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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. október 21-én 1104 

órakor tartott ülésén. 
 

 

Helye: a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal Díszterme. 
 

 

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

Kucskár Tibor (távozása a 13. oldalon jelezve), Macsuga Roland, dr. Pásztor 

Tünde, Rimán János, Széchenyi Sándorné képviselők és dr. Bobkó Péter 

jegyző. 
 

 

Meghívottként vesznek részt az ülésen: Régi Józsefné megbízott gazdálkodási 

osztályvezető, dr. Kakas Zoltán hatósági osztályvezető, Kálvin Rita 

szervezési osztályvezető, Mag Zsolt Sándorné, a Felsőzsolcai Napközi 

Otthonos Óvoda óvodavezetője, Kovácsné Behina Dorottya, a Felsőzsolcai 

GAMESZ mb. igazgatója, Gladics Jánosné, a Felsőzsolcai Szociális 

Szolgáltató Központ igazgatója, Mezei Marianna, a Felsőzsolcai 

Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár igazgatója, Szász Csaba és 

Kupás-Talán Csaba, a FIZ Kft. ügyvezetői, Sidlowszky Tamás, az Észak-

Magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője, 

Molnárné Vantal Nikoletta, Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. 

ügyvezetője. 
 
 

Távolmaradását előzetesen jelezte: Kassai Attila képviselő. 
 

 

Meghívottként nem vesznek részt az ülésen: Major Ádámné, Felsőzsolca Város Bolgár 

Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Balogh Pál, Felsőzsolca Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 
 

 

Jegyzőkönyvvezetők: Kovácsné Janka Nóra ügyintéző és Rásztóczky Szilvia képviselő-

testületi referens. 
 

 

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

Képviselő-testület 8 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Pásztor Erik alpolgármestert és Rimán János képviselőt jelölte 

ki, melyet a Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott.  
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A polgármester ismertette a kiküldött napirendi javaslatot, majd azzal egészítette ki, hogy 10. 

napirendi pontként a Felsőzsolca Város Önkormányzata az 1598/2020. (IX. 21.) Korm. 

határozat 6. pontja alapján az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása című 

felhívásra benyújtandó pályázatáról szóló javaslatot tárgyalják meg. A meghívó szerinti 10. 

napirendi pontot a FIZ Kft. számára nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének 

meghosszabbításáról szóló javaslatot 11. napirendi pontként zárt ülésen javasolja tárgyalni a 

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

érdeket sértene. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

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

 

NAPIREND: 

 

1. Tájékoztató a „FIZ” Felsőzsolcai Ipari Zóna Kft. 2019. évi tevékenységéről és 

gazdálkodásáról 

 Előterjesztő: Szász Csaba és Kupás-Talán Csaba, a FIZ Kft. ügyvezetői 

 

2. Tájékoztató az Észak-Magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2019. 

évi tevékenységéről és gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Sidlowszky Tamás, az Észak-Magyarországi Gazdasági és 

Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

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

eseményeiről 

Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester 

 

4. Tájékoztató a Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. 2019. évi tevékenységéről és 

gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Molnárné Vantal Nikoletta, Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő 

Kft. ügyvezetője 
 

5. Tájékoztató a környezet 2020. évi állapotáról 

 Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester 

 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester 

 

7. Javaslat Felsőzsolca város úthálózata forgalomszabályozási terve felülvizsgálatáról 

 Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester 

 

8. Tervezet a szociális ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról 

Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester 

 

9. Tájékoztató az iparűzési adóbevételek alakulásáról 

Előterjesztő: dr. Kakas Zoltán hatósági osztályvezető 
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10. Felsőzsolca Város Önkormányzata az 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat 6. pontja 

alapján az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása című felhívásra 

benyújtandó pályázatáról szóló javaslat 

Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester 

 

11. Javaslat a FIZ Kft. számára nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének 

meghosszabbításáról (zárt ülés) 

Előterjesztő: Szarka Tamás polgármester 

 

 

Szarka Tamás polgármester megnyitotta az ülést, köszöntötte a megjelenteket, majd 

bemutatta dr. Bobkó Péter jegyzőt, aki a héten kezdte meg munkáját a Felsőzsolcai 

Polgármesteri Hivatalban. Jó munkát és együttműködést kívánt neki.  

 

 

Az 1. napirendi pont keretében „FIZ” Felsőzsolcai Ipari Zóna Kft. 2019. évi tevékenységéről 

és gazdálkodásáról készült tájékoztatót tárgyalta meg a Képviselő-testület Szász Csaba és 

Kupás-Talán Csaba, a FIZ Kft. ügyvezetői előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Szász Csaba a FIZ Kft. ügyvezetője szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy nem történt 

kardinális változás a FIZ Kft.-ben, fordulatot nem hozott a 2019-es év, kisebb értékesítések 

történtek. Mivel a FIZ Kft.-nek nincs üzemeltetésből származó rendszeres bevétele, ezért 

likviditási gondokkal küzd. A tagi hitel jelenleg is megvan. A SICTA Kft.-vel való ügyük, 

jelenleg büntetőügyi szakaszban van, rendeződése sokat segítene a pénzügyi problémáikon. A 

közvilágítást még mindig a FIZ Kft. fizeti, melynek költsége 1.399.000,-Ft + ÁFA volt 2019-

ben. Az adózás előtti eredményük mínusz 16 M Ft volt. A Miskolc Holding Zrt. 

Befektetésfejlesztési munkatársai együttműködés érdekében keresték meg őket. A Miskolc 

Holding Zrt.-nek szorosabb Szirmabesenyővel a kapcsolata a közös Mechatronikai Ipari Park 

területe miatt, de szeretnék kiegészíteni más településekkel is. Kérte, hogy erről tárgyaljanak 

bizottsági és testületi ülésen. A Miskolc Holding Zrt. munkatársai jelezték, hogy amennyiben 

van együttműködési szándék, akkor szívesen eljönnek az ülésekre.  

 

Szarka Tamás polgármester megköszönte Szász Csaba ügyvezetőnek a szóbeli kiegészítést, 

majd azzal folytatta, hogy nagyon sokat segítene, ha befektetők jönnének a FIZ Kft.-be. Több 

alkalommal egyeztettek, de érdemi változás nem történt. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a 

cég gazdálkodása jelenleg elfogadható, viszont jövőre beavatkozásra lesz szükség, mivel 

bevételek nincsenek, de kiadások igen. Megnyitotta a vitát a tájékoztató felett. 

 

Mivel hozzászólás nem volt, a polgármester kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének 

ismertetését. 

 

Rimán János képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a „FIZ” Felsőzsolcai Ipari Zóna Kft. 2019. évi 

tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. 

 

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

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

78/2020. (X. 21.) határozata 

a „FIZ” Felsőzsolcai Ipari Zóna Kft.  

2019. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló tájékoztatóról 

 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadja a „FIZ” Felsőzsolcai Ipari Zóna Kft. (továbbiakban: FIZ Kft.) 2019. évi 

tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. 

 

Felelős: Szász Csaba és Kupás-Talán Csaba, a FIZ Kft. ügyvezetői 

Határidő: értelemszerűen 

 

(Szász Csaba és Kupás-Talán Csaba, a FIZ Kft. ügyvezetői 1113 órakor távoztak az ülésről.) 

 

 

A 2. napirendi pont keretében az Észak-Magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési 

Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló tájékoztatót tárgyalta meg 

a Képviselő-testület Sidlowszky Tamás, az Észak-Magyarországi Gazdasági és 

Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Szarka Tamás polgármester megkérdezte az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést 

tenni? 

 

Sidlowszky Tamás, az Észak-Magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit 

Kft. ügyvezetője nem kívánta kiegészíteni a tájékoztatót. 

 

Szarka Tamás polgármester hozzátette, hogy az EMREG Kft.-t négy település hozta létre, 

fő feladatuk a pályázatkészítés. Az Önkormányzat több pályázatát a Kft. végzi el, főleg a 

Területi Operatív Programban. Egyéb kérdés, észrevétel híján a polgármester a 

Humánpolitikai Bizottság és a Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését kérte. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja az Észak-Magyarországi Gazdasági és 

Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról 

szóló tájékoztatót. 

 

Rimán János képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja az Észak-Magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési 

Nonprofit Kft. 2019. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. 

 

 

Ezután a polgármester felolvasta és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 
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A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

79/2020. (X. 21.) határozata 

az Észak-Magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Kft. 

2019. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló tájékoztatóról 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadja az Észak-Magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Kft. 

2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót és a 2019. évi pénzügyi mérlegét. 

 

Felelős: Sidlowszky Tamás, az Észak-Magyarországi Gazdasági és 

Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője  

Határidő: értelemszerűen 

 

(Sidlowszky Tamás, az Észak-Magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Kft. 

ügyvezetője 1115 órakor távozott az ülésről.) 

 

 

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.) 

 

Szarka Tamás polgármester részletesen ismertette a polgármesteri jelentést, majd 

megnyitotta a vitát felette. 

 

Rimán János képviselő: 

Szerinte a Bursa Hungarica pályázatot hibásan írták ki, mert az abban 

meghatározott jövedelemhatár alacsony. Azon gyermekeknek, akik nem 

Miskolcon tanulnak, hanem távolabb, a lakhatást is meg kell oldaniuk. Ha nem 

kapnak normál kollégiumi szobát, akkor egy magánkollégium alapköltsége 

körülbelül 55-60 E Ft, ha albérletet kell fizetniük, az nagyjából 90 E Ft. 

Megoldásnak javasolja, hogy a Humánpolitikai Bizottság rugalmasan kezelje a 

beadványok elbírálását és vizsgálja meg, hogyan tudnának nekik segíteni. 

 

Szarka Tamás polgármester azt válaszolta, hogy meghatározták az értékhatárt, ehhez kell 

tartaniuk magukat, a rugalmasságot nem tudja elfogadni. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Akik eddig beadták a kérelmet, azokat nem utasították el. Ha minimálisan átlépték 

az értékhatárt, „A” vagy „B” kategóriában mindenki megkapta a támogatást. 

 

Rimán János képviselő: 

Vitathatónak, támadhatónak gondolja. Jobban szeretné, ha 500%-ot határoznának 

meg. 
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Szarka Tamás polgármester válasza, hogy későbbi napirendi pontban tárgyaljanak róla.  

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

A Szent István Katolikus Általános Iskolának van egy olyan épület mögötti része, 

ahová a gyerekek, ha beszaladnak, a tanárok nem tudnak utánuk menni és 

elhagyják az intézményt. Polgármester urat már tájékoztatta erről a Szent István 

Katolikus Általános Iskola igazgatója. 2020. március 2-án a kerítés megépítési 

költségét a GAMESZ volt igazgatója megtervezte, ennek az összege 1,5 M Ft. 

Megépítése nagy segítség volna az ott dolgozó pedagógusok és gyerekek részére. 

 

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

majd szavazásra bocsátotta azt. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

80/2020. (X. 21.) határozata 

a 2020. október 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 a Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. 2019. évi 

tevékenységéről és gazdálkodásáról készült tájékoztatót tárgyalta meg a Képviselő-testület 

Molnárné Vantal Nikoletta, Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. ügyvezetője 
előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Szarka Tamás polgármester megkérdezte az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést 

tenni? 

 

Molnárné Vantal Nikoletta, Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. ügyvezetője nem 

szeretett volna szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy a beszámolóban olvasható, milyen 

tevékenységi feladatai vannak a Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft.-nek. A cég előre nem 

tervezett és korábban nem rendezett tartozásai időközben kerültek elő, ezeket rendezték. A 

járványhelyzet miatt szűkíteni kellett a munkatársak körét. Németh Csaba van egyedül 

munkatárs, aki sokat tesz azért, hogy a médiában meg tudjanak jelenni. A beszámoló szépen 

elkészített és összefoglalt dokumentum.  
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Pásztor Erik alpolgármester: 

Személyesen köszöni meg Molnárné Vantal Nikoletta, a Felsőzsolcai 

Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. ügyvezetőjének a munkáját. Sok sikert és kitartást 

kíván a következő esztendőben.  

 

Mivel egyéb hozzászólás nem volt, a polgármester kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 

Rimán János képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. 2019. évi 

tevékenységéről és gazdálkodásáról készült tájékoztatót. 

 

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

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

81/2020. (X. 21.) határozata 

 a Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft.  

2019. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló tájékoztatóról 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadja a Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő Kft. 2019. évi tevékenységéről 

szóló tájékoztatót és a 2019. évi pénzügyi mérlegét. 

 

Felelős: Molnárné Vantal Nikoletta, Felsőzsolcai Vagyonkezelő és Fejlesztő 

Kft. ügyvezetője 
Határidő: értelemszerűen 

 

 

Az 5. napirendi pont keretében a környezet 2020. évi állapotáról szóló tájékoztatót tárgyalta 

meg a Képviselő-testület Szarka Tamás polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy Tóth Zoltánné ügyintéző volt a beadvány 

készítője. Bizottsági üléseken több észrevétel és javaslat érkezett, amely nem szerepelt a 

tájékoztatóban. A munkatársakkal egyeztette, hogy több ponton is előrelépés történt, amelyet 

bizottsági ülésen dr. Pásztor Tünde képviselő is jelzett. A 2-es és 6-os ponthoz kiegészítést 

tesz a képviselőknek. Az elmúlt évben többször kezdeményezett hulladékgyűjtést az illegális 

lerakók felszámolására, ezek az akciók több szempontból is sikeresek voltak. Nem csak 

közösségépítő ereje van, hanem tisztább környezetet eredményezett a városban. A „Tisztítsuk 

meg az Országot” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. 

Kormányhatározat 6. pontjában foglaltak alapján a Belügyminisztérium pályázati felhívást tett 

közzé a települési önkormányzatok részére az illegális hulladéklerakók felszámolásának 

támogatására, melynek beadási határideje 2020. november 5. A pályázatot beadja az 

Önkormányzat, ezzel is elősegítve a rendezett környezet kialakítását. Erről a plusz napirendi 

pontban fognak dönteni.  
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A 6. ponthoz a kiegészítése, hogy 2020 tavaszán elindult a tervezett fásítási program a 

közterület felületének növelése érdekében, melynek keretében tavasszal 50 db fát ültettek 

közterületen. A program ősszel folytatódik, jelenleg folyamatban van további 50 db fa 

ültetése. További feladat a megkezdett program folytatása, valamint meg kell oldani az 

újonnan ültetett fák védelmét, megőrzését. Fontos a lakosság ösztönzése arra, hogy a 

magánterületeken is őrizzék meg, gondozzák és bővítsék a zöldfelületet, továbbá minél 

nagyobb számban ültessenek fákat. Kérte a Képviselő-testületet, hogy a szóbeli kiegészítéssel 

együtt fogadják el a környezet 2020. évi állapotáról szóló tájékoztatót. Hozzátette, hogy a 

következő ülések valamelyikére akciótervet fognak készíteni a képviselőtársakkal, 

kollégákkal, ahol átbeszélik, hogy melyek azok a ténylegesen megvalósítható feladatok, 

célok, amelyekkel a környezetüket szebbé, jobbá, élhetőbbé és tisztábbá tudják tenni. A téli 

fűtési szezon idejére igyekeznek a Zsolcai Hírmondóban is tájékoztatást adni arról, hogy 

milyen formában, milyen tüzelőanyagot lehet használni. Úgy gondolja, ha 1-2 ember 

végiggondolja, hogy a műanyagot nem teszi a tűzre, akkor az már eredmény. Hatályon kívül 

helyezték a tűzgyújtásról szóló rendeletet, amivel kapcsolatban 2-3 lakos pozitívan 

nyilatkozott, mert nincs égetés. Találkozott néhány esetben égetéssel, az ott lakókat 

figyelmeztette, akik be is oltották a tüzet. Ezután a polgármester megnyitotta a vitát a 

tájékoztató felett. 

 

Rimán János képviselő: 

A beszámolót rendben találta, viszont az előrelépések számát néhányan 

kifogásolták, ezért volt ellenszavazat is a Pénzügyi Bizottság ülésén. Ha 

akciótervet dolgoznak ki, azzal együtt tudja támogatni a beszámolót, anélkül 

kevésnek érzi. Úgy érzi, két dolgot szebben írtak le a tájékoztatóban, mint a 

valóság. A szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötési arány egyre kedvezőbb a 

tájékoztató szerint, viszont szerinte Felsőzsolcán egyre többen élnek úgy, hogy 

nem a csatornába vezetik a szennyvizet. A csapadékvíz-szikkasztó árok minden 

utcában kiépítésre került, mely rendszert folyamatosan karban kell tartani. A 

tájékoztatóban arra hivatkoznak, hogy az Önkormányzat a közmunka 

visszaszorulása miatt nem tud helytállni. Szerinte a közmunka nem szorult vissza, 

inkább annak minősége nem megfelelő. Ezeken a pontokon pontosítani kell a 

tájékoztatót.  

 

Szarka Tamás polgármester válaszában elmondta, hogy sokat fog segíteni a megnyert és a 

Kormányzat által plusz forrást biztosító pályázatuk. Elég nagy részben megoldja Felsőzsolca 

csapadékvíz-elvezetését. Hónapok óta problémát okoz, hogy a csatornatisztításhoz, és a 

csapadékvíz-elvezetők folyamatos rendbetételéhez gépparkra lenne szükség. Jelen pillanatban 

nincs olyan gépe az Önkormányzatnak, amivel akár rézsűt vagy árokmélyítést tudnának 

eszközölni. A közfoglalkoztatottaknál a nők aránya jóval magasabb, mint a férfiaké, ez a 

munkafolyamatokban, munkaszervezésben nehézséget okoz a GAMESZ-nél. Sok olyan 

terület van, ahol legalább kétszer annyi férfi munkaerőre lenne szükség. Az a gondolat is 

felvetődött, hogy füvet nyírni is hölgyeket állítsanak be, amíg nincs férfi munkaerő. Tervben 

van, hogy gépi eszközt szerezzen be az Önkormányzat, árajánlatokat kértek be. Ha a 

költségvetéssel összehozható lesz, mindenképpen megbeszélik, kikéri a képviselők 

véleményét. Előző nap jegyző úrral a Park utcában voltak, lakossági bejelentés miatt. Ha 

lenne az Önkormányzatnak egy kis gépe, félnapos munkával meg lehetne oldani, hogy ne 

legyen ott az a víztenger, amit az esőzések alkalmával az ott lakók és dolgozók tapasztalnak. 

Régebben a GAMESZ korábbi vezetése csapadék-elvezetőt csináltatott oda, de egy lakos 

szerint nem fejezték be. Gépi erő nélkül nem tudja az Önkormányzat megcsinálni. 

 



9 

 

dr. Pásztor Tünde képviselő: 

Nemmel szavazott a bizottsági üléseken. Abból az okból nem fogadta el a 

beszámolót, mert hiányosnak érezte. Rimán János képviselőtársával együtt 

megtették azokat a kiegészítő javaslatokat, amelyeket szükségesnek éreztek. A 

nagy része a jövőbeni terveket tartalmazza. Elfogadja polgármester úr azon 

érvelését, hogy külön akciótervbe ültessék be, új program része legyen. Szeretné, 

ha még ezen az éven foglalkoznának ezzel a kérdéskörrel és elfogadnák az 

akciótervet is. Úgy gondolja, hogy olyan pozitív változás indult el az elmúlt egy 

évben, amely követendő. A környezetvédelem az a terület, ahol minden apró 

lépésnek szerepe és jelentősége van. A hulladékkezelés nagyon nagy mértékben 

javult, bár van még vele teendő. Határozottan azt látja, hogy a településen és a 

külterületeken is eredménye van a szemétgyűjtési akcióknak. A faültetési program 

egy fontos előrelépés, ha az őszi ültetés is megvalósul, akkor elmondhatják, hogy 

100 db fát ültettek el ebben az évben Felsőzsolcán. November 14-ét tűzték ki az 

ültetés időpontjának. Fontosnak tartja a környezetvédelmi rajzpályázatot, mert az 

a 35 gyerek, aki részt vett benne, megmutatta, hogy a gyerekek már 5-6 éves 

korban komolyan elgondolkodnak a környezet és klímavédelem kérdéséről. 

Nagyon szép rajzok születtek, melyeket szeretnének kiállítani az oktatási 

intézményekben. A képzés és oktatás terén eredményt hozhat, ha a gyerekeket 

minél jobban bevonják a programokba, akciókba, mert olyan generációnak kell 

felnövekednie, amelynek teljesen természetes lesz a környezetvédelem kérdése, és 

nem azon veszekednek, hogy hogyan szorítsák vissza a hulladék lerakását vagy a 

légszennyezést.  

