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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 30-án 

904 órakor tartott rendkívüli ülésén. 
 

 

Helye: a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal Díszterme. 
 

 

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

(érkezése a zárt ülés jegyzőkönyvének 6. oldalán jelezve), Kassai Attila, 

Kucskár Tibor, Macsuga Roland, dr. Pásztor Tünde, Rimán János, Széchenyi 

Sándorné (érkezése az 1. oldalon jelezve) képviselők és a Felsőzsolcai 

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

helyettesítő dr. Kakas Zoltán hatósági osztályvezető. 
 

 

Meghívottként vesznek részt a 3. napirendi pont tárgyalásánál: Csöbör Katalin 

országgyűlési képviselő, Régi Józsefné megbízott gazdálkodási 

osztályvezető, Kálvin Rita szervezési osztályvezető, Mag Zsolt Sándorné a 

Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetője, Kovácsné Behina 

Dorottya a Felsőzsolcai GAMESZ gazdasági vezetője, Gladics Jánosné a 

Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ igazgatója, Mezei Marianna a 

Felsőzsolcai Közösségi Ház és Városi Könyvtár igazgatója, Molnárné Vantal 

Nikoletta, a Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. ügyvezetője, Ravasz 

Tiborné ügyintéző. 
 

 

Jegyzőkönyvvezető: Kálvin Rita szervezési osztályvezető és Kovácsné Janka Nóra 

ügyintéző. 
 

 

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

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

 

Széchenyi Sándorné képviselő 905 órakor megérkezett az ülésre. A Képviselő-testület 8 fővel 

van jelen. 

 

A polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőnek Hogya Zsolt alpolgármestert és Széchenyi 

Sándorné képviselőt jelölte ki, melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott.  

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy a meghívóban szereplő 3. napirendi ponthoz 

nem érkeztek be az árajánlatok. Az eredeti cél az lett volna, hogy a temető Kazinczy Ferenc 

utcai bejárata melletti parkolót 2000 m2-es területen zúzott kővel ellássák, viszont a javasolt 

rétegrend a 10 M Ft-os összeget is meghaladja. A megkeresett felsőzsolcai vállalkozóval 

helyszíni bejárást tettek, viszont ő az ajánlatát nem küldte meg. A másik két cég 9,5 - 10 M Ft 

+ ÁFA összegért vállalná a kivitelezést. Úgy gondolja, hogy a jelenlegi anyagi helyzetben erre 

nincs keret.  

 



2 

Hogya Zsolt alpolgármester: 

A temetővel szemben állva, a jobb oldali részről van szó? 

 

Szarka Tamás polgármester igennel válaszolt. Javasolta, hogy a meghívón szereplő 3. 

pontot vegyék le napirendről. Az 1., 2. napirendi pontot zárt ülésen javasolja tárgyalni a Mötv. 

46. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel, mivel a nyílt ülésen történő tárgyalás üzleti érdeket 

sértene. 

 

Ezután a polgármester szavazásra bocsátotta a napirendi javaslatot a fenti módosító 

javaslataival együtt. 

  

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

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

 

NAPIREND: 

 

1. Javaslat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 

pályázatban kiküldött ajánlati felhívásra benyújtott ajánlatok elfogadásának 

jóváhagyásáról (zárt ülés) 

Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester 

 

2. Javaslat „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat 

kivitelezéséhez kivitelező kiválasztásáról (zárt ülés) 

Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester 

 

3. Ünnepi megemlékezés az önkormányzati rendszer 30. évfordulójáról 

 Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester 

 

 

Az 1.-2. napirendi pontok tárgyalására zárt ülésen került sor, melyről külön jegyzőkönyv 

készült. 

 

 

A Képviselő-testület a zárt ülést követően 937 órakor folytatta nyílt ülését. 

 

 

A 3. napirendi pont keretében ünnepi megemlékezésre került sor az önkormányzati rendszer 

30. évfordulója alkalmából. 

