
2-2/2014. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 22-én 900 

órakor tartott ülésén. 

 

Helye: Városháza díszterme. 

 

Jelen vannak:  Dr. Tóth Lajos polgármester, Kucskár Tibor, Nádi Gyula, Nagy Róbert, 

Rimán János, Vasvári László és Zsiros Sándor képviselők. 

 

Tanácskozási joggal vesznek részt az ülésen: dr. Pataki Anett jegyző és dr. Rónai István 

aljegyző, Kolenkó Gábor, a nem a Képviselő-testület tagjai közül választott 

alpolgármester. 

 

Meghívottként vesznek részt az ülésen: Tóth Zoltánné GAMESZ igazgató, Csonka 

Ferencné, a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda vezetője, Bogdán Péter, a 

Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár igazgatója, Leskó 

Mária gazdálkodási osztályvezető, dr. Szikszai Judit hatósági osztályvezető 

és Aranyosi Elemér, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 

 

A napirendi pontok tárgyalása előtt: Mészáros Lászlóné tanító, Tóth Edit, a Görög 

Katolikus Óvoda vezetője, Balogh Béla, a Gobal Kertransz Kft. vezetője, 

Pásztor Erik, a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 

képviseletében és Putz József, a Szent István Katolikus Általános Iskola 

igazgatója. 

 

Távolmaradását előre jelezte: Nagy Zoltán alpolgármester és Szinai István képviselő. 

 

Meghívottként az ülésen nem jelent meg: Gladics Jánosné, a Felsőzsolcai Családgondozó 

Központ vezetője, Kovács Zsuzsanna, a vezetők munkáját segítő 

köztisztviselők osztályvezetője, Major Ádámné, a Bolgár Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke és Gazda Vilmos, a Ruszin Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke. 

 

Jegyzőkönyvvezetők: Jávorszki Klára és Kálvin Rita ügyintézők. 

 

Érdeklődők: 2 fő. 

 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a 

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

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek Kucskár Tibor és Nagy Róbert képviselőket jelölte ki, amit a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott. 
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A polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt örömmel tudatta és egyben gratulált 

Mészáros Lászlóné tanítónőnek, aki arany oklevelét ez évben vette át a Nyíregyházi 

Főiskolán. Nyugdíjas éveihez erőt és további egészséget kívánt. Felsőzsolca büszke Mészáros 

Lászlónéra. Átadta neki az elismerést és az azzal járó pénzjutalmat. Gratulált neki. 

 

Mészáros Lászlóné pedagógus: 

Nagy öröm számára, hogy polgármester úr lehetővé tette ezt a lehetőséget, 

további munkájukhoz nagyon jó egészséget kíván és azt, hogy a változó időkben 

ezeket a rendeleteket próbálják egyenes útra helyezni és szívvel-lélekkel 

dolgozni, úgy, ahogy ő tette nagy örömére, nagy szeretettel 34 évig ezen a 

településen. Ismételten megköszönte, és erőt, egészséget kívánt mindnyájuknak. 

 

A polgármester ezután az adventi ünnepségeken való részvételéért mondott köszönetet a 

Görög Katolikus Óvoda növendékeinek, a képviseletükben jelen lévő vezetőnek adta át a 

polgármesteri elismerést. 

 

Ezután a polgármester a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének adta át az 

elismerést, és megköszönte az adventi ünnepségen történt részvételt. 

 

Csonka Ferencné óvodavezető: 

Az önkormányzati óvoda egy nagy óvoda, szimbolikus, hogy a virágcsokrot és az 

oklevelet ő kapta. Köszönettel tartozik kollégáinak, akik ezt a műsort 

összeállították és a gyermekek lelkét megérintették olyan szinten, hogy 

mindannyiuk szemébe könnyet csaltak, mert korukat meghazudtoló 

komolysággal vitték ezt véghez. Köszöni kollégáinak, és nem utolsó sorban a 

szülőknek, akik szintén meghatódtak a büszkeségtől. Köszöni még egyszer. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy mindezt jelezte, hogy nagyon sokan voltak az 

ünnepélyen. 