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy a Sportnapon már kitették a gyerekek rajzait, és 

ki is állítják majd azokat. Egy élménnyel lettek gazdagabbak. Megköszönte dr. Pásztor Tünde 

képviselőnek és Pásztor Erik alpolgármesternek a Sportnapon való segítségüket, aktív 

közreműködésüket.  

 

Hogya Zsolt alpolgármester:  

A felszín alatti vizek tisztaságának, minőségének megőrzése nagyon fontos. 

Szeretné, ha abban az akcióprogramban, amit a környezet védelmére fognak 

kidolgozni, helyet kapna az a szándék és konkrét terv, hogy ösztönözzék a minél 

nagyobb számú rákötést a csatornarendszerre. Így a talajterhelés egyre jobban 

csökkenne. Szóban már születtek tervek, melyek ösztönzőleg hatnának a 

lakosságra. Inkább a rákötést szorgalmaznák, mintsem, hogy a talajterhelési díjat 

fizessék be. 

 

Szarka Tamás polgármester jó felvetésnek tartja a Hogya Zsolt alpolgármester úr által 

elmondottakat. Rimán János képviselő is többször jelezte ezt a problémát.  

 

Rimán János képviselő: 

Felsőzsolcán van olyan lakossági réteg, aki a talajt szennyezi, és nem fizeti a 

talajterhelési díjat. Őket kell elsősorban ösztönözni. 

 

Szarka Tamás polgármester válasza, hogy az adócsoporton dolgozó munkatársak 

foglalkoznak a kérdéskörrel. A MIVÍZ Kft. által küldött tájékoztatóból látszik, milyen 

hiányosságok vannak. A szolgáltató szerint a Rendezvények Háza sincs csatornahálózatra 

rákötve, de ez nem igaz. A MIVÍZ Kft. adatszolgáltatását frissíteni kellene.  
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Egyéb hozzászólás híján a polgármester kérte a Bizottságok véleményét. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja a környezet 2020. évi állapotáról szóló 

tájékoztatót. 

 

Rimán János képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság 2 igen 1 nem szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja a környezet 2020. évi állapotáról szóló 

tájékoztatót. 1 fő nem vett részt a szavazásban. 

 

dr. Pásztor Tünde képviselő: 

Az Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottság 2 igen 1 nem szavazattal elfogadta és a 

Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja a környezet 2020. évi állapotáról 

szóló tájékoztatót. 

 

Szarka Tamás polgármester ismertette, majd szavazásra bocsátotta a tájékoztatót. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

82/2020. (X. 21.) határozata 

a környezet 2020. évi állapotáról szóló tájékoztatóról  

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a környezet 

2020. évi állapotáról szóló tájékoztatót. 

 

Felelős: Szarka Tamás polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A 6. napirendi pont keretében az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 

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

testület Szarka Tamás polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Szarka Tamás polgármester felkérte Régi Józsefné mb. gazdálkodási osztályvezetőt, hogy 

tegyen szóbeli kiegészítést, foglalja össze a rendeletmódosítás okát. 

 

Régi Józsefné mb. gazdálkodási osztályvezető: 

A Munkaügyi Központtól 108 M Ft támogatást kaptunk. A COVID vírus miatt az 

intézmények az elvont 10% dologi kiadás egy részét most visszakapták. Kapott az 

Önkormányzat béremelésre támogatást normatívával együtt, az óvodai dolgozók 

bértámogatására. Az Önkormányzat 19 M Ft köznevelési bértámogatást kapott, a 

Családgondozó pályázat csúszása miatt kötbért, ezt vezették vissza. Miskolc 

Térségi Konzorciumtól 23 M Ft szabad felhasználású forrás érkezett.  
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Megérkezett a futópálya pályázat támogatása is. Összességében 178.879.239,-Ft-

ot előirányzatként átvezettek és korrigáltak a költségvetésben. 

 

Rimán János képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság elfogadta a beszámolót. Többen kérték a bizottságból, hogy 

takarékoskodjanak, és maradjon szem előtt a jövőbeni biztonság. 

 

Szarka Tamás polgármester ezután kérte a Bizottságok véleményének ismertetését. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

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

 

Rimán János képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

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

(II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló tervezetet. 

 

dr. Pásztor Tünde képviselő: 

Az Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és a 

Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja az Önkormányzat 2020. évi 

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

szóló tervezetet. 

 

Szarka Tamás polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

14/2020. (X. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 

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

 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 

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

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

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

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

Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága, Humánpolitikai Bizottsága és 

Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  

 

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

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

rendelkezés lép:  
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„A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó 

költségvetési szervek együttes 2020. évi költségvetését: 

 

1 343 069 834   Ft         Költségvetési bevétellel 

2 588 918 172   Ft         Költségvetési kiadással 

                        - 1 245 848 338   Ft         Költségvetési egyenleggel 

                             -     316 375 938   Ft         működési hiánnyal 

                             -     929 472 400   Ft         felhalmozási hiánnyal 

                            -   1 256 600 050   Ft         finanszírozási bevétellel                      

    10 751 712   Ft         finanszírozási kiadással                                                                                                                                                                       

                                2 599 669 884   Ft         bevételi, kiadási főösszeggel 

 

        állapítja meg.” 

 

 

2. § A Kr. 3. § (8) bekezdésben meghatározott „97 977 618 Ft céltartalék” szövegrész helyébe 

„113 076 206 Ft céltartalék” szöveg lép. 

 

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

(6) A Kr. 9.1. melléklete helyébe az 5.1. melléklet lép. 

 

(7) A Kr. 9.2. melléklete helyébe az 5.2. melléklet lép. 

 

(8) A Kr. 9.3. melléklete helyébe az 5.3. melléklet lép. 

 

(9) A Kr. 9.4. melléklete helyébe az 5.4. melléklet lép. 

 

(10) A Kr. 9.5. melléklete helyébe a 5.5. melléklet lép. 

 

 

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

 

 
 

 

 DR. BOBKÓ PÉTER S. K. SZARKA TAMÁS S. K. 

 jegyző         polgármester   
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A 7. napirendi pont keretében Felsőzsolca város úthálózata forgalomszabályozási terve 

felülvizsgálatáról szóló javaslatot tárgyalta meg a Képviselő-testület Szarka Tamás 

polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Kucskár Tibor képviselő 1156 órakor távozott az ülésről. A Képviselő-testület 7 fővel van jelen 

az ülésen. 

 

Szarka Tamás polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy Felsőzsolca 

forgalomszabályozási tervét már 2018-ban elkészítette a GAMESZ. Az utolsó felülvizsgálat 

2008 decemberében került elfogadásra, azóta sok minden változott az utakon, melyeket át 

kellett vezetni a módosításokban. A forgalomszabályozási terv csak az önkormányzati utakra 

vonatkozik, érinti a gyalogos-átkelőhelyeket, és a táblák kihelyezését. Sajnos az elmúlt 

időszakban maradtak el olyan kötelezően elvégzendő munkafolyamatok, amelyeket meg kell 

valósítani. A dokumentáció műszaki leírásában ütemezés szerepel. Három ütemezésre 

bontották szét az elvégzendő folyamatokat a tervjavaslat alapján. Elég sok helyen kell táblákat 

pótolni, a Kossuth utca - Dózsa György utca - Árpád fejedelem útja kereszteződésében 

célszerű lenne tükröt feltenni, hiszen nagyon sok baleset történt ott az elmúlt időszakban. Az 

üres telken építkezés is elindult, várhatóan kerítés is lesz, így a kilátás még nehezebbé válik. 

Felsőzsolca város több közútján vannak még hiányosságok. A GAMESZ-nek az ütemezés 

figyelembevételével kell terveznie a következő évi költségvetését. A táblák sem olcsóak, 

legyártásuk is sokba kerül. Vannak olyan helyek, ahol a táblát körbenőtt növényzetet kell csak 

ritkítani. Elkezdték a zebrák felfestését, ennek folytatódnia kell. Hogya Zsolt alpolgármester 

úr ellenőrizte a gyalogos-átkelőhelyeket. Nagyon sok olyan zebra van, ami teljesen lekopott, 

helyét csak a táblák jelzik, ott baleset is kialakulhat. A Rendőrhatóságokkal egyeztetett az 

építési ügyintéző, ennek megfelelően készült el a forgalomszabályozási terv. A dokumentációt 

megküldték a képviselőknek, de a nagy formátumú tervek nyomtatottan is rendelkezésre 

állnak. 

 

Rimán János képviselő: 

A terv helyenként túlzó, rengeteg olyan zsákutcácska található az Almáskert felé, 

ahol nem indokolt a tábla kihelyezése. 

 

Szarka Tamás polgármester kijelentette, hogy jogszabály írja elő a tábla kihelyezését, ezért 

kötelező. A tervezők meghatározták, hova kell kitenni. 

 

Rimán János képviselő: 

Aki ott jár, tudja, hogy zsákutca. Olyan helyre is kitették pl. a jobbra kanyar-balra 

kanyar táblát, ahol kereszteződés van, pl. a Toldi utca sarkán. Minden tábla drága, 

ilyenre nem kellene pénzt költeni. 

 

Szarka Tamás polgármester azt válaszolta, hogy megkérdezi a tervezőt, mindenhol 

indokolt-e a tábla kihelyezése? Úgy érzi, ha nem lett volna indokolt, vagy a KRESZ szabályai 

nem írták volna elő, akkor nem került volna be a tervbe. 2008-ban helyeztek ki utoljára táblát, 

azóta jó pár év eltelt. Megkeresik a tervezőt, hogy továbbra is fenntartja-e ilyen formában a 

tervet. 

 

dr. Pásztor Tünde képviselő:  

Megdöbbentő volt látni, hogy mennyi tábla hiányzik. Valamilyen fontossági 

sorrend kellene, a legfontosabb tábla kerüljön előre, nem mindegy, hogy STOP 
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tábla, lakóövezet tábla, vagy zsákutca tábla hiányzik. Esetleg olyan átdolgozás is 

elképzelhető, hogy egyfajta fontossági sorrend alapján helyezzék ki a táblákat. 

Szorgalmazza polgármester úr felé, hogy a Dózsa utca - Kassai utca 

kereszteződésében nagyon fontos lenne a zebra felfestése, ott járnak el a gyerekek 

az iskolából a buszmegállóhoz. Akik minden nap ott járnak, tudják, hogy ott a 

zebra, de a felfestésnek visszatartó ereje van. Nagyon félti a saját és mindenki más 

gyerekét is. Hogya Zsolt alpolgármester úr a bizottsági ülésen felvetette, hogy a 

sebességkorlátozást jobban ki kellene ott terjeszteni. Ezen el kellene gondolkodni, 

mert az iskolák, óvodák környékén igencsak veszélyes a közlekedés. 