 

Szarka Tamás polgármester nagy tisztelettel köszöntötte az ünnepi ülésen megjelenteket, 

kiemelve Csöbör Katalin országgyűlési képviselőt, aki elfogadta a meghívását. Továbbá 

köszöntötte az intézményeik vezetőit és a sajtó képviselőit. Napra pontosan 30 évvel ezelőtt 

az ország nagy döntés előtt állt, hiszen új önkormányzati rendszer alakult. Önkormányzati 

választásokat tartottak szeptember 30-án, amivel a korábbi tanácsrendszert váltotta le az új 

önkormányzati rendszer. A tanácsrendszerhez képest megduplázódott az önkormányzatok 

száma. A választás érdekessége, hogy a települések lélekszáma Magyarországon volt a 

legkisebb egész Európa területén. Átlagosan egy önkormányzat 3300 főből állt. Ez volt az 

első olyan szabad választás, ahol a helyi vezetőket közvetlenül a választásra jogosult lakosok 

választották. 
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Az 1990. évi LXV. törvény elfogadásával létrejöttek az új önkormányzati szervezetek. Hamar 

kiderültek azonban a gyengeségek, amiken változtatni kellett. A legnagyobb nehézséget az 

okozta az önkormányzatoknak, hogy olyan feladatokat állapított meg az új jogszabály, 

amelyeket sok település nem tudott ellátni. A későbbiekben az anyagiak is gondot okoztak, 

sok település került a csőd szélére önhibáján kívül. Később a jogalkotó társulási formát 

engedélyezett az önkormányzatoknak, körjegyzőségeket alakíthattak ki. Az érdeklődés 

csekély volt erre a társulási formára. 2011-ben újabb változás következett, az Országgyűlés 

elfogadta az új önkormányzati törvényt. Szigorodtak a szabályok, a 2000 fő alatti 

településeknek kötelességük volt közös hivatalokat kialakítani. Az elmúlt években létrejöttek 

a Járási Hivatalok, melyek sok feladatot vettek el az önkormányzatoktól, különösen a 

jegyzőktől. Kezdetben közel 3000 olyan önkormányzati feladat volt, amellyel a 

településeknek meg kellett birkózniuk, mára ez nagy mértékben csökkent. Az Állam a 2013-

2014-es évben az önkormányzatok teljes adósságállományát átvállalta. Ez olyan mértékű 

beavatkozás volt, amely lehetővé tette, hogy a hitelállományt görgető önkormányzatok a mai 

napig fennmaradjanak. A mostani finanszírozás néhány évvel ezelőtt áttért egy stabilabb 

formára.  

Felsőzsolcán nagyon sok képviselő, polgármester, alpolgármester fáradozott azon, hogy most 

ilyen környezetben élhessenek. Az elmúlt 30 év során sok fejlődésen ment keresztül a 

település. Nemrégiben átadásra került egy új játszótér, a családok nagyon örülnek neki. 

Reméli, hogy még számos ilyen fejlesztésre fog sor kerülni a városban. Ismerteti azoknak a 

képviselőknek a nevét, akik az elmúlt három évtized folyamán tisztséget vállaltak 

Felsőzsolcán. Számukra egy emléklapot fog eljuttatni. Ezt követően felsorolta azokat, akik 

nagyon sokat tettek azért, hogy Felsőzsolca élhető településsé váljon. Fehér Attila, Dr. Tóth 

Lajos, Szarka Tamás polgármesterek. Boncsér Lajosné, Chlepkó Tamás, Csorba Róbert, Dr. 

Dudás Csilla, Dr. Eszlári Györgyi, Dr. Magyar Erzsébet, Dr. Mátyus Zsolt, Dr. Tóth Mária, 

Figeczki Lászlóné, Gál Imréné, Hankó Ernő, Jenei Péter, Katona Ferenc, Kemény Béláné, 

Kopasz Gyula, Kozma Dániel, Kun Attiláné, Milánkovich Ernő, Nagy Lajos Zoltán, Nagy 

Róbert, Nemkin Béla, Pap-Tóth Erika, Putz József, Siegel János, Spitzmüller Balázs, Szinai 

István, Vasvári László, Zilai Imréné képviselők. A jelenlegi Képviselő-testület tagjai: Hogya 

Zsolt, Kassai Attila, Kucskár Tibor, Macsuga Roland, Pásztor Erik, dr. Pásztor Tünde, Rimán 

János és Széchenyi Sándorné. Az asztalon mécsesek égnek azokért, akik már nincsenek 

közöttük, ők: Béres János, Cservenyák József, Dr. Soltész Viktor, Juhász Attila, Kiss Illés, 

Libárt Zoltán, Nádi Gyula, Nagy Miklós, Szarka András, Szőke Barna, Zsiros Sándor. 

Köszönetét fejezte ki minden választott tisztségviselőnek, polgármesternek, 

alpolgármesternek, képviselőnek a városért végzett áldozatos munkájáért. Megköszönte, hogy 

ilyen módon képviselték és szívükön viselték a település sorsát. Felsőzsolca Város Képviselő-

testülete mindig stabilan és kiegyensúlyozottan működött. Elsőként Csöbör Katalin 

országgyűlési képviselőnek nyújtja át az emlékplakettet, melyet erre a jubileumi ünnepségre 

készíttettek. Elmondta, hogy a képviselő asszony nagyon sokat segített abban, hogy nyertes 

pályázataik legyenek, olyan forrásokra tettek szert, amit neki köszönhetnek.  

 

Csöbör Katalin országgyűlési képviselő megköszönte Szarka Tamás polgármesternek és az 

Önkormányzatnak a figyelmességet. Igaz, jelenleg nem önkormányzati képviselő, viszont 

együtt tevékenykedik az önkormányzatokkal. Számára is az a legfontosabb, hogy 

választókerületének települései a lehető legjobban haladjanak és fejlődjenek. Korábban 

Alsózsolcán volt önkormányzati képviselő és alpolgármester is. Édesapja független képviselő 

volt Alsózsolcán, aki Felsőzsolcát mindig nagyon szerette. A felsorolt neveket gyerekkorában 

sokszor hallotta tőle, elismert emberek voltak. Gratulált mindenkinek, akiket az elmúlt évben 

megválasztottak és helytálltak Felsőzsolcáért.  
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Szarka Tamás polgármester ezután átadta az emlékplakettet az alpolgármesterek és a 

képviselők részére.  

 

Pásztor Erik alpolgármester Szarka Tamás polgármester részére nyújtotta át az 

Önkormányzat 30. évfordulója alkalmából az emlékplakettet.  

 

Szarka Tamás polgármester megköszönte a számára átnyújtott emlékplakettet. Köszönetét 

fejezte ki az intézményvezetőknek, hogy megtisztelték jelenlétükkel az ülést. Sokat tettek ők 

is azért, hogy működőképes legyen a település. Megköszönte a jelenlegi és korábbi vezetők 

munkáját, hiszen közvetve ők is hozzátartoznak az Önkormányzathoz. Az emléklapokat 

személyesen szerette volna átadni mindenkinek, de a járványhelyzet miatt úgy gondolta, hogy 

inkább szűk körben emlékeznek meg a jubileumról. Az emléklapot kézbesítők juttatják el a 

felsoroltak részére.  

A jubileumi esemény kapcsán szerény vendéglátással egybekötött múltidézésre, beszélgetésre 

invitálta a jelenlévőket a fotózás után. 

  

 

A polgármester - miután egyéb napirendi pont, bejelentés nem volt - az ülést 950 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 

 

 

 

 

 HOGYA ZSOLT SZÉCHENYI SÁNDORNÉ 
jegyzőkönyv-hitelesítők 
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