 

Ezután köszönetét fejezte ki a Gobál Kertransz Kft. vezetőjének, Balogh Bélának azért, hogy 

a város fenyőfájának kivágásánál a darut, a szállítójárművet, illetve az adventi díszkivilágítás 

fel- és leszerelésénél a kosaras járművet térítésmentesen biztosította a város részére, köszönik 

szépen. 

 

A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola diákjainak az adventi ünnepségen történt 

részvételükért és szereplésükért szintén polgármesteri dicséretet nyújtott át, kérte Pásztor 

Eriket, tolmácsolja ezt a gyerekeknek. Köszönik szépen. 

 

A Szent István Katolikus Általános Iskolai diákjai részére úgyszintén az adventi 

szereplésükért fejezte ki köszönetét a polgármester. 

 

 

Ezután a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, amit két új ponttal egészített ki: 

7. Javaslat a 191/2013. (XI. 20.) Kth. számú határozat módosítására, Előadó: Dr. Tóth Lajos 

polgármester és 8. Javaslat a rendőrségi együttműködés meghosszabbítására, Előadó: 

Dr. Tóth Lajos polgármester. A kiküldött meghívóban szereplő 7. napirendi pont így a 9. 

lesz. 

Ezután szavazásra bocsátotta a napirendi javaslatot. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatára a napirendet - a polgármester fenti 

kiegészítését elfogadva - 7 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el:  

 

NAPIREND: 

 

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

eseményeiről 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

2. Tervezet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011. (III. 

25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

3. Tervezet a 2014. évi igazgatási szünetről 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

4. Tervezet a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetménykiegészítéséről és a vezetői illetménypótlékról szóló 1/2013. (I. 31.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

5. Javaslat a Nepomuki Szent János szobor és a Millenniumi kőkereszt áthelyezésére 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

6. Javaslat Sajó-Hernádvölgyi és Bükkvidéki Önkormányzatok Terület és Településfejlesztési 

Társulás Alapszabályának felülvizsgálatára, az egyesületi tagsági jogviszony fenntartására 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

7. Javaslat a 191/2013. (XI. 20.) Kth. számú határozat módosítására 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

8. Javaslat a rendőrségi együttműködés meghosszabbítására 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

9. Javaslat a 230/2013. (XII. 18.) Kth. számú határozat módosítására és a vezetői pótlék 

emelésére (zárt ülés) 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

 

Az 1. napirendi pont keretében a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés 

közötti időszak eseményeiről szóló jelentést tárgyalta meg a testület Dr. Tóth Lajos 

polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

A polgármester megnyitotta a vitát a jelentés felett. Hozzászólás hiányában szavazásra 

bocsátotta azt. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a két ülés közötti időszak eseményeiről 

szóló jelentést. 

 

 

A 2. napirendi pont keretében a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 10/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló tervezetet tárgyalta meg 

a testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a tervezetet, majd megnyitotta a vitát felette. 

Hozzászólás híján ismertette a rendelettervezet indokolását, majd kérte az Ügyrendi Bizottság 

véleményét. 

  

Nádi Gyula képviselő: 

 Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 10/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról készített 

tervezetet. 

 

Azután a polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

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

 

 

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

1/2014. (I. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 

10/2011. (III.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 20. § (7) bekezdés b) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi 

Bizottságával egyetértésben a következőket rendeli el: 

 

 

1.  § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011. (III. 25.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 2. függelék 2. pontjában foglalt 

táblázat a következő 3. sorral egészül ki:  

  „ 

3. Kucskár Tibor Kossuth Lajos u. 7. képviselő 

„ 

 

2. § Az SZMSZ 1. függelékében a „Chlepkó Tamás Felsőzsolca, Kőrösi Csoma Sándor u. 

13.” szövegrész helyébe a „Kucskár Tibor Felsőzsolca, Kossuth Lajos u. 7.” szöveg lép. 
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3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

 DR. PATAKI ANETT S. K.  DR. TÓTH LAJOS S. K. 
 jegyző polgármester 

 

 

A 3. napirendi pont keretében a 2014. évi igazgatási szünetről szóló rendelettervezetet 

tárgyalta meg a testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a kiküldött rendelettervezetet és indokolását, majd 

megnyitotta a vitát a tervezet felett. 

Hozzászólás híján kérte az Ügyrendi Bizottság véleményének ismertetését. 

 

Nádi Gyula képviselő: 

 Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a 2014. évi igazgatási szünetről készített tervezetet. 

 

A polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

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

 

 

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2014. (I. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A 2014. ÉVI IGAZGATÁSI SZÜNETRŐL 
 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – 

figyelemmel a Kormány ajánlását a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az 

igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes 

kötelezettségekről, valamint a távmunka végzéséről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13. 

§ - 15. §-ban foglaltakra – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 20. § (7) bekezdés e) pontjában biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

1. §  A rendelet hatálya kiterjed a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselőkre.   

 

2. § Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 8. és 2014. 

augusztus 24. napja, valamint 2014. december 22. és 2015. január 4. napja közötti 

időszakra igazgatási szünetet rendel el a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatalban.
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3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályát veszti 2015. január 5. 

napján.         

 

 DR. PATAKI ANETT S. K.  DR. TÓTH LAJOS S. K. 
 jegyző polgármester 

 

 

A 4. napirendi pont keretében a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és a vezetői illetménypótlékról szóló 

1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosítására készült tervezetet tárgyalta meg a 

Képviselő-testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében.  

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a tervezetet, majd megnyitotta a vitát felette. 

Hozzászólás hiányában kérte a bizottságok véleményét. 

 

Nádi Gyula képviselő: 

 Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és a vezetői 

illetménypótlékról szóló 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 

készített tervezetet. 

 

Nagy Róbert képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek is a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatalban 

foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és a vezetői 

illetménypótlékról szóló 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosítására 

készített tervezetet. 

 

A polgármester ezután szavazásra tette fel a kiküldött tervezetet. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
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FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2014. (I. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A FELSŐZSOLCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN FOGLALKOZTATOTT 

KÖZTISZTVISELŐK ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉSÉRŐL ÉS A VEZETŐI 

ILLETMÉNYPÓTLÉKRÓL SZÓLÓ 1/2013. (I. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában és 234. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében 

eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011. (III.25.) 

önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés e) pontjában és 20. § (7) bekezdés b) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottságával és Ügyrendi Bizottságával egyetértésben a következőket rendeli el: 

 

 

1.  § A Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetménykiegészítéséről és a vezetői illetménypótlékról szóló 1/2013. (I. 31.) 

önkormányzati rendelet a következő 2. §-sal egészül ki: 

„2. § (1) A Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője 2014. évre az 

alapilletménye 30%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult. 

 

  (2) A Hivatal középfokú iskolai végzettségű köztisztviselője 2014. évre az 

alapilletménye 20%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre 

jogosult.” 

 

 

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

 

 DR. PATAKI ANETT S. K.  DR. TÓTH LAJOS S. K. 
 jegyző polgármester 

   

 

Az 5. napirendi pont keretében a Nepomuki Szent János szobor és a Millenniumi kőkereszt 

áthelyezésére készült javaslatot vitatta meg a Képviselő-testület Dr. Tóth Lajos 

polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette az előterjesztést, majd megnyitotta a vitát felette. 

 

Nádi Gyula képviselő: 

 Mindenképpen szerencsés lenne elérni azt, hogy a két emlékmű a híd felsőzsolcai 

lábánál legyen. Ez az óriási beruházás azonban egy másik dologban is érinti 

Felsőzsolcát. Kéri polgármester urat, hogy ezt minden esetben érintse, hogy ha 

valamilyen tárgyalásba kezdenek, a víz kettes betápja nehogy elsikkadjon, mert az 

legalább olyan fontos, mint az, hogy a szobor a helyére kerüljön. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a kettes betáp benne van a tervben. 
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Nádi Gyula képviselő: 

 Tudja, csak nehogy elsikkadjon. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy rendben van, oda fognak figyelni rá, mert 

nagyon nem lenne jó, ha elmaradna úgy, mint a gátépítésnél anno, de ezt a terv tartalmazza, és 

végre kell hajtaniuk. Ennek a MIVÍZ örül a legjobban, mert ez óriási költségtől menekíti meg 

őket. Tárgyalásokat folytatott Szilvai úrral, a Közúti Igazgatóság vezetőjével. Ő a napokban 

küldött egy átiratot, amiben helyt ad a kérésének, és utasította levélben a Roden Mérnöki 

Irodát, hogy az önkormányzat óhajának megfelelően tervezze át a szobor, illetőleg a kereszt 

áthelyezését. Örülnek neki, hogy megértette és mellettük van. 

 

Zsiros Sándor képviselő: 

 A szoborral kapcsolatban nagyon helyesnek tartja, hogy nem kerül zsolcai 

területről át miskolci területre, azért, mert ez Felsőzsolca egyik legrégibb 

építménye. 1730-as években hozták létre zsolcai területen, és sok olyan dolog 

tartozik hozzá Zsolcán, pl. egy dűlő név, ami már megszűnt nagyjából, mert ezek 

az utak elvették elég nagy részét, Szent János mögötti dűlő a hivatalos neve 

Felsőzsolca területén. A kereszt nem millenniumi, egy család emelte Zsolca 

határában, ez kinn volt a régi miskolci úton, az akkori Felsőzsolca-Miskolc 

határán. Érdekesség, nem árt, ha tudják, hogy híres szobor volt ez több mint 200 

éven keresztül, hisz az erre járók, a vásárra menők jól látták, és megyeszerte az 

volt a szólás, ha valaki csodálkozva állt, hogy áll, mint Szent János Zsolca végén. 

Ez ízig-vérig zsolcai, ne hagyják, nagyon jó, ha kérik, hogy itt legyen. 

 

A polgármester kérte a Humánpolitikai Bizottság véleményének ismertetését. 

 

Nádi Gyula képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja a Nepomuki Szent János szobor és a 

Millenniumi kőkereszt áthelyezésére készített „A” javaslatot. 

 

Ezután a polgármester felolvasta és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

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

 

2/2014. (I. 22.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A Nepomuki Szent János szobor és Millenniumi kőkereszt áthelyezése  

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá, hogy a 

Miskolc északi elkerülő út építése során a tervhez kapcsolódó árvízlevezető vápa 

építése miatt, a RODEN Mérnöki Iroda Kft. által megjelölt, új 3605. számú út és 

az M30 autóút közötti tereprendezett helyszínre kerüljön áthelyezésre a szobor és 

a kőkereszt.  

      

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Millenniumi kőkereszt és a Nepomuki Szent János szobor áthelyezése az 

árvízlevezető vápa Felsőzsolca felőli hídfője és Felsőzsolca közötti bekötő út 

szakaszán a jelenlegi elhelyezésnek megfelelően az út két oldalára történjen.  
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy az áthelyezéshez szükséges hozzájárulást 

megadja.  

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2014. január 31.            
 

 

A 6. napirendi pont keretében a Sajó-Hernádvölgyi és Bükkvidéki Önkormányzatok Terület 

és Településfejlesztési Társulás Alapszabályának felülvizsgálatára, az egyesületi tagsági 

jogviszony fenntartására készült javaslatot vitatta meg a Képviselő-testület Dr. Tóth Lajos 

polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a javaslatot. Hozzászólás híján kérte a bizottsági 

vélemények ismertetését. 

 

Nagy Róbert képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek is a Sajó-Hernádvölgyi és Bükkvidéki Önkormányzatok 

Terület és Településfejlesztési Társulás Alapszabályának felülvizsgálatára, az 

egyesületi tagsági jogviszony fenntartására készített javaslatot. 

 

Nádi Gyula képviselő: 

 Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a Sajó-Hernádvölgyi és Bükkvidéki Önkormányzatok 

Terület és Településfejlesztési Társulás Alapszabályának felülvizsgálatára, az 

egyesületi tagsági jogviszony fenntartására készített javaslatot. 

 

Ezután a polgármester ismertette, majd szavazásra bocsátotta az írásban megküldött 

határozati javaslatot. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

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

 

3/2014. (I. 22.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A Sajó-Hernádvölgyi és Bükkvidéki Önkormányzatok Területi és 

Település fejlesztési Társulás alapszabályának felülvizsgálatára, az 

egyesületi tagsági jogviszony fenntartására 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a törvényi változások 

teljesítése érdekében a Sajó-Hernádvölgyi és Bükkvidéki Önkormányzatok 

Terület és Településfejlesztési Társulás (rövid néven: SH-BÖTT Társulás) Alapító 

okiratát az alábbiak szerint felülvizsgálta: 

 

1. Megállapítja, hogy az SH-BÖTT Társulás civil szervezetként jött létre, és civil 

szervezetként van a Törvényszéken bejegyezve az Alapító okirata szerint,  

2. Megállapítja, hogy az SH-BÖTT Társulás a továbbiakban nem felelt meg a 

Mötv. 87. § szerinti önkormányzati társulás kritériumainak, 
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3. Megállapítja, hogy az SH-BÖTT Társulás nem végzett helyben biztosítható 

kötelező közfeladat körében ellátható feladatokat a 2011. évi CLXXXIX. tv. 

13. § (1) bekezdése szerint, 

4. Megállapítja, hogy a Mötv. nem rendelkezik a 2011. év előtt alakult 

Önkormányzati társulások olyan formában történő működéséről, amelyek nem 

látnak el kötelezően jogszabály által meghatározott feladatokat, 

5. Kimondja, hogy civil szervezetként történő működésével egyetért az évtizedes 

referenciák alapján, és a jogszabályok alapján a korábbi Önkormányzati 

Társulás jogutódjaként az SH-BÖT Egyesülésben alapító tagságát megerősíti, 

6. Megerősíti, hogy SH-BÖT Egyesülés sem végez olyan tevékenységet, amelyet 

jogszabály önkormányzati társuláshoz rendel, 

7. Tudomásul veszi, hogy minden olyan jog megilleti, és minden kötelezettség 

terheli, amit az 1. melléklet szerinti alapszabály tartalmaz, 

8. Felhatalmazza a Polgármestert, a szükséges intézkedések elvégzésére. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

A 7. napirendi pont keretében a 191/2013. (XI. 20.) Kth. számú határozat módosítására 

készült javaslatot tárgyalta meg a Képviselő-testület Dr. Tóth Lajos polgármester 

előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette az előterjesztést. Megnyitotta a vitát a javaslat felett. 

 

Nagy Róbert képviselő: 

 Amikor a költségvetési koncepciót tárgyalta pl. a Pénzügyi Bizottság, nagyon 

hosszas vita volt a rengeteg felmerült igény megvitatása, beillesztése a tervezetbe, 

órák hosszat tartott csak az az egy napirend, sőt, az ülés közben is kapott a 

bizottság olyan javaslatokat, amiket ott helyben mérlegeltek és valamilyen 

formában elvetettek, vagy jóváhagytak. Az volt az indok, ha a felmerült 

javaslatokat már a koncepciónál megtárgyalja a bizottság, illetve a testület, a 

februári költségvetés megalkotása már könnyebb lesz a hivatal számára. Ehhez 

képest most ami ebben benne marad, egy nyúlfarknyi kis rész, a novemberi 

munkájuk - és a hivatalé is - ki van dobva az ablakon. Lehet tudni, hogy ennek mi 

az oka, mert itt nagyon sok tétel ki van hagyva. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy már az előbb ismertette, hogy a költségvetés 

bevételi és kiadási oldala nincs egyensúlyban. Tudni kell azt, hogy hiányos költségvetést nem 

tervezhetnek, és így nem tehetik bele azokat a tételeket - gondol itt az építési telkekre -, amik 

vagy bejönnek vagy nem, vagy el tudják adni vagy nem, mert utána nem tudják 

megmagyarázni, hogy miért tették bele, ha tudták, hogy nem fog bejönni. A másik dolog, 

hogy amit a testület alkotott, egyáltalán nem kidobott idő és történés, mert úgy, ahogy kellett, 

végigmentek mindazokon a lehetőségeken, amiket szeretnének megvalósítani. Pillanatnyilag 

arról van szó, hogy a költségvetést nem tudják ezzel az elfogadott határozattal megalkotni, 

ezért kell azt visszavonni. Az egészet nem lehet visszavonni, mert koncepciónak lenni kell, 

anélkül nem lehet költségvetést csinálni és a néhány dolgot, amit fel fog sorolni a határozati 

javaslatban, mindenképpen meg kell csinálni, mert ez követelmény tőlük. Az előbb elmondta 

azt, hogy a zárszámadásnál, amikor meglátják a tavalyi pénzmaradványt, akkor újra 

visszatérhetnek a fennmaradt részek beépítésére, de ennek folyamatában meg kell történnie. 
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Nem kis része volt ebben annak, hogy - ha kiszámolták képviselőtársai - több mint 30 M Ft-

tal csökkent a bevétel az adórendelet megszavazásával, amit már nem tudnak megváltoztatni. 

Az adócsökkentés ezzel a következménnyel jár. Amellett természetesen az iparűzési adótól 

kezdve minden bevételük csökkenni fog, de ez nem nagy baj, végül is csupán ennyivel jár, 

hogy újra fogják tárgyalni, hogy mi az, ami belefér a költségvetésükbe.  

 

Kolenkó Gábor alpolgármester: 

 Mondandója nagy részét polgármester úr az utolsó két mondatával elmondta. A 

koncepció jóváhagyásakor a Képviselő-testület 32-34 M Ft-tal csökkentette az 

adórendelet módosításával a bevételeket, az iparűzési adót 2%-ról 1,8%-ra 

csökkentette, ez -19 M Ft-os költségkihatást jelent számításaik szerint, a 

kommunális adónál 5 M Ft-ot, az építményadónál szintén 9-10 M Ft 

költségcsökkentést jelent a bevételi oldalon. Ezzel szemben a kiadási oldalon 

meghagyták az igényeket és ez a 34 M Ft okozta azt a problémát, hogy újra ide 

került a javaslat. Az a javaslata - ahogy polgármester úr is mondta -, hogy a 

Képviselő-testület vonja vissza, módosítsa határozatát. A következő testületi, 

Pénzügyi Bizottsági ülésig a hivatal Gazdálkodási Osztálya készít egy újabb 

előterjesztést. Ezeket is, amiket most már a testület elé tettek, átvizsgálva, 

beépítve készítenek egy újabb javaslatot és az a testület elé kerül a Pénzügyi 

Bizottság jóváhagyását követően. 

 

Nádi Gyula képviselő: 

 A későbbiekben valóban beemelhető még egyéb beruházás a költségvetésbe. 

Annak örül, hogy polgármester úr is úgy gondolkodik, ahogy ő, és első helyen 

kiemelte az Ongai utcai szennyvízátemelő építését. Ezt tudni kell, hogy ez az 

átemelő a városé, ennek a gondja is az övék. Ha ezzel valami történik, akár  

műszaki hiba, nagy szennyvíz kálvária keletkezhet, tehát ezt mindenképpen meg 

kell oldani első körben, akár úgy is, hogy le kellene ülni a MIVÍZ vezetőivel 

tárgyalni, nem tudja hány éves koncessziós díjjal tartoznak és annak fejében 

csinálják meg. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy mindenképpen tárgyalni fognak velük. 

 

dr. Pataki Anett jegyző Nagy Róbert képviselő hozzászólására reagálva elmondta, hogy 

április végén már fogják látni az előző évi pénzmaradványt, és akkor előkészítik az 

előirányzat módosítást és újra a testület elé fognak kerülni a koncepcióban foglaltak. 

 

Ezután a polgármester felolvasta és szavazásra bocsátotta a kiküldött határozati javaslatot az 

alábbi kiegészítéssel:  

- 3.1.10. Pénzügyi számviteli program vásárlása céljelleggel,  

- 3.2.16. Kerékpársport támogatása, 

-   3.1.8.   Informatikai eszközbeszerzés. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal - a polgármester kiegészítését elfogadva - az alábbi 

határozatot hozta: 
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4/2014. (I. 22.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A 191/2013. (XI. 20.) Kth. számú határozat módosítása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beterjesztett módosító 

javaslatot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

A 191/2013. (XI. 20.) Kth. számú határozatot visszavonja, az alábbi kivételekkel:  

- 3.1.4. Ongai utcai szennyvízátemelő építése, 

- 3.2.4. Bursa Hungarica pályázat támogatása, 

- 4.2. Az intézményi nyersanyag-költségek, 

- 4.3. A Mályi üdülő bérleti díja, 

- 4.4. A városi könyvtár beiratkozási díja, 

- 4.5. FIZ területén levő önkormányzati földek értékesítési ára, 

- 3.1.10. Pénzügyi számviteli program vásárlása céljelleggel, 

- 3.2.16. Kerékpársport támogatása és 

- 3.1.8. Informatikai eszközbeszerzés. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

  dr. Pataki Anett jegyző 

Határidő: a 2014. évi költségvetés beterjesztése 
 

 

A 8. napirendi pont keretében a rendőrségi együttműködés meghosszabbítására készült 

javaslatot vitatta meg a Képviselő-testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy mind a rendőrségi, 

mind a civilek visszajelzése alapján pozitív a testület elhatározása, miszerint az emberek 

gyalogos rendőrökkel találkoznak nap, mint nap. Megpróbálják - és már az előzetes 

megbeszélések alapján elfogadást nyert a rendőrség részéről - az éjszakai (22 órától 4 óráig 

történő) gyalogos szolgálatot is. Megnyitotta a vitát a javaslat felett. Hozzászólás hiányában 

felolvasta és szavazásra bocsátotta a rendőrségi együttműködés meghosszabbítására készült 

javaslatot. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

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

 

5/2014. (I. 22.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A rendőrségi együttműködés meghosszabbítása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete megvitatta a rendőrségi 

együttműködés meghosszabbítására vonatkozó javaslatot és a rendőrség fokozott 

jelenlétének biztosítása érdekében alábbi határozatot hozta: 
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1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Dr. Tóth Lajos 

polgármestert, hogy a 2013. év 11-12. hónapokban alkalmazott feltételekkel a 

2014. évi költségvetés elfogadásáig meghosszabbítsa a fokozott rendőri 

jelenlétet biztosító együttműködést. 

 

2.  Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban 

meghatározott időpontig biztosítja a havi 250.000,-Ft költségkeret 

finanszírozását. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester  

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A 9. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalta meg a Képviselő-testület, amelyről külön 

jegyzőkönyv készült. 

 

 

A nyílt ülés végén a polgármester bemutatta Bogdán Pétert, a Felsőzsolcai Közművelődési 

Intézet és Városi Könyvtár igazgatóját, aki 2014. január 15-én vette át feladatát. Nagyon 

hirtelen belekerült a mélyvízbe, amit jelzett a január 12-én lezajlott Doni katasztrófa 

áldozataira, a szentmisére történt felkészülése is. 

 

Bogdán Péter, a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár igazgatója: 

Elsősorban megköszöni a testület szavazatát, hogy őt választották, igyekszik 

megfelelni a kívánalmaknak. 

 

 

A polgármester a nyílt ülést 942 órakor bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 DR. PATAKI ANETT DR. TÓTH LAJOS 

 jegyző polgármester 

 

 

 

 

 KUCSKÁR TIBOR NAGY RÓBERT 

jegyzőkönyv hitelesítők 
 

 