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy a GAMESZ megbízott igazgató asszonyának és 

Klemencz Lászlónak is 2-3-szor jelezte, hogy folytassák a gyalogátkelőhelyek felfestését. A 

héten jó idő van, mindenképpen tegyék meg, most is kéri igazgató asszonyt. A dr. Pásztor 

Tünde képviselő asszony által említett helyen teljesen eltűnt a felfestés, haladéktalanul 

pótolják. Sok szülő szólt már, veszélyes hely az ott átmenő nagy forgalom miatt. Ezután 

felolvasta a határozati javaslatot, majd kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését. 

 

Rimán János képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja Felsőzsolca város úthálózata forgalomszabályozási terve 

felülvizsgálatáról szóló javaslatot. 

 

Szarka Tamás polgármester ezután szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.  

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 7 fő. 

 

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

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

83/2020. (X. 21.) határozata 

Felsőzsolca város úthálózatának forgalomszabályozási terve 

felülvizsgálatáról 
 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felsőzsolca város 

úthálózatának forgalomszabályozási terve felülvizsgálatát elfogadta. 

 

2. Felkéri a GAMESZ igazgatót, hogy a helyi közutak vonatkozásában a 

forgalomtechnikai tervben foglaltak betartásáról gondoskodni szíveskedjen.  

 

3. Felkéri a GAMESZ igazgatót, hogy a forgalomtechnikai tervben előírt KRESZ 

táblák pótlásához, cseréjéhez, javításához szükséges pénzügyi fedezet 

megállapítása érdekében kérjen be árajánlatokat. A beérkezett árajánlatok 

bírálata után gondoskodjon a szükséges összeg 2021. évi gazdálkodási tervbe 

történő beépítéséről.  

 

Felelős: GAMESZ igazgató  

Határidő: folyamatos 
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Szarka Tamás polgármester külön kérése az volt a GAMESZ mb. igazgatójához, hogy 

tartsák be a fontossági sorrendet. Legyenek tekintettel a Rimán János képviselő úr által 

elmondottakra, azaz, hogy minden tábla kihelyezése szükséges-e. 

 

 

A 8. napirendi pont keretében a szociális ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló 

tervezetet tárgyalta meg a Képviselő-testület Szarka Tamás polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Szarka Tamás polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a rendelettervezet 

terjedelmes anyag, bizottsági üléseken is több észrevétel, javaslat érkezett az eredetileg 

kiküldött anyaghoz. A kollégák kiküldték a frissített változatot a képviselőtársaknak, a 

kiegészítések a rendeletbe beépítésre kerültek. Az a kérése, hogy a rendelet 2. mellékletében 

tartsák meg az eredeti változatot. A korábbi tervezetben két kategóriára osztották az étkezési 

térítési díjat: 400,-Ft-ra és 500,-Ft-ra. Ezeket meg kellene tartaniuk. A GAMESZ kiszámolja a 

nyersanyagköltséget november - december környékén. Gladics Jánosné intézményvezető 

asszonynak is felül kell vizsgálnia a térítési díjakat. 

 

Gladics Jánosné a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője: 

Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat minden év április 30-ig 

felülvizsgálják. Az elméleti döntés után a felülvizsgálatra kiszabott idő minimum 

30 nap.  

 

Szarka Tamás polgármester azzal folytatta az elmondottakat, hogy több ízben is újra kell 

számolni az étkezési díjakat. Ha már látják a 2021. évi költségvetést, és tudják a kiszámolt 

nyersanyagköltségeket, akkor térjenek rá vissza. A változás az, hogy a kiszállítás díja 20,-Ft-

ról 50,-Ft-ra nő 2021. január 1-jétől. A korábbi rendeletet sokszor módosították, ezért inkább 

újat készítettek. A születési támogatás új elemként kerül be a rendeletbe. Reméli, a képviselők 

elfogadják a frissített rendelettervezetet. Természetesen a gyakorlat még sokat igazít rajta, pl. 

milyen módon tudják a lakosokat támogatni, hol lesz szükség a jogszabály módosítására. Ha a 

Humánpolitikai Bizottságtól megkapják a jelzéseket, és indokolt a változtatás, abban az 

esetben megteszik. 

 

Hogya Zsolt alpolgármester:  

Örvendetes számára, hogy bekerül a rendeletbe a kiskorú gyermekek 

iskoláztatásával kapcsolatos szigorítás. Reméli, kiváltja azt a szándékot, hogy 

csökken a gyermekek igazolatlan távolmaradása. Ösztönzőleg kell, hogy hasson a 

települési támogatás igénybevételénél ez a feltétel. 

 

Rimán János képviselő: 

Alaposan átbeszélték mindkét bizottsággal a tervezetet. Nem ért egyet azzal, hogy 

a rendelet csak 2020. január 1-jétől lép hatályba, mert 2020 novemberétől szerette 

volna. Bekerült a tervezetbe, hogy környezettanulmány készíthető. Elfogadja, 

hogy nem kötelező, azt is, hogy a dolgozók túlterheltek, viszont hosszútávon 

kiskapu is lehet, ha kihagyják. Fontos része a támogatás elbírálásának a 

környezettanulmány. 

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, biztos benne, hogy az a munkatárs, aki úgy látja, 

hogy nem hiteles a támogatási kérelem, biztosan elvégzi a környezettanulmányt. Sok kérelem 

érkezik be, kb. 30-40.  
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Úgy gondolja, kialakult már az a gyakorlat, hogy a kollégák fogják látni, mikor szükséges 

elvégezni a környezettanulmányt. Sajnos többször fordulnak az Önkormányzathoz ugyanazon 

kérelmezők. Miután egyéb hozzászólás nem volt, a Bizottságok véleményét kérte.  

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

A Humánpolitikai Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja a szociális ellátásokról és a szociális 

szolgáltatásokról szóló rendelettervezetet az alábbi módosításokkal: 

- a rendelet 2. mellékletében a szociális étkezés kiszállítási díja 20,-Ft/napról 

50,-Ft/napra emelkedjen, 

- a rendelet hatálybalépésének időpontja 2021. január 1. legyen, 

- a 3. § (1) bekezdésében a „200%-át” szövegrész helyébe „250%”, a „250%-át” 

szövegrész helyébe „300%” szövegrész lépjen, 

- a 3. § (5) bekezdés b) pontjában szereplő „7.000,-Ft” szövegrész helyébe 

„10.000,-Ft” kerüljön, 

- a 17.§ (8) bekezdésének c) pontjában az illemhelynek ne a rendeltetésszerű 

használatát, hanem annak meglétét vizsgálják, 

- a tervezet 17. § (7) bekezdésében „környezettanulmányt kell készíteni” 

szövegrész helyébe „környezettanulmány készíthető” szövegrész kerüljön,  

- az iskolai hiányzás kapcsán olyan szabályozás kerüljön kidolgozásra, amelyben 

meghatározott számú igazolatlan mulasztás esetén a család vagy a szülő 

kérelme kerüljön elutasításra. 

A Humánpolitikai Bizottság 2 igen és 2 nem szavazattal nem foglalt állást abban 

a tekintetben, hogy a szociális ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló 

tervezet 6. § (2) bekezdésében a születési támogatás összege 20.000,-Ft vagy 

30.000,-Ft legyen. 

 

Rimán János képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a szociális ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló 

rendelettervezetet az alábbi módosításokkal: 

- a 3. § (1) bekezdésben a „200%-át” szövegrész helyébe „250%”, a „250%-át” 

szövegrész helyébe „300%” kerüljön, 

- a 3. § (5) bekezdés b) pontjában szereplő „7.000,-Ft” szövegrész helyébe 

„10.000,-Ft” kerüljön,  

- a 6. § (2) bekezdésben a „20.000,-Ft-tal” szövegrész helyébe „30.000,-Ft-tal” 

szövegrész kerüljön,  

- a 17. § (8) bekezdés c) pontban „a vizes helyiség” szövegrész után kerüljön be 

a „léte” szó, kerüljön ki a „rendeltetésszerű használat” szövegrész, 

- a 17. § (8) bekezdés e) pontja egészüljön ki „a hulladéktároló edény 

ellenőrzése”, valamint az „utolsó befizetett csekk felmutatása” szövegrésszel. 

 

dr. Pásztor Tünde képviselő: 

Az Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és a 

Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja a szociális ellátásokról és a szociális 

szolgáltatásokról szóló rendelettervezetet. 

- a 6. § (2) bekezdésben a „20.000,- Ft” szövegrész helyébe „30.000,- Ft” 

szövegrész kerüljön, 

- a 3. § (1) bekezdésben a „200%-át” szövegrész helyébe „250%”, a „250%-át” 

szövegrész helyébe „300%” kerüljön, 
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- a 3. § (5) bekezdés b) pontjában szereplő „7.000,-Ft” szövegrész helyébe 

„10.000,-Ft” kerüljön,  

- a 17.§ (8) bekezdésének c) pontjában az illemhelynek ne a rendeltetésszerű 

használatát, hanem annak meglétét vizsgálják, 

- az iskolai hiányzás kapcsán kerüljön kidolgozásra egy szabályozás, miszerint 

megszabott számú igazolatlan mulasztás esetén a család vagy a szülő igénye 

elutasításra kerüljön. 

 

Szarka Tamás polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet a bizottságok 

javaslatainak megfelelően. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 7 fő. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

15/2020. (X. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL  

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) 

bekezdésében, 32. § (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 

132. § (4) bekezdés d), g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.-8a. pontjaiban 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 f) 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: 

 

 

I. Általános rendelkezések 

 

 

1. § (1) A rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

  III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott 

  személyekre terjed ki, amennyiben Felsőzsolca közigazgatási területén lakóhellyel 

  vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkeznek. 

 

 (2) A rendelet 7-13. § hatálya a Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti 

  Intézményfenntartó Társulás ellátási területére terjed ki. 

 

 (3) A rendelet hatálya az alábbi pénzbeli és természetbeni ellátásokra terjed ki: 

  a) települési támogatás, 

  b) rendkívüli települési támogatás, 

  c) köztemetés, 

  d) születési támogatás. 
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 (4) A rendelet hatálya az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokra 

  terjed ki: 

  a) étkeztetés, 

  b) nappali ellátás, 

  c) házi segítségnyújtás, 

  d) gyermekétkeztetés, 

  e) család- és gyermekjóléti szolgálat, 

  f) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

  g) támogató szolgálat. 

 

 

2. § E rendelet alkalmazásában: 

 1.  Közös háztartás: az egy lakóingatlanban életvitelszerűen együtt lakó természetes 

  személyek közössége. 

 2. Nyugdíjminimum: az öregkori nyugdíj mindenkori legkisebb összege. 

 3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás: az Szt. 35. § (1) bekezdése alapján 

  megállapított támogatás. 

 4. Természetbeni ellátás: olyan támogatás, amellyel az önkormányzat anyagi javak 

  biztosításával, szolgáltatások kifizetésével nyújt segítséget. 

 5. Elemi kár: időjárással összefüggésbe hozható esemény hatására, valamint tűzeset 

  miatt bekövetkező kár. 

 6. Jövedelem: az Szt. 4. § (1) bekezdésének rendelkezéseiben foglaltak. E rendelet 

  alkalmazásában nem minősülnek jövedelemnek az Szt. 4. § (1a) bekezdésében 

  meghatározott juttatások, valamint e rendeletben szabályozott szociális ellátások. 

 7. Start-értékpapírszámla: a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi 

  CLXXIV. törvény 3. §-ában meghatározott a Magyar Államkincstárnál nyitott 

  értékpapírszámla. 

 8. Hajléktalan személy: azon személy, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, vagy 

  lakóhelye bizonytalan ideig biztosított, valamint, akinek bejelentett lakóhelye a 

  hajléktalanszállás, vagy településszintű lakcímmel rendelkezik. 

 9.  Önhiba: azon élethelyzet, amikor a keresőképes személy neki felróható okból 

  keresőtevékenységet nem folytat, vagy munkaerőpiaci programban nem vesz részt, 

  ezáltal jövedelemmel nem rendelkezik. 

 10. Lejárt köztartozás: törvényben meghatározott fizetési kötelezettség, amelynek 

megállapítása, ellenőrzése, behajtása bíróság vagy közigazgatási szerv hatáskörébe 

tartozik, feltéve, hogy azt önkéntesen az esedékességkor nem teljesítették, valamint a 

jogosulatlanul igénybe vett vagy rendeltetésétől eltérően felhasznált támogatás 

megfizetését az arra hatáskörrel rendelkező szerv elrendeli, és azt a kötelezett az 

előírt határidőig nem teljesíti. Lejárt köztartozásnak minősül a közszolgáltató részére 

a közszolgáltatás igénybevételéért fizetendő díj is, ha azt annak esedékességéig nem 

fizetik meg. 

 

II. Pénzbeli és természetbeni ellátások 
 

1. Települési támogatás 
 

3. § (1) Az önhibájukon kívül időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő 

  személyek részére egyszeri települési támogatás állapítható meg, ha a közös 

   háztartásban élők egy főre számított jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 

  250%-át, egyedül élő esetén annak 300%-át. 
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 (2) Települési támogatás eseti jelleggel különösen az alábbi esetekben állapítható meg: 

  a) tartós ápolás esetén gyógyszer, gyógyászati segédeszköz megvásárlásához, 

   betegség következtében felmerült többletköltséghez, 

  b) lakhatási kiadások körében felmerült váratlan többletköltséghez, 

  c) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. 

   pontjában meghatározott közeli hozzátartozó eltemettetési költségeinek 

   viseléséhez, 

  d) munkahely önhibán kívüli okból történő elvesztése miatt kiesett jövedelem 

   pótlásához, 

  e) életvitelszerűen lakott lakásban bekövetkezett elemi kár elhárításához. 

 

 (3) Települési támogatás az éves költségvetésben előirányzott összeg erejéig nyújtható. 

 

 (4) A települési támogatás formái: 

  a) egyszeri, vissza nem térítendő készpénzjuttatás, 

  b) természetbeni ellátás: napi egyszeri meleg étel biztosítása. 

 

 (5) A települési támogatás mértéke 

  a) legalább 2.500,-Ft, 

  b) a (2) bekezdés a) pontja esetében legfeljebb 10.000,-Ft, 

  c) a (2) bekezdés c) pontja esetében 10.000,-Ft. 

 

 (6) Települési támogatás közös háztartásban élők részére legfeljebb évi két alkalommal 

  adható. A (2) bekezdés c) pontja alapján megállapított települési támogatást a 

  számításnál figyelmen kívül kell hagyni. 

 (7) A települési támogatás mértéke évente személyenként nem haladhatja meg a 

  nyugdíjminimum másfélszeresét és a közös háztartásban élőkre vonatkozóan annak 

  háromszorosát. 

 

 (8) Települési támogatásban nem részesülhet: 

  a) aki önhibájából nem rendelkezik jövedelemmel, 

  b) azon személy, valamint a vele közös háztartásban élő személyek, akiknek lejárt 

   köztartozásuk van, 

  c) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy, valamint a vele  

   közös háztartásban élő személyek, 

  d) azon személyek, valamint a vele közös háztartásban élő személyek, akik a  

   kérelem benyújtását megelőző egy éven belül megállapított önkormányzati 

   támogatás felhasználásának ellenőrzése érdekében a bizottsági felhívásban 

   foglaltaknak nem tettek eleget, 

  e) azon személy, vagy a vele közös háztartásban élő személy, aki gépjármű – ide 

   nem értve a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjárművet – 

   tulajdonosa, vagy a lakhatásukat szolgáló ingatlanon kívül más 

   ingatlantulajdonnal rendelkezik. 

f)    az a személy, aki tanköteles korhatár alatti gyermeket nevel, és  

  fa) gyermeke az iskolalátogatási kötelezettségét - a folyamatban lévő oktatási   

félévet vagy a kérelem benyújtását megelőző oktatási félévet tekintve - 50 

órát meghaladó igazolatlan hiányzással megszegi,  

  fb) a gyermeke kötelező óvodai nevelésben való részvételét - egy naptári 

féléven belül - 50 órát meghaladóan igazolatlanul elmulasztja.  
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 (9) Elemi kár esetén a (6)-(7) bekezdésben foglalt korlátozásokra tekintet nélkül 

  nyújtható települési támogatás. 

 

 

2. Rendkívüli települési támogatás 

 

 

4. § (1)  Különös méltánylást érdemlő, azonnali intézkedést igénylő esetben a 3. § (6)-(7) 

  bekezdésében foglalt korlátozások figyelembevételével rendkívüli települési 

  támogatásként készpénzjuttatást kell biztosítani a kérelmező életét, egészségét, 

  lakhatását súlyosan veszélyeztető helyzetben. 

 

 (2) Rendkívüli települési támogatásként a költségvetési rendeletben a tárgyévre 

  vonatkozó települési támogatásként biztosított keret legfeljebb 15%-a használható 

  fel. 

 

 (3) Kivételes méltánylást érdemlő esetben a 3. § (1) bekezdésében és a (6)-(7) 

  bekezdésében foglalt korlátozások nélkül rendkívüli települési támogatás nyújtható 

  életveszély elhárításához és a lakhatás elemi feltételeinek megteremtéséhez. 

 

 

3. Köztemetés 
 

 

5. § (1) Az elhunyt közköltségen történő eltemettetéséről kell gondoskodni a halálesetről 

  való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül ha 

  a) nincs vagy nem lelhető fel eltemettetésre köteles személy, vagy 

  b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. 

 

 (2) Az elhunyt részére a lehető legolcsóbb temetési szertartást kell biztosítani, lehetőleg 

az elhunyt felekezeti hovatartozása figyelembevételével. 

 

 (3) A köztemetés költségeinek megtérítése iránti igényt a köztemetés elrendelésétől 

  számított egy hónapon belül 

  a)  a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél kell 

   bejelenteni, vagy 

  b)  az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kell 

   kötelezni. 

 

 (4) Különös méltánylást érdemlő esetben részben vagy egészben mentesíthető az 

  eltemettetésre köteles személy a köztemetés költségeinek megtérítése alól. 

 

 (5) Különös méltánylást érdemlő esetnek minősül, ha ez eltemettetésre köteles személy 

  a) hajléktalan, 

  b) a közös háztartásában élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 

   nyugdíjminimum összegét. 

 

 (6) Az eltemettetésre köteles személy kérelmére a köztemetés költségének megtérítésére 

  részletfizetés engedélyezhető, ha az egyösszegű megfizetés a kötelezett 

  létfenntartását súlyosan veszélyeztetné. 



21 

 (7) Amennyiben az eltemettetésre köteles személy a törlesztőrészlet megfizetését 

  elmulasztja, a tartozás egy összegben válik esedékessé. 

 

 

4. Születési támogatás 

 

 

6. § (1) Születési támogatásra jogosult annak az újszülöttnek szülője, aki a gyermek 

megszületése előtt legalább egy évvel Felsőzsolca város közigazgatási területén 

bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezett és az újszülött nevére 

Start-értékpapírszámlát nyitott. 

 

 (2) Felsőzsolca Város Önkormányzata a kincstári és természetes személy általi 

  befizetésektől függetlenül a Start-értékpapírszámla összegét – a gondozó szülő 

  kérelmére – egy alkalommal 30.000,-Ft-tal kiegészíti. 

 

 (3)  Születési támogatás iránti kérelem e rendelet hatályba lépését 

  követően született gyermekek támogatására, a gyermek születését követő 6 hónapos  

         jogvesztő határidőn belül terjeszthető elő. 

 

 (4) Születési támogatás iránti kérelem az 1. melléklet szerinti nyomtatványon 

  terjeszthető elő. 

 

 

III. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

 

 

1. Étkeztetés 
 

 

7. § (1) Étkeztetés keretében legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni  

  annak a szociálisan rászorultnak, aki 

  a) öregségi nyugdíjas, rokkantnyugdíjas, 

  b) hajléktalan, 

  c) egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt 

   önmaga és eltartottjai részére tartósan vagy átmeneti jelleggel a napi egyszeri 

   meleg étkezést nem tudja biztosítani. 

 

 (2)  Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora 

  vagy egészségi állapota miatt nem képes az (1) bekezdés szerinti étkeztetésről 

  más módon gondoskodni.  

 

 (3) Az étkeztetés térítési díját a 2. melléklet tartalmazza. 

 

 

 

 

 



22 

2. Nappali ellátás 

 

 

8. § (1)  Nappali ellátás igénybevételére jogosult a saját otthonában élő tizennyolcadik 

  életévét betöltött, egészségi állapota vagy idős kora miatt szociális és mentális 

  támogatásra szoruló, önmaga ellátására részben képes személy. 

   

 (2) A nappali ellátás étkeztetés nélküli térítési díját a 2. melléklet tartalmazza. 

 

 (3) A nappali ellátást igénybe vevő napi háromszori étkeztetést igényelhet a 2. 

  mellékletben meghatározott térítési díj ellenében. 

 

 

3. Házi segítségnyújtás 
 

 

9. § (1)  Házi segítségnyújtás igénybevételére jogosult: 

  a)  az az időskorú személy, akik otthonában önmaga ellátására saját erőből nem 

   képes, és róla nem gondoskodnak, 

  b) az a pszichiátriai beteg, fogyatékos személy, valamint szenvedélybeteg, aki 

   állapotából adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladatai ellátásában 

   segítséget igényel, de egyébként önmaga ellátására képes, 

  c) az az egészségi állapota miatt rászoruló személy, aki ezt az ellátási formát 

   igényli, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakozik, 

  d) az a személy, aki a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetébe történő 

    visszailleszkedés céljából támogatást igényel önálló életvitele fenntartásához, 

  e) aki a gondozási szükségletvizsgálat feltételeinek megfelel és annak értelmében 

   arra jogosult. 

 

 (2) A házi segítségnyújtást, az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartása érdekében 

   szükséges ellátást – szükségleteinek megfelelően – lakóhelyén kell biztosítani 

  szociális segítés vagy személyi gondozás formájában. 

 

 (3) A házi segítségnyújtás térítési díját a 2. melléklet tartalmazza. 

 

 

4. Gyermekétkeztetés 

 

 

10. § (1) A gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani a 

   gyermeket gondozó szülő, törvényes képviselő kérelmére az intézményi 

   gyermekétkeztetés keretében, valamint szünidei gyermekétkeztetést 

   a) az óvoda zárva tartása, valamint  

   b) az iskolában a nyári szünet és a tanítási szünetek időtartama alatt. 

 

  (2) A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvodában nyújtott gyermekétkeztetés 

   térítési díját a 3. melléklet tartalmazza. 
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5. Család- és gyermekjóléti szolgálat 

 

 

11. § (1) A család- és gyermekjóléti szolgálat keretében segítséget kell biztosítani a 

   szociális, mentálhigiénés problémákkal küzdő vagy egyéb krízishelyzet 

   megoldásához segítséget igénylő gyermekek, egyének, családok számára az 

    alábbiak szerint: 

   a) családsegítés keretében biztosítani kell a szociális, életvezetési, 

    mentálhigiénés tanácsadást, családgondozást, közösségfejlesztő, egyéni, 

    csoportos terápiás programokat és szolgáltatásokat, 

   b) a gyermekjóléti szolgáltatás keretében a szociális munka módszereinek és 

    eszközeinek felhasználásával segíteni kell a gyermek testi és lelki 

    egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek 

    veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség 

    megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 

 

  (2) A család- és gyermekjóléti szolgálat térítésmentesen vehető igénybe. 

 

 

6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 

 

12. § (1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi 

   állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő  

   használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai 

   betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek 

   elhárítása céljából nyújtott ellátás. 

 

  (2)  A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díját külön jogszabály 

   tartalmazza. 

 

 

7. Támogató szolgáltatás 
 

 

13. § (1) A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő 

   ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, 

   valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális 

   segítségnyújtás biztosítása révén. 

 

  (2)  A támogató szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe. 

 

 

IV. Szociálpolitikai Kerekasztal 
 

 

1. A Szociálpolitikai Kerekasztal feladatai, tagjai 
 

 

14. § (1) Felsőzsolca Város Önkormányzata által létrehozott Szociálpolitikai Kerekasztal 

   (a továbbiakban: Kerekasztal) feladatai: 
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   a) a szociális szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok 

    megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése, 

   b)  a szociális szolgáltatástervezési koncepció végrehajtása érdekében 

    elfogadott képviselő-testületi döntések megvalósulásának figyelemmel 

    kísérése, 

   c) az egyes ellátotti csoportok helyzetének vizsgálata a szociális 

    szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok időarányos 

    teljesítésével összefüggésben. 

 

  (2)  A Kerekasztal tagjai: 

   a)  szavazati joggal rendelkező tagok: 

    aa) a Felsőzsolca város területén szociális intézményeket működtető 

     fenntartók képviselői, 

    ab) Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

     Humánpolitikai Bizottságának elnöke, 

    ac)  a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője, 

    ad) Felsőzsolca város közigazgatási területén védőnői feladatot ellátó 

     védőnői szolgálat képviselője. 

   b)  tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívottak: 

    ba) Felsőzsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke, 

    bb) Felsőzsolca Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke, 

    bc) a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal jegyzője vagy az általa megbízott 

     személy. 

 

  (3) A Kerekasztal ügyrendjében bővítheti a tanácskozási joggal meghívottak körét. 

 

  (4) A Kerekasztal elnöke a polgármester. 

 

 

2. A Kerekasztal működése 
 

 

15. § (1) A Kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart. 

 

  (2) A Kerekasztal ülését a polgármester hívja össze meghívó kiküldésével, 

   továbbá gondoskodik a Kerekasztal működésével kapcsolatos szervezési és 

   ügyviteli feladatok ellátásáról. 

  (3) A Kerekasztal ülésén szavazati joggal rendelkező tagok határozati formában 

   döntenek. A Kerekasztal akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező 

   tagok legalább egyharmada jelen van. A határozat elfogadásához a jelenlévő  

    tagok egyszerű szótöbbsége szükséges. 

 

  (4) A Kerekasztal ülései nyilvánosak. 

 

  (5) A Kerekasztal a város szociális helyzetéről szóló beszámoló keretében 

   tájékoztatja Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testületét 

   tevékenységéről, a Felsőzsolca Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 

   véleményezéséről, valamint annak felülvizsgálata keretében meghatározott 

   feladatok időarányos végrehajtásáról és a felmerült kérdések lehetséges kezelési 

   módjáról. 
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V. Eljárási rendelkezések 

 

 

16. § (1) Az Szt. 17. § (5) bekezdésében, valamint e rendeletben meghatározott szociális 

   feladat- és hatásköröket – a (2)-(4) bekezdésekben foglalt kivételekkel – a 

   Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Humánpolitikai Bizottság (a 

   továbbiakban: Bizottság) gyakorolja. 

 

  (2) A polgármester jár el az Szt. 48. §-ában, valamint e rendelet 4-5. §-aiban 

   szabályozott esetben. A polgármester a hatáskörében hozott döntéseiről a 

   Bizottságot a soron következő ülésén tájékoztatja. 

 

  (3) Az 1. § (4) bekezdés a)-e) pontjaiban meghatározott feladatokat a Felsőzsolcai 

   Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás a Felsőzsolcai Szociális 

   Szolgáltató Központ (3561 Felsőzsolca, Kassai utca 32.) útján látja el. 

 

  (4)  Az 1. § (4) bekezdés f) pontjában meghatározott ellátást a Felsőzsolcai 

   Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás az Onga és Társult  

   Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása az Ongai Szociális Szolgáltató 

   Központ (3562 Onga, József Attila utca 5.) útján biztosítja. 

 

  (5) Az 1. § (4) bekezdés g) pontjában meghatározott ellátást a Felsőzsolcai 

   Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás az Onga és Társult 

   Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása az Ongai Szociális Szolgáltató 

   Központ (3562 Onga, József Attila utca 5.) útján biztosítja. 

 

 

17. § (1) A pénzbeli ellátás iránti kérelem a 4. melléklet szerint rendszeresített 

   formanyomtatványon a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalban terjeszthető elő.  

 

  (2) A benyújtott települési támogatási kérelmek esetében a Bizottság a bizottsági 

   ülést megelőző 8. napot megelőzően beérkezett kérelmeket bírálja el. A további 

   kérelmek a következő bizottsági ülésen kerülnek elbírálásra. 

 

  (3) A kérelemhez az Szt. 10. § (2)-(4) bekezdése alapján számított jövedelem 

   alátámasztására jövedelemigazolást kell mellékelni, amely fénymásolatban is 

   becsatolható. 

 

  (4) Nem havi rendszerességgel szerzett, továbbá vállalkozásból származó jövedelem 

   esetén adóbevallással már lezárt időszakra vonatkozóan az adóhatóság által 

   kiállított jövedelemigazolást, egyéb esetben könyvelő által aláírt 

   jövedelemigazolást, ennek hiányában a kiállító által aláírt jövedelemigazolást 

   kell csatolni. 

 

  (5) A kérelemhez mellékelni kell az alábbi iratokat: 

   a)  a 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a gyógyszerről, gyógyászati 

    segédeszközről kiállított számlát, nyugtát, térítési díjról kiállított 

    gyógyszertári igazolást, 

   b)  a 3. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a szolgáltató által kiállított 

    számlát, 
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   c)  a 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a kérelmező nevére kiállított 

    temetési számlát, 

   d)  a 3. § (2) bekezdés d) pontja szerinti esetben a munkaviszony 

     megszűnéséről szóló iratot, 

   e)  a 3. § (2) bekezdés e) pontja esetén a káresemény bekövetkezését igazoló 

    dokumentumot, 

   f) a 6. § (1) bekezdés esetén 

    ga) a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 

    gb) a szülő, valamint a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványát, 

    gc) a Start-számla megnyitásáról szóló okiratot. 

 

  (6) A települési támogatásra való jogosultság megállapítása érdekében 

   a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal által vezetett nyilvántartásból vagy más 

   hatóság, intézmény, illetőleg a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 

   viseléséhez természetben nyújtott települési támogatással támogatott 

   szolgáltatást szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján nyújtó 

   szolgáltatótól megkeresése útján adat, tájékoztatás kérhető. 

 

  (7) A települési támogatásra való jogosultság megállapításának feltételeként 

vizsgálni kell a kérelmező lakókörnyezetének rendezettségét. Ennek érdekében 

kérelmező lakóhelyéről környezettanulmány készíthető. A kérelem benyújtásától 

számított 6 hónapon belül készített környezettanulmány felhasználható. 

 

  (8) A környezettanulmány elkészítése során a lakókörnyezet rendezettségének 

   vizsgálata az alábbi szempontok szerint történik: 

   a)  a lakcímet igazoló hatósági igazolványban feltüntetett, életvitelszerűen 

    lakott lakás vagy ház, annak udvara, kertje, valamint az ingatlan öt méteres 

    körzetének rendben tartása, így különösen a tisztaság fenntartása, 

    vízelvezető árok karbantartása, takarítása, talajegyengetés, be nem épített 

    területek parlagfű- és gyommentesítése, művelésbe vonása, 

   b)  a lakóingatlan rendeltetésszerű használata, állagának megóvása, rendben 

    tartása, 

   c)  vizes helyiség megléte, rendszeres takarítása, fertőtlenítése, 

   d)  az ingatlan és közvetlen környezetének rágcsálóktól való mentesítése, 

   e)  a kérelmező által életvitelszerűen lakott lakásban vagy házban és az 

ahhoz tartozó udvaron a hulladék gyűjtésére és tárolására rendelkezésre áll a 

hulladékszállítást végző szolgáltató által elfogadott hulladékgyűjtő edény, 

amelynek rendeltetésszerű használatát kérelmező az utolsó aktuális 

szolgáltatási díj megfizetését alátámasztó bizonylattal igazolni tudja, 

 

  (9) A kérelmező köteles a (8) bekezdésben felsorolt állapotot a települési 

   támogatás megállapítását követően is fenntartani. 

 

  (10) A települési támogatás meghatározott célra történő felhasználásának biztosítása 

   érdekében a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ közreműködése kérhető. 

 

  (11) A települési támogatás felhasználásának ellenőrzése keretében a támogatás 

   felhasználását alátámasztó dokumentumok, közüzemi számlák, nyugták, 

   befizetési bizonylatok kérelmező részéről történő becsatolására hívható fel. 
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  (12) Amennyiben a támogatásban részesített a (11) bekezdésben foglalt 

   kötelezettségének nem tesz eleget, kötelezhető a készpénzjuttatás 

   visszafizetésére vagy a természetbeni ellátás pénzegyenértékének megfizetésére. 

 

  (13) A települési támogatást, valamint az újszülöttek születési támogatását a 

   megállapítást követő 15 napon belül a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal fizeti 

   ki, illetve utalja át. 

 

  (14) A szociális ellátásokra a jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség 

   megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre az általános közigazgatási 

   rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit az Szt.-ben 

   meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.  

 

 

18. §  (1)  A személyes gondoskodás megállapítása iránti kérelem étkeztetés, nappali 

    ellátás, család- és gyermekjóléti szolgálat és házi segítségnyújtás esetében a 

    Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjénél, 

   jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint a támogató szolgáltatás esetében 

   az Ongai Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjénél (a továbbiakban 

   együtt: intézményvezető) terjeszthető elő, aki dönt az ellátás megállapításáról és 

   megszüntetéséről, valamint megállapítja a személyi térítési díj összegét. 

 

  (2)  A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást 

   igénylő vagy törvényes képviselője, valamint a jogosult tartására, gondozására 

   köteles és képes személy (a továbbiakban együttesen: igénylő) szóbeli vagy 

   írásbeli kérelmére, indítványára történik. 

 

  (3) A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások igénybevétele iránti 

   kérelem elbírálásához szükség szerint csatolni kell: 

   a) jövedelemigazolást, 

   b) a személyi adatok megállapítására szolgáló iratot, 

   c) orvosi igazolást az egészségi állapotról. 

  (4) Az intézményvezető külön eljárás keretében biztosíthat étkeztetést, ha a 

   háziorvos, kezelőorvos szakvéleménye szerint a soron kívüli ellátás indokolt. 

 

  (5) Az intézményvezető külön eljárás nélkül valamennyi ellátást biztosíthatja, ha 

   annak elmulasztása az igénylő életét, egészségét, testi épségét veszélyeztetné. 

 

  (6) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A 

   személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj összegét az 

   intézményvezető minden év április 30. napjáig felülvizsgálja. 

 

  (7) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díját havonta, a 

   tárgyhónapot megelőző 5 munkanapon belül kell megfizetni az ellátást 

   nyújtó intézménynek. 

 

  (8)  Az intézményvezető a személyi térítési díj megfizetéséről, a kötelezett nevéről, 

   lakcíméről nyilvántartást vezet. A nyilvántartott díjhátralékról negyedévenként 

   tájékoztatja a fenntartót a térítési díjhátralék behajtása, vagy a behajthatatlan 

   hátralék törlése érdekében. 
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  (9) Az esetlegesen felmerülő térítési díj túlfizetésről a szolgáltatást nyújtó 

   intézményvezető a szolgáltatás igénybe vevőjével kötött megállapodásban 

   rendelkezik. 

 

  (10) A szolgáltatások, illetve ellátások igénybevételének szüneteltetését, a 

   szüneteltetés első napját megelőző két munkanappal korábban be kell jelenteni 

   az intézményvezetőnek. 

 

  (11) Az ellátásokat az intézményvezető évenként felülvizsgálja. 

 

  (12) Az intézményvezető megszünteti az ellátást, ha 

   a) másik ellátási forma indokolt, vagy 

   b) az ellátás biztosítása a továbbiakban nem indokolt. 

 

  (13) Az intézményvezető az ellátás megszüntetéséről írásban értesíti az igénylőt. 

 

  (14) Az intézményvezető döntése ellen az igénylő vagy a térítési díjat megfizető 

   személy a kézhezvételtől számított 8 napon belül Felsőzsolca Város 

   Önkormányzatának Képviselő-testületéhez fordulhat. 

 

19. § (1) Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba. 

 

  (2) Ezen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépés napját követően indult 

   eljárások esetében kell alkalmazni. 

 

  (3) Hatályát veszti a szociális ellátásokról és a szociális szolgáltatásról szóló 

   14/2013. (V. 21.) számú önkormányzati rendelet. 

 

                            

 

 

 DR. BOBKÓ PÉTER S. K.  SZARKA TAMÁS S. K. 
 jegyző polgármester 
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1. melléklet 

a 15/2020. (X. 26.) önkormányzati rendelet 
 

 

Kérelem születési támogatásra 

 

 

1. A kérelmező (törvényes képviselő) személyre vonatkozó adatok 

 

Neve: ______________________________________________________________________ 

 

Születési neve: _______________________________________________________________ 

 

Anyja neve: _________________________________________________________________ 

 

Születési helye, ideje: _________________________________________________________ 

 

Lakóhelye: __________________________________________________________________ 

 

Tartózkodási helye: ___________________________________________________________ 

 

Társadalombiztosítási azonosító jele: _____________________________________________ 

 

Állampolgársága: ____________________________________________________________ 

 

Telefonszám: ________________________________________________________________ 

 

 

2. A gyermekre vonatkozó adatok 

 

Neve: ________ ______________________________________________________________ 

 

Anyja neve: _________________________________________________________________ 

 

Születési hely, idő: ___________________________________________________________ 

 

Lakóhelye: __________________________________________________________________ 

 

Tartózkodási helye: ___________________________________________________________ 

 

Társadalombiztosítási azonosító jele: _____________________________________________ 

 

Állampolgársága: ____________________________________________________________ 

 

A Start-értékpapírszámla száma: ________________________________________________ 
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3. A kérelmező háztartásában élők személyi adatai:  

 

Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ____________________ fő 

Kérelmező háztartásában élők személyi adatai 

 

                    Név          Születés helye, idő      Anyja neve  TAJ száma 

1. _______________________  ____________________  _________________  __________ 

2. _______________________  ____________________  _________________  __________ 

3. _______________________  ____________________  _________________  __________ 

4. _______________________  ____________________  _________________  __________ 

5. _______________________  ____________________  _________________  __________ 

6. _______________________  ____________________  _________________  __________ 

7. _______________________  ____________________  _________________  __________ 

 

 

4. Nyilatkozatok 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási 

helyemen élek, (megfelelő aláhúzandó) a kérelemben közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek, a támogatásra jogosult gyermeket saját háztartásomban nevelem. 

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a gyermek más önkormányzattól születési 

támogatásban nem részesült. 

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a hatósági eljárás során, valamint statisztikai 

célokra történő felhasználásához. 

 

 

Felsőzsolca,  ..............  év ........................  hónap  ...........  nap 

 

 

 

 _______________________ 

 kérelmező aláírása 
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2. melléklet 

a 15/2020. (X. 26.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjai 
 

Étkeztetés 
 

Szociális étkező I.    

 

Intézményi térítési 

díj 

(Ft/nap) 

Személyi térítési díj 

(elvitel/helyben 

fogyasztás, 

Ft/nap) 

Étkezés 

kiszállítás 

(Ft/nap) 

Jövedelme a nyugdíjminimum 

300%-át nem éri el 
856,- 400,- 50,- 

Jövedelme a nyugdíjminimum 

300%-át meghaladja 
856,- 500,- 50,- 

Szociális étkező II. (Háromszori 

étkezés helyben fogyasztással 

nappali ellátás keretében) 

   

Jövedelme a nyugdíjminimum 

300%-át nem éri el 
866,- 575,- – 

Jövedelme a nyugdíjminimum 

300%-át meghaladja 
866,- 675,- – 

 

Nappali ellátás 
Számított intézményi térítési díj 

Ft/nap 

Megállapított személyi térítési díj 

Ft/nap 

2.266,- 0,- 

 

Házi segítségnyújtás/Társulás formájában történő ellátás esetén 

Számított intézményi térítési díj 

Ft/óra 

Megállapított személyi térítési díj 

Ft/óra 

1.581,- 0,- 

 

Házi segítségnyújtás/Feladatellátás formájában történő ellátás esetén 
Számított intézményi térítési díj 

Ft/óra 

Megállapított személyi térítési díj 

Ft/óra 

1.966,- 0,- 

 

A megállapított személyi térítési díj nem haladhatja meg a számított térítési díj összegét.  

A megállapított térítési díjak összege az általános forgalmi adót tartalmazza. 
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3. melléklet 

a 15/2020. (X. 26.) önkormányzati rendelethez 

 

 

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvodában nyújtott étkeztetés térítési díja 
 

 

 
Térítési díj 

(Ft + ÁFA/nap) 

1. Óvodások tízórai 60,- 

2. Óvodások ebéd 176,- 

3. Óvodások uzsonna 58,- 

4. Óvodások napi térítési díja 

összesen 
294,- 

 

 

A térítésmentes gyermekétkeztetést és a normatív kedvezményre való jogosultság 

igénybevételét a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és 

gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható 

bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályozza. 
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4. melléklet 

a 15/2020. (X. 26.) önkormányzati rendelethez 

 

Kérelem 

települési támogatás megállapítása iránt 

 

Az igénylő adatai:  

Név: ____________________________ Születési név: ______________________________ 

Bejelentett lakóhelye: _________________________________________________________ 

Tartózkodási helye, ha nem azonos a fenti címmel: __________________________________ 

Anyja neve: _________________________________________________________________ 

Születési helye és ideje: _______________________________________________________ 

TAJ szám: __________________________________________________________________ 

Adóazonosító jel: _____________________________________________________________ 

Foglalkozás:____________________________ Munkahely: __________________________ 

Jövedelem: _____________________________ 

 

Az igénylővel közös háztartásban élők: 
 

Neve 
Születési 

ideje 

Rokonsági 

foka 
TAJ szám Jövedelem 

1)      

2)      

3)      

4)      

5)      

6)      

7)      

8)      

 

Az igénylő lakásban tartózkodásának jogcíme: 

saját vagy családtagja tulajdona 

albérlet 

hajléktalan 

(A megfelelőt kérem húzza alá!) 

