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JEGYZŐKÖNYV 
 

 

 

Készült: Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-én 900 

órakor tartott ülésén.  

 

Helye: Városháza díszterme. 

 

Jelen vannak:  Dr. Tóth Lajos polgármester, Nádi Gyula alpolgármester, Hogya Zsolt, 

Kassai Attila, Kucskár Tibor (érkezése az 1. oldalon jelezve), Nagy Róbert, 

Pásztor Erik, Rimán János és Széchenyi Sándorné képviselők. 

 

Tanácskozási joggal vesz részt az ülésen: dr. Pataki Anett jegyző. 

 

Meghívottként vesz részt az ülésen: Kolenkó Gábor, a nem a Képviselő-testület tagjai közül 

választott alpolgármester, dr. Rónai István aljegyző, Leskó Mária 

gazdálkodási osztályvezető, Kovács Zsuzsanna, a vezetők munkáját segítő 

köztisztviselők osztályvezetője, dr. Szikszai Judit hatósági osztályvezető, 

Vantal Gyula mb. GAMESZ igazgató, Csonka Ferencné, a Felsőzsolcai 

Napközi Otthonos Óvoda vezetője, Gladics Jánosné, a Felsőzsolcai 

Családgondozó Központ vezetője, Bogdán Péter, a Felsőzsolcai 

Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár igazgatója, Major Ádámné, a 

Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Rohály Istvánné, Csáki István, a 

civil szervezet képviselője. 

 

A napirendek tárgyalása előtt: Iváncsik Klarissza diák, édesanyja, Iváncsik Jenőné és dr. 

Kovácsné Kaveczki Márta felkészítő tanár. 

 

Az 1-4. napirendi pontok tárgyalásánál: Siegel János, az FVSC elnöke. 

 

Meghívottként az ülésen nem jelent meg: Aranyosi Elemér, a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke, Farkas Miklós, Lászka Béláné, Várszeginé Kiss 

Katalin, a civil szervezetek képviselői, Németh Csaba, a Zsolca Tv 

ügyvezetője. 

 

Jegyzőkönyvvezetők: Jávorszki Klára és Kálvin Rita ügyintézők. 

 

 

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

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

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek Nádi Gyula alpolgármestert és Széchenyi Sándorné képviselőt 

jelölte ki, amit a testület 8 igen szavazattal elfogadott.  

 

(Kucskár Tibor képviselő az ülésre 901 órakor megérkezett.) 
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A polgármester az ülés elején kedves kötelezettségének tett eleget, polgármesteri elismerést 

adott át a nemzetközi fuvolaversenyen elért kimagasló eredményéért Iváncsik Klarisszának és 

további sikereket kívánt neki, illetve elmondta, hogy ugyanilyen eredményeket vár tőle ezután 

is. Ezután édesanyjának, Iváncsik Jenőnének gratulált a kislányához, majd a felkészítő 

tanárának, dr. Kovácsné Kaveczki Mártának is gratulált, hasonló tanítványokat és sikereket 

kívánt neki. 

 

A polgármester a kiküldött napirendre tett javaslatot. 

 

Hogya Zsolt képviselő: 

 Javasolja, hogy a tervezett 6. napirendi pontot, az önkormányzat elismeréseinek 

alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló 3/2000. (II. 25.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló tervezetet ne most tárgyalják, hanem 

a következő testületi ülésen, mivel a tervezetet a Pénzügyi Bizottság nem 

tárgyalta, csak az Ügyrendi Bizottság, nem érzi teljesen megalapozottnak ezeket 

az indoklásokat, ezért szeretné, ha átgondolnák újra. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester javasolta, hogy tárgyalják meg ma és majd a tárgyalás során 

eldöntik, hogy elnapolják-e, vagy sem. 

 

Hogya Zsolt képviselő: 

 Ő amellett voksol, hogy ne tárgyalják most meg. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy van egy javaslat a 6. napirendi pont 

elnapolására, ebben a testületnek döntenie kell. Javaslata, hogy tárgyalják most és majd 

kiderül, hogy elnapolják-e, vagy se, mert vannak következményei az elnapolásnak. A 

kitüntetési javaslatokat február 28-ig le kell adni, ha elnapolják a tervezet tárgyalását, akkor 

ez éven nem lesz kitüntetés. Döntsön a testület. 

 

Hogya Zsolt képviselő: 

 Visszavonja javaslatát, tárgyalják most. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ezután szavazásra bocsátotta a kiküldött napirendet. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatára a napirendet 9 igen szavazattal az alábbiak 

szerint fogadta el:  

 

NAPIREND: 

 

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

eseményeiről 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 
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2.  Beszámoló a város közművelődéséről és a könyvtári ellátásról 

 Javaslat a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár 2015. évi 

munkatervének elfogadására 

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

igazgatója 

 

3. Javaslat a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosításáról 

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

igazgatója 

 

4. Beszámoló a Felsőzsolca Városi Sport Club 2014. évi tevékenységéről 

 Tájékoztató Felsőzsolca sportéletéről 

 Előterjesztő: Siegel János, az FVSC elnöke és 

  Széchenyi Sándorné, a Humánpolitikai Bizottság elnöke 

 

5. Beszámoló a Zsolca TV Kft. 2014. évi tevékenységéről  

 Előterjesztő: a Zsolca TV Kft. ügyvezetője 

 

6. Tervezet az önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk szabályairól 

szóló 3/2000. (II. 25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

7. Javaslat a háziorvosi ügyelet önkormányzati támogatásának emelésére 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

8. Tervezet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 03.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előterjesztő: 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.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megnyitotta a vitát a jelentés felett.  

 

Rimán János képviselő: 

 Nem az anyaghoz szólna, hanem kiegészítené egy számára érdekes ténnyel, ami 

pozitívan érinti őket. Olvasott egy cikket az interneten, miszerint a Martin 

kertváros a bűn fészke lett, egymást érik a betörések, már éjjel is, nappal is, ez 

kezd átterjedni Szirmára is. Itt szerencsére nyugalom van, ami elképzelhető, hogy 

nem véletlen, mivel a városban működik egy polgárőrség, egy objektumőrség, ami 

mögött eddig a városvezetés mögötte állt, és köszöni szépen, hogy ez így van,  

szeretné, ha ezt folytatnák. Tudja, hogy nyitott kapukat dönget, de ha valami jó 

dolgot tud mondani, azt is szóvá kell tennie. 
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Dr. Tóth Lajos polgármester a jelentés II. részének 2. pontját kiegészítve elmondta, hogy 

ausztriai testvértelepülése nincs még az önkormányzatnak, erőfeszítéseket tesz annak 

érdekében, hogy legyen. Határozati javