.000 Ft
9. Kéz a kézben Alapítvány
180.000 Ft
10. Zsolca Kulturális Egyesület (Rozmaring Népdalkör)
380.000 Ft
11. Magyar Vöröskereszt Felsőzsolca Városi Alapszervezete
-
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12. EFE Felsőzsolcai Nyugdíjas Klub
13. Felsőzsolcai Iskoláért Alapítvány
Összesen:

400.000 Ft
3 200 000 Ft

Rimán János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és a
Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja Felsőzsolca Város Önkormányzata
2020. évi Támogatási Alapjának felosztásáról szóló javaslatot az alábbiak szerint,
továbbá javasolja azt kiegészíteni a 12., 13. ponttal:
1. „Péntek 17” Sportbaráti Kör
416.000 Ft
2. Berki-tó Horgász Egyesület
250.000 Ft
3. Csomasz Tóth Kálmán Református AMI
150.000 Ft
4. Együtt Felsőzsolcáért Egyesület
600.000 Ft
5. Felsőzsolcai 2. számú Óvoda Gyermekeiért Alapítvány
180.000 Ft
6. EFE Felsőzsolcai Férfi Népdalkör
200.000 Ft
7. Felsőzsolcai Nagycsaládosok Egyesülete
300.000 Ft
8. Felsőzsolcai Szent István Katolikus
Általános Iskola Diákönkormányzata
144.000 Ft
9. Kéz a kézben Alapítvány
180.000 Ft
10. Zsolca Kulturális Egyesület (Rozmaring Népdalkör)
380.000 Ft
11. Magyar Vöröskereszt Felsőzsolca Városi Alapszervezete
12. EFE Felsőzsolcai Nyugdíjas Klub
13. Felsőzsolcai Iskoláért Alapítvány
400.000 Ft
Összesen:
3 200 000 Ft
Szarka Tamás polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a bizottsági
véleményekkel kiegészítve.
A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 fő nem vett részt a szavazásban az alábbi
határozatot hozta:
Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
68/2020. (IX. 16.) határozata
Felsőzsolca Város Önkormányzata 2020. évi
Támogatási Alapjának felosztásáról
1. Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi
Támogatási Alapra benyújtott igényeket az alábbiak alapján bírálta el:
Ssz.

3.

Pályázó neve

Pályázati cél

„Péntek 17”
Sportbaráti Kör

-Lippai József emléktorna,
-Testvértelepülésekkel való
kapcsolattartás, buszbérlés
-Felsőzsolca és Királyhelmec
öregfiúk mérkőzés (30 éves
kapcsolat megünneplése)
-Mikulás labdarugó kupa

Pályázat
teljes
költsége

990 000 Ft

Igényelt
támogatás

990 000 Ft

Megítélt
támogatás

416 000 Ft
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4.

Berki-tó Horgász
Egyesület

-2020. évi haltelepítések
- 2020. évi őszi útkarbantartás

910 000 Ft

610 000 Ft

250 000 Ft

5.

Csomasz Tóth
Kálmán Református
AMI

-Karácsonyi koncert

150 000 Ft

150 000 Ft

150 000 Ft

6.

-Magyar Nóta és Operett est,
-Adventi vásár és Karácsonyi parti,
Együtt Felsőzsolcáért
-Könyvelés, telefon, bank,
Egyesület
-Bérleti díj, reklám, nyomda
költség

1 785 000 Ft

833 000 Ft

600 000 Ft

7.

Felsőzsolcai 2. számú
Óvoda Gyermekeiért
Alapítvány

-Az óvoda 40. születésnapi
rendezvényének támogatása

180 000 Ft

180 000 Ft

180 000 Ft

8.

EFE Felsőzsolcai
Férfi Népdalkör

-Népdalköri tagok öltözetének
pótlása (23 db mellény, 23 pár
cipő)

460 000 Ft

460 000 Ft

200 000 Ft

9.

Felsőzsolcai
Nagycsaládosok
Egyesülete

-Sütőtök- és krumplifesztivál,
-Nagycsaládos Karácsony,
-Mikulásautó indítása,
-Babaköszöntő

930 000 Ft

837 000 Ft

300 000 Ft

10.

Felsőzsolcai Szent
István Katolikus
Általános Iskola
Diákönkormányzata

-Csanyiki kirándulás októberben

144 000 Ft

144 000 Ft

-

11.

Kéz a kézben
Alapítvány

-Óvodásaink Vadaspark látogatása
és utaztatás

180 000 Ft

180 000 Ft

-

12.

Zsolca Kulturális
Egyesület
(Rozmaring
Népdalkör)

-fennállásuk 30. évfordulójának
megünneplése (terembérlet,
hangosítás, étkezés),
- meghívások buszköltsége

380 000 Ft

380 000 Ft

380 000 Ft

13.

Magyar Vöröskereszt
Felsőzsolcai városi
Alapszervezete

300 000 Ft

270 000 Ft

-

14.

EFE Felsőzsolcai
Nyugdíjas Klub

-2020. évi és jövőbeni működésre

300 000 Ft

300 000 Ft

-

Felsőzsolcai Iskoláért
Alapítvány

-Tenisz kupa sportrendezvény
díjazása
-Egészségnevelési hét vetélkedők
jutalmazása
-Iskola oldalbejáratának felújítása

450 000 Ft

400 000 Ft

400 000 Ft

7 159 000 Ft

5 734 000 Ft

2 876 000 Ft

15.

-Karácsonyi ünnepség

Összesen:

2. Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
Szarka Tamás polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse, a
szerződéseket megkösse, a támogatást átutalja.
Felelős: Szarka Tamás polgármester
Határidő: 2020. október 10.
A 11. napirendi pont keretében a Felsőzsolcán működő három felekezeti egyház
támogatásáról szóló javaslatot tárgyalta meg a Képviselő-testület Szarka Tamás
polgármester előterjesztésében.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
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Szarka Tamás polgármester javaslatát kiegészítve elmondta, hogy az egyházak a
koronavírus miatt számos bevételtől estek el. Széchenyi Sándorné képviselő korábbi
javaslatának tárgyalását, testület elé terjesztését a gazdálkodás alakulásától tette függővé.
Többször egyeztettek képviselő asszonnyal, aki szeretett volna minél magasabb összegű
támogatást nyújtani az egyházaknak. Figyelemmel az óvatosságra és a jövőbeni
gazdálkodásra, megvizsgálva az I. félévi teljesítést, 1 M Ft támogatást javasolt a három
felekezetnek egyformán elosztva, ami 333 E Ft. Ez az összeg kigazdálkodható a
költségvetésből úgy, hogy semmilyen likviditási problémát, nehézséget nem okoz. Ilyen
formában csatlakozik képviselő asszony javaslatához. Megnyitotta a vitát a javaslat felett.
Miután hozzászólás nem volt, kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.
Rimán János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is
elfogadásra javasolja a Felsőzsolcán működő három felekezeti egyház
támogatásáról szóló javaslatot azzal, hogy a támogatás összege 333 000 Ft/egyház
legyen.
Ezután a polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a PB javaslatával együtt.
A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
69/2020. (IX. 16.) határozata
A Felsőzsolcán működő három felekezeti egyház támogatásáról
Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felsőzsolcán működő
három felekezeti egyháznak 333 000 Ft/egyház támogatást nyújt a 2020. évi
céltartalék terhére.
Felelős: Szarka Tamás polgármester
Határidő: értelemszerűen
A 12. napirendi pont keretében a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 33/2013. (XI. 25.) önkormányzati rendelet
módosításáról készült tervezetet tárgyalta meg a Képviselő-testület Szarka Tamás
polgármester előterjesztésében.
(A tervezet a jegyzőkönyv melléklete.)
Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy a módosítás új fogalommeghatározást érint.
Egyre több közterületen jelennek meg kamionok, teherautók, amiket parkolónak használnak.
A temető északi oldalát pihenőnek használják. Az Ipari Parkban is rendszeressé váltak, hogy
pihenőként használják az útszéleket, ahol több 100 m hosszú kamionsor is kialakul. Az Ipari
Park megközelíthetősége két helyről biztosított. Kresz-táblák hiányoztak, azokat pótolták. A
biztonságos közlekedésre nagy veszélyt jelentenek a parkoló kamionok, sok szemetet hagynak
maguk után. A rendeletbe beépítették, hogy ezek akár bírságolhatók is legyenek.
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Belekerült a közterületfelügyelő hatásköre is, aki helyszíni bírsággal sújthatja azokat, akik
megsértik a helyi közösségi rendeletet. Megnyitotta a vitát a tervezet felett.
Rimán János képviselő:
A nem megfelelő parkolás szabályait üdvözli. A bódultan imbolygó személyek
visszaszorítását is jó dolognak tartja. Eddig ennek a rendeletnek soha egyetlen
pontja nem volt betartva. Sok előírás szerepel benne, például arra vonatkozóan,
aki a szennyvízhálózatra nem köt rá, ipari hulladékot éget, az ingatlana körül a
gyommentesítésről nem gondoskodik, közkifolyóra gumicsövet helyez, ezek
szabályszegések, amelyekben eljárás még nem történt. Szeretné, hogy érvényt is
szerezzenek a rendeletben foglaltaknak.
Szarka Tamás polgármester egyetértett Rimán János képviselő úrral, hiszen egy
önkormányzati rendelet annyit ér, amennyire be tudják tartatni, amennyire számonkérhető. A
közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet lehetőséget ad a közigazgatási bírság
kiszabására. A közterületfelügyelői állást ezért szorgalmazta, de jelentkező hiányában újra ki
fogják írni a pályázatot. Van egy potenciális jelölt, aki szívesen vállalná, de nincs meg a
képesítése. Az önkormányzati rendészet több fővel is működhetne a közterületfelügyelővel
együtt, azért szorgalmazná, mert hivatalos személy, aki teljesen más módon tud intézkedni,
mint pl. a polgárőrök, akiknek ilyen jogosítványuk nincs. Akár helyszíni bírságot is szabhat ki
a közterületfelügyelő. Két eljárás is van folyamatban, egy roncsautót hagytak a közterületen a
Sajó utcán, illetve hosszú hetekig állt egy autó a Bartók Béla utca végén, ezt már a lakosság is
jelezte. Be kellett azonosítani a tulajdonost, ami nehézségekbe ütközött. Bírság kiszabása van
folyamatban az ügyben. Ugyanez a helyzet a másik esetben is. Elindult a folyamat, nem
maradhat közterületen az autó. Azért van szükség ezekre a munkatársakra, akik el tudnak
járni, hogy a megfelelő intézkedéseket meg tudják tenni.
Kucskár Tibor képviselő:
Hol parkolnak pontosan a kamionok?
Szarka Tamás polgármester válasza, hogy a Semmelrock és a műkő között, ez egy 200-300
m-es szakasz, 20 feletti kamiont számolt meg. Többször kiment este, megnézte, akkor még
elvileg volt lehetőség, mert a kivéve célforgalom táblát leszedték és arról mentek be a
kamionok. A leszedett táblákat pótolták 1,5-2 hónapja, akár szancionálható is a
kamionparkolás. Gyakorlatilag a teljes sávot elzárták a kamionok, sokat éjszakára otthagynak.
Az Ipari Parkban lévő cégek jogosan vannak felháborodva, hiszen nem az ő kamionjaik
parkolnak ott. A Semmelrocknak vannak olyan kamionjaik, amelyek nem tudnak este
felpakolni, vagy lepakolni, de abban maradtak, hogy valamilyen táblát helyeznek majd el
azoknak. Akkor a 30-ból egy sem volt olyan, amelyik a Semmelrockhoz várakozott volna.
Kucskár Tibor képviselő:
A kamionok magasabb jogszabály értelmében nem mehetnek tovább, ha lejárt a
vezetési ideje a sofőrnek. Meg kell állniuk, hiába van az önkormányzati rendelet.
Szarka Tamás polgármester megjegyezte, hogy van kamionparkoló a város területén, csak a
cégek nem akarnak fizetni. Komoly gond, jogos a felháborodás az Ipari Parkban, hogy ezek
nem fizetnek oda semmit.
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dr. Pásztor Tünde képviselő:
Enélkül a rendelet nélkül sem állhatnának meg ott a kamionok. A rendőrségnek
esetleg nem volt intézkedése?
Szarka Tamás polgármester hozzátette, hogy jelezték a problémát a rendőrségnek. A
közterület fogalmába került be a módosítás, ami alkalmassá teszi, hogy az Önkormányzat is
ellenőrizheti. Leginkább a birtokvédelmi eljárás jöhet szóba. Magánútként van nyilvántartva
az út. A rendőr a kresz szabályai miatt nem tud eljárni.
dr. Pásztor Tünde képviselő:
Az Önkormányzatnak az illetékes szervei akkor tudnak eljárni, ha valami a
tudomásukra jut. Ezért is jó, ha lesz közterületfelügyelő, hogy tudjanak arról, mi
történik. Be kell jelenteni, ha súlyos szabályszegés jut valaki tudomására és az
Önkormányzat intézkedik.
Rimán János polgármester:
Nem friss probléma, hogy a közkifolyókra mindenhol rá vannak csatlakozva.
Jelezte korábban, az előző ciklusban, senki nem foglalkozott vele.
dr. Pásztor Tünde képviselő:
Az utóbbi 1 évben jelezte? Konkrétumok kellenének.
Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy ahhoz, hogy el tudjanak járni és a
közterületfelügyelő vizsgálni tudja, kell egy tényállást szerepeltetni az önkormányzati
rendeletben. Szeretné, ha a közterületfelügyelő akár este, éjszaka, hétvégén is lásson el
szolgálatot. Az égetési szabályt hatályon kívül helyezték még a veszélyhelyzet kihirdetésekor,
sajnos még mindig előfordul, de már nem lát annyi égetést, pici javulást érez. A közelmúltban
hűtőt égetett valaki.
A polgármester - mivel egyéb hozzászólás nem volt - az Ügyrendi és Klímavédelmi
Bizottság véleményét kérte.
dr. Pásztor Tünde képviselő:
Az Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadta és a
Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja a közösségi együttélés alapvető
szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 33/2013. (XI.
25) önkormányzati rendelet módosításáról készült tervezetet.
Szarka Tamás polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet.
A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
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FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2020. (IX. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL ÉS EZEK
MEGSZEGÉSÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL SZÓLÓ
33/2013. (XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelet 22. § (4) bekezdés
f) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Felsőzsolca Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottsága véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének
jogkövetkezményeiről szóló 33/2013. (XI. 25.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 1. § a következő rendelkezéssel egészül ki:
„(4) E rendelet alkalmazásánál közterületnek minősül minden – Felsőzsolca város
közigazgatási területéhez tartozó – közhasználatot szolgáló olyan állami,
önkormányzati, illetve személyi tulajdonban lévő terület, amelyet rendeltetésének
megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a
magánterületnek a közforgalom számára rendelkezésre álló és kijelölt részét is.”

2. §

A Rendelet 2. § fb) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„fb) önálló hirdető-berendezést, alapzatos zászlórudat, köztárgyakat, tereptárgyakat
(utcabútor, pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák, kövek, betondarabok,
szikladarabok) elhelyez,”

3. §

A Rendelet 2. § fi) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„fi) vállalkozás céljára használt 3500 kg legnagyobb megengedett össztömeget
meghaladó járművét közúton vagy más közterületen közterület-használati engedély
nélkül tárol,”

4. §

A Rendelet 2. §-át követően a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § A 2. § fi) pontjának vonatkozásában jármű tárolásának minősül a célirányos
munkavégzésen, valamint a le- és felrakodáson túli várakozás, parkolás.”
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5. §

A Rendelet 8. §-át követően a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az a
láthatóan szeszes italtól befolyásolt állapotban lévő, vagy kábító-, vagy pszichotrop
anyag hatása alatt álló személy, aki közterületen, nyilvános helyen vagy közforgalmú
közlekedési eszköz megállóhelyén tartózkodása során olyan magatartást tanúsít, amely
mások negatív értékítéletét válthatja ki.”

6. §

A Rendelet 13. §-a az (1) bekezdést követően a következő (1a) bekezdéssel egészül
ki:
„(1a) Helyszíni intézkedés során a közterület-felügyelő ötvenezer forintig terjedő
helyszíni bírságot szabhat ki.”

7. §

A Rendelet 14. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Rendeletben foglaltak betartását a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal erre
feljogosított ügyintézője, valamint a közterület-felügyelő ellenőrzi.”

8. §

A Rendelet 14. § (6) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az eljárás lefolytatására az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szabályait kell megfelelően alkalmazni.”

9. §

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.

hatósági osztályvezető

SZARKA TAMÁS S. K.
polgármester

A 13. napirendi pont keretében a Felsőzsolca külterület 0113/10, 0113/11, 0113/12, 0113/13
hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolásáról szóló javaslatot tárgyalta meg a Képviselő-testület
Szarka Tamás polgármester előterjesztésében.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Szarka Tamás polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a szóban forgó terület a
Szatmári Király Pál és a Wass Albert utcák folytatása lenne, egy 24 telekből álló új utcarész
kerülne kialakításra. Ehhez az Önkormányzat hozzájárulása szükséges. Minden költség a
megrendelőt terheli. Megnyitotta a vitát a javaslat felett.
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dr. Pásztor Tünde képviselő:
Nagyon sok szempontot mérlegeltek a Pénzügyi Bizottság ülésén. Sok szempontot
mérlegeltek a döntés meghozatalánál. Az a konklúzió született, hogy nagyon
fontos a város fejlődése, ez csak úgy képzelhető el, ha a lakosságszám növekszik
és ezáltal a lakóterület is. Ugyanakkor nagyon fontos a termőföld védelme is,
ebben kell majd valamilyen egyensúlyt találni. Arra jutottak, hogy ott már épül
egy lakóövezeti rész, illetve folyamatban van a kiépülése. Fontos, hogy a
körülöttük lévő termőföldeket, zöld területeket próbálják megtartani, a fejlődést
ennek szellemében kell a jövőben is vizsgálni.
Kucskár Tibor képviselő:
Mennyi eladásra szánt építési telke van az Önkormányzatnak Felsőzsolcán? Új
telkek kialakítása címén kell ezt megoldani. Üzleti szempontból nem célszerű
ehhez hozzájárulni, mert a saját telkek eladási pozícióját veszélyeztetik. Elkezdett
kialakulni ott egy tömb, több lakás épül, nem gondolja, hogy meg kellene
akasztani, hogy nem járulnak hozzá. Jó lenne egy kimutatás, hány telke van az
önkormányzatnak és hol helyezkednek el? Támogatta, hogy ez valósuljon meg,
mert akkor ott egy félbemaradt rész lesz, ha nem járulnak hozzá a belterületbe
vonáshoz. Ott jó minőségű termőföldet vonnak ki a termelésből, ezt tudja azért
mindenki.
Szarka Tamás polgármester egyetértett Kucskár Tibor képviselővel. Azt kellene előtérbe
helyezni, hogy azok a telkek, amelyek az Önkormányzat tulajdonában vannak, minél előbb
értékesítésre kerüljenek. Úgy emlékszik, 20 körüli a nagyságrendje. Elküldik mindenkinek
emailben, térképen megjelölve a rendelkezésre álló építési telkeket. Kulcsfontosságú
bevételük lenne, ha a meglévőket minél előbb értékesíteni tudnák. A hozadék a bevétel és a
lakosságszám növekedése, ami sajnos az adatok szerint továbbra is csökken. Több
szempontból érdemes körbejárni a kérdést és meghozni a döntést. Az a blokk elindult, napról
napra szebb és szebb családi házak épülnek oda, sok fiatal költözik Felsőzsolcára. A termőföld
védelmével egyetért. Van másik ilyen kérelem, azt még körbe kell járni, arról is hamarosan
beszélnek.
További hozzászólás hiányában a polgármester a Pénzügyi Bizottság véleményét kérte.
Rimán János képviselő:
Talált még egy hibát a jegyzőkönyvben, nem tudja, ki szavazott nemmel a
bizottsági ülésen. Kéri ennek tisztázását.
A polgármester 1152 órakor szünetet rendelt el a Pénzügyi Bizottsági ülés hanganyagának
visszahallgatása időtartamára.
Az ülés 1203 órakor folytatódott.
Rimán János képviselő:
A kolléganő visszahallgatta a hanganyagot, amiből megállapítható, hogy a
Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is
elfogadásra javasolja a Felsőzsolca külterület 0113/10, 0113/11, 0113/12, 0113/13
hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolásáról szóló „A” határozati javaslatot.
Szarka Tamás polgármester ismertette és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
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A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
70/2020. (IX. 16.) határozata
Felsőzsolca külterület 0113/10, 0113/11, 0113/12, 0113/13 hrsz-ú ingatlanok
belterületbe csatolásáról
1. Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy a Felsőzsolca külterület 0113/10, 0113/11, 0113/12, 0113/13 hrsz-ú
ingatlanok belterületbe csatolásra kerüljenek a hatályos rendezési tervnek
megfelelő kertvárosi lakóövezetbe tartozó építési telkek kialakítása céljára,
azzal a kikötéssel, hogy az ingatlanügyi hatósági eljárás során felmerülő
valamennyi költség a MI-PEX Kft-t terheli.
2. A beruházás lebonyolítása vonatkozásában Településrendezési szerződést kell
kötni a beruházóval, amelyben részletesen rögzíteni kell az összközműves
építési telkek és a kapcsolódó beruházások (pl: aszfaltozott út építése,
közvilágítási passzív és aktív elemek kiépítése, stb.) megvalósításának
költségviselését. A beruházás kapcsán minden felmerülő költség a beruházót
terheli.
3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ingatlanügyi hatósági eljárás
lefolytatásához szükséges kérelmet és iratokat aláírja, valamint a
Településrendezési szerződést elkészíttesse, aláírja és Felsőzsolca Város
Önkormányzata képviseletében ez ügyben eljárjon.
Felelős: Szarka Tamás polgármester
Határidő: értelemszerűen

A 14. napirendi pont keretében Felsőzsolca város közigazgatási területén tanyagondnoki
szolgálat létrehozásáról szóló javaslatot tárgyalta meg a Képviselő-testület Szarka Tamás
polgármester előterjesztésében.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy ez már korábban is volt téma. 92 főt
meghaladja a külterületi lakosok száma, így a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy
alapszolgáltatás keretében tanyagondnoki szolgáltatást vezessenek be az adott településen.
Amennyiben a szolgálat megkezdi működését, központi költségvetési támogatásra lesz
jogosult az Önkormányzat 4 479 E Ft mértékig. A működéshez a testületnek hozzá kell
járulnia, a Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és a
Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratába kerülne bele, szükségessé válik
annak módosítása. Minden lehetőségük megvan, hogy ezt a feladatot el tudják látni, és a
normatívára igényt tudjanak tartani. Javasolja, fogadják el a határozati javaslatot.
Eszközparkkal rendelkeznek, van olyan kolléga, akit be tudnak iskolázni, hogy a későbbiek
során a feladatot el tudja látni. Plusz szolgáltatást tudnak nyújtani a külterületi lakosoknak,
ami eddig nem volt. Megnyitotta a vitát a javaslat felett.
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Hozzászólás hiányában kérte a bizottságok véleményének ismertetését.
Széchenyi Sándorné képviselő:
A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselőtestületnek is elfogadásra javasolja Felsőzsolca város közigazgatási területén
tanyagondnoki szolgálat létrehozásáról készült javaslatot.
Rimán János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is
elfogadásra javasolja a Felsőzsolca város közigazgatási területén tanyagondnoki
szolgálat létrehozásáról szóló javaslatot.
dr. Pásztor Tünde képviselő:
Az Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadta és a
Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja a Felsőzsolca város közigazgatási
területén tanyagondnoki szolgálat létrehozásáról szóló javaslatot.
Szarka Tamás polgármester felolvasta, majd szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
71/2020. (IX. 16.) határozata
Felsőzsolca város közigazgatási területén tanyagondnoki szolgálat
létrehozásáról
1. Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Felsőzsolca város
közigazgatási területén tanyagondnoki szolgálat létrehozását kezdeményezi.
2. Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Szarka
Tamás polgármestert a tanyagondnoki szolgálat létrehozása érdekében a
Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központot fenntartó Felsőzsolcai Szociális
és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási tanácsával történő
megállapodás és a társulási szerződés módosítására.
3. Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Szarka
Tamás polgármestert a tanyagondnoki szolgálat létrehozása érdekében a
Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás és a
Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására.
Felelős: Szarka Tamás polgármester
Határidő: értelemszerűen