 

Az igénylő vagy családtagjának a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. tv. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti vagyona: 

1) __________________________________________ 

2) __________________________________________ 

3) __________________________________________ 

 

Részesül-e foglalkoztatást helyettesítő támogatásban igen/nem 

(A megfelelőt kérem húzza alá!) 

Lejárt köztartozása van-e?    igen/nem 

(A megfelelőt kérem húzza alá!) 
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Utolsó munkahelye, megszűnésének ideje, módja: (utolsó közfoglalkoztatási jogviszonyának 

dátuma, megszűnésének módja:)  

___________________________________________________________________________ 

 

A kérelem rövid indoka: _______________________________________________________ 

 

Kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

 

Felsőzsolca,  ..............  év ........................  hónap  ...........  nap 

 

 

 

 _______________________ 

 kérelmező aláírása 

 

 

A kérelemhez csatolni kell: 

– jövedelemnyilatkozatot, 

– a közös háztartásban élő jövedelemigazolását. 
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JÖVEDELEMNYILATKOZAT 
A./ SZEMÉLYI ADATOK 

 

 

1. Az ellátást igénylő neve: ________________________________________________________ 

2. Leánykori név:________________________________________________________________ 

3. Anyja neve: __________________________________________________________________ 

4. Születési helye: ___________________________ Szül. ideje: __________________________ 

5. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: ____________________________________ 

            ___________________________________________ Tel.: _____________________________ 

6. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: ______________________________________ 

    ________________________________________Tel.: ________________________________ 

7. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: ___________________ 

    ____________________________________________________________________________ 

8. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe: _________________________________ 

    ____________________________________________________________________________ 

9. Az igénylővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: ________ fő 

10.A 9. pontban szereplő közeli hozzátartozók neve: 

a./ _____________________________________ 

b./ _____________________________________ 

c./ _____________________________________ 

d./ _____________________________________ 

e./ _____________________________________ 

 

 

 

 

B./ JÖVEDELMI ADATOK 

(havi rendszeres jövedelemnél igénylést megelőző 1 hónap, 

egyéb jövedelemnél 1 év) 

 

A JÖVEDELEM TÍPUSAI 

(NETTÓ JÖVEDELEM) 

KÉRELMEZŐ 

JÖVEDELME 

KÖZELI HOZZÁ-

TARTOZÓK 

a) b) c) d) e) 

JÖVEDELME 

ÖSSZESEN 

1. Munkaviszonyból, 

munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyból származó 

jövedelem és táppénz 

  

 

 

 

 

2. Társas és egyéni vállalkozásból 

származó jövedelem 

   

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak    
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értékesítéséből, vagyoni értékű 

jog átruházásából származó 

jövedelem 

4. Nyugellátás, baleseti 

nyugellátás, egyéb 

nyugdíjszerű ellátások, 

árvaellátás 

   

5. A gyermek ellátásához és gon-

dozásához kapcsolódó 

támogatások (GYES, GYED, 

GYET, családi pótlék, 

gyermektartás díj, stb.) 

   

6. Önkormányzat és munkaügyi 

szervek által folyósított 

rendszeres pénzbeli ellátás 

(munkanélküli járadék, aktív 

korúak ellátása, ápolási díj, 

stb.) 

   

7. Föld bérbeadásából származó 

jövedelem 

   

8. Egyéb (pl.: ösztöndíj, 

értékpapírból származó 

jövedelem, kis összegű 

kifizetések, stb.) 

   

9. A család havi nettó jövedelme 

összesen 

   

 

                 Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ____________________________________Ft/hó. 

 

                 Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a JÖVEDELEM NYILATKOZAT-ban közölt  

                 adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

 

Felsőzsolca,  ..............  év ........................  hónap  ...........  nap 

 

 

   ___________________________________ 

 az ellátást igénylő, vagy törvényes 

 képviselőjének aláírása 

 

 

 ____________________________________________________________________________ 

cselekvőképes hozzátartozók aláírása 
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A 9. napirendi pont keretében a 2020. évi iparűzési adóbevételek alakulásáról szóló 

tájékoztatót tárgyalta meg a Képviselő-testület dr. Kakas Zoltán hatósági osztályvezető 

előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Szarka Tamás polgármester felkérte az előterjesztőt, hogy tegyen szóbeli kiegészítést. 

 

dr. Kakas Zoltán hatósági osztályvezető köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy az 

összefoglalónak az az előzménye, hogy a jogszabályváltozások miatt nem látták előre, hogyan 

fog alakulni az első háromnegyed év végére az iparűzési adóbevétel. Ezért került sor időszaki 

beszámoló elkészítésére. Egyszerű tájékoztató készült, amely tisztán mutatja, hogy az 

iparűzési adóbevételek picit elmaradnak a tervezettől, a becsült értékektől. Az építményadó 

bevétel pici növekedést mutat, ez a kettő kompenzálja egymást. Hiányzik a gépjárműadó 

bevétel. 

 

Rimán János képviselő: 

Megnyugtató, hogy megfelelően alakult. Ugyanilyen tájékoztatót 2021. 

júniusában is kapjanak. 

 

Szarka Tamás polgármester elmondta, hogy a feltöltési kötelezettség eltörlésre került a 

jogszabályi előírásoknak megfelelően. 50-60 M Ft szokott ilyenkor még befolyni az 

önkormányzati számlákra, de most ez elmarad az előre tervezettől. A következő évben nagyon 

fegyelmezett gazdálkodásra lesz szükség, hiszen még kevesebb iparűzési adóval 

számolhatnak. Megköszönte az adócsoporton és a pénzügyi csoporton dolgozó kollégák 

munkáját, mert sokat dolgoztak azon, hogy azok a kintlévőségek, be nem fizetett adók 

befolyjanak, amikkel számoltak. Az elmúlt években nagyon sok kintlévőség keletkezett, 

melyeket novemberben a kollégák megpróbálnak akár végrehajtás útján is behajtani.  

A polgármester - mivel egyéb hozzászólás nem volt - ismertette a határozati javaslatot majd 

a Bizottságok véleményét kérte. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

A Humánpolitikai Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja az iparűzési adó bevételek alakulásáról készült 

tájékoztatót. 

 

Rimán János képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja az iparűzési adó bevételek alakulásáról készült tájékoztatót. 

 

dr. Pásztor Tünde képviselő: 

Az Ügyrendi és Klímavédelmi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és a 

Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja az iparűzési adó bevételek 

alakulásáról készült tájékoztatót. 

 

Szarka Tamás polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.  

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 7 fő. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Felsőzsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
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a 2020. évi iparűzési adóbevételek alakulásáról 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi iparűzési 

adóbevételek alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős: dr. Bobkó Péter jegyző 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A 10. napirendi pont keretében a Felsőzsolca Város Önkormányzata az 1598/2020. (IX. 21.) 

Korm. határozat 6. pontja alapján az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása 

című felhívásra benyújtandó pályázatáról szóló előterjesztést tárgyalta meg a Képviselő-

testület Szarka Tamás polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Szarka Tamás polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy illegális 

hulladéklerakók felszámolásával kapcsolatban pályázat benyújtására nyílik lehetőség. 

Felsőzsolca esetében 5 M Ft vissza nem térítendő támogatásról van szó, mely 100%-os 

intenzitású. A munkatársak felmérték azokat az önkormányzati közterületeket, ahol illegálisan 

helyeztek ki hulladékot. Sajnos külterületek nem kerülhetnek be a pályázatba. A helyrajzi 

számokból látszik, hogy jó pár önkormányzati belterület van, ahol illegálisan helyeztek el 

hulladékot. Bíznak abban, hogy megkapják a támogatást. 

 

dr. Pásztor Tünde képviselő: 

Nagyon örült ennek a pályázatnak, végre olyan állami kezdeményezés indul el, 

amelyre szükség volt, és amelyet Felsőzsolcának is ki kell használnia. Minden 

lehetőséget meg kell ragadni, hogy a településen is a legmegfelelőbben történjen a 

hulladéklerakók felszámolása, és ne az Önkormányzat pénzébe kerüljön. 

Megköszöni a kollégák segítségét, mert ő inkább külterületi részeket tudott volna 

megjelölni. Elég szomorúnak tartja, hogy a pályázat nem teszi lehetővé a 

külterületi - és nem önkormányzati területeken - lévő hulladék felszámolását. Az a 

tapasztalat, hogy ott helyeznek el nagy százalékban hulladékot. Reméli, hogy a 

kormányzati szándékban változás indul majd el, mert a külterületek jelentősen 

érintettek. Bízik benne, a településen meg is látszódik a pályázat eredménye. 

 

Szarka Tamás polgármester felolvasta és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.  

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 7 fő. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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85/2020. (X. 21.) határozata 

Felsőzsolca Város Önkormányzata az 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat 6. 

pontja alapján az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása című 

felhívásra benyújtandó pályázatáról 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az illegális 

hulladáklerakók felszámolásának támogatása című felhívásra pályázatot nyújt be a 

Felsőzsolca Város Önkormányzata tulajdonát képező 2260 hrsz. (Liszt Ferenc 

utca), 542, 543, 545, 546, 547 hrsz. (Akác utca), 1468, 1783/6 hrsz. (Kazinczy 

Ferenc utca), 078, 042/1, 041 hrsz. (külterület) és Miskolc külterület 0933/20 

hrsz-ú ingatlanok megtisztítására. 

 

Felelős: Szarka Tamás polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A 11. napirendi pont tárgyalására zárt ülés keretében került sor, amelyről külön jegyzőkönyv 

készült. 

 

 

A polgármester - miután egyéb napirendi pont, bejelentés nem volt - a nyílt ülést 1227 órakor 

bezárta és szünetet rendelt el a zárt ülés előtt. 

 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

  DR. BOBKÓ PÉTER SZARKA TAMÁS 
 jegyző polgármester 
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