A 15. napirendi pont keretében a 2020. évi Közbeszerzési terv módosításáról tárgyalta meg a
Képviselő-testület Szarka Tamás polgármester előterjesztésében.
(A határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.)
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Szarka Tamás polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy pozitív előrelépés
történt a csapadékvíz pályázattal kapcsolatban. Volt egy sikertelen közbeszerzési eljárás, ami
azért történt, mert a rendelkezésre álló forrás és a beérkezett legjobb ajánlat között olyan
mértékű eltérés mutatkozott, amit a Képviselő-testület nem tudott finanszírozni. Azóta sokat
dolgoztak a projekten, és kormányzati támogatásnak köszönhetően - amelyért ezúton is
köszönetét fejezi ki képviselő asszony hathatós segítségét - olyan plusz forrást kaptak,
amellyel már várhatóan meg tudják valósítani a kivitelezést. Ez a projekt a közbeszerzési
tervben nem szerepelt, most ezzel kell kiegészíteniük.
Hozzászólás nem volt, a polgármester kérte a Pénzügyi Bizottsági véleményt.
Rimán János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is
elfogadásra javasolja a Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Felsőzsolca város 2020. évi Közbeszerzési tervének módosításáról szóló
határozati javaslatot.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
72/2020. (IX. 16.) határozata
a 2020. évi Közbeszerzési terv módosításáról
Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Felsőzsolca város 2020.
évi közbeszerzési tervét a melléklet szerint elfogadja.
Felelős: Szarka Tamás polgármester
Határidő: értelemszerűen
Melléklet
Ajánlatkérő

Beszerzés tárgya

Becsült nettó Közbeszerzési Tervezett
érték
eljárás típusa
kezdés

Építési beruházás –
TOP 3.1.1-15BO1-2016-00012
Felsőzsolca város
Felsőzsolca
kerékpárút
Város
hálózatának
183.907.663.Önkormányzata
fejlesztése
Miskolc, Onga,
valamint
Alsózsolca
irányában
Felsőzsolca Építési beruházás –
92.419.685.Város
TOP 3.2.1-16-

Nemzeti
eljárásrend Kbt. 115. §
Nyílt eljárás

2020.
július

Nemzeti
eljárásrend -

2020.
szeptember
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Önkormányzata BO1-2018-00128
Felsőzsolca város
önkormányzati
épületeinek
energetikai
korszerűsítése
Építési beruházás –
TOP-2.1.3-15Felsőzsolca BO1-2016-00022
Város
Csapadékvíz
265.808.982.Önkormányzata elvezetési rendszer
fejlesztése
Felsőzsolcán

Kbt. 115. §
Nyílt eljárás

Nemzeti
eljárásrend Kbt. 115. §
Nyílt eljárás

2020.
szeptember

Felsőzsolca, 2020. szeptember 16.
A Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal
SzMSz-ének VII/1. pontja alapján
a jegyzőt helyettesítő:
......................................................
dr. Kakas Zoltán
hatósági osztályvezető

......................................................
Szarka Tamás
polgármester

A 16. napirendi pont keretében „Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Felsőzsolcán”
projekt többlettámogatásáról szóló javaslatot tárgyalta meg a Képviselő-testület Szarka
Tamás polgármester előterjesztésében.
(A határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.)
Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy szintén az előzőekben említett projekthez
kapcsolódik az előterjesztés. A testület az első közbeszerzésnél (ami két éve lefolytatott) nem
kívánt többletforrást hozzátenni, jelen javaslatban szereplő 575 362,-Ft-os tételt a 2020-as
tartalék terhére javasolná kifizetni. Bizottsági ülésen is elmondta, annak ellenére, hogy 100%
a támogatási intenzitás, ez az összeg azért került a testület elé, mert a megnövekedett
többlettámogatással bizonyos belső korlátok, amit a projekt szabályoz, illetve a projekt
átcsoportosítását követően a belső korlátok miatt ez az összeg nem támogatott a projektből,
ezt saját tartalék terhére kellene elfogadni és a Kincstár felé továbbítani kell. Ezt saját
forrásból fogják biztosítani, de erre csak a közbeszerzési eljárás lefolytatása után kerül sor és
olyan árajánlatok érkeznek, hogy indokolt, hogy hozzátegyék ezt az összeget. Előfordulhat,
hogy mégsem kell hozzátenni, de arról akkor fognak dönteni, amikor odaérkeznek. Ahhoz,
hogy szabályszerűek legyenek és a korlátokat feloldják, a saját költségvetés terhére szükséges
biztosítani ezt az összeget. Megnyitotta a vitát a javaslat felett.
Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének
ismertetését.
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Rimán János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is
elfogadásra javasolja a „Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Felsőzsolcán”
projekt többlettámogatásáról szóló határozati javaslatot.
A polgármester ezután felolvasta, majd szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
73/2020. (IX. 16.) határozata
„Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése Felsőzsolcán”
projekt többlettámogatásáról
Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Felsőzsolca Város
Önkormányzata TOP-2.1.3-15-B01-2016-00022. számú „Csapadékvíz elvezetési
rendszer fejlesztése Felsőzsolcán” című pályázat keretében igényelt többletforrás
kiegészítéseként 575.362,-Ft-ot biztosít a 2020. évi tartalék terhére.
Felelős: Szarka Tamás polgármester
Határidő: értelemszerűen

A 17. napirendi pont keretében az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti
Társulása Társulási Megállapodás 13. számú módosításáról szóló javaslatot tárgyalta meg a
Képviselő-testület Szarka Tamás polgármester előterjesztésében.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Szarka Tamás polgármester a javaslatot kiegészítve elmondta, hogy tegnap társulási ülésen
döntöttek úgy, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 2021. január 1-jétől a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak adják át. Jó pár éve került bevezetésre az ellátás, viszont
a Társulási Tanács már nem tudja finanszírozni, ezért adják át. 10 Ft/nap/ellátott ennek a díja,
a főigazgatóság ajánlata 30 Ft/fő/nap. Sokkal fejlettebb technológia és eszközök is vannak
már. Arról kell dönteni, hogy 2021. január 1-jétől átadják a Főigazgatóságnak és a Társulási
Megállapodást ilyen formában elfogadja a testület. Ezt minden tagtelepülésnek el kell
fogadnia. Átbeszélik majd, milyen plusz szolgáltatást tudnak még nyújtani az időseknek.
Megnyitotta a vitát a javaslat felett.
Hozzászólás nem volt, ezért felolvasta, majd szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
74/2020. (IX. 16.) határozata
Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása
Társulási Megállapodás 13. számú módosításáról
Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás feladatellátás átadása és az Onga és Társult Települések Szociális
és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás 13. számú módosítása
kapcsán minősített többséggel az alábbi határozatot hozza:
1) Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelezően
ellátandó feladatai közül – az Onga és Társult Települések Szociális és
Gyermekjóléti Társulása által ellátott – jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
2021. január 1. napjától a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak
történő átadásáról dönt.
2) A Képviselő-testület az Onga és Társult Települések Szociális és
Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás 13. számú módosítását és az
egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jóváhagyja.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás
módosítás és egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására,
valamint a további szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Szarka Tamás polgármester
Határidő: értelemszerűen
A 18. napirendi pont tárgyalására zárt ülés keretében került sor, amelyről külön jegyzőkönyv
készült.
A polgármester - miután egyéb napirendi pont, bejelentés nem volt - a nyílt ülést 1218 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

MACSUGA ROLAND

DR. PÁSZTOR TÜNDE

jegyzőkönyv-hitelesítők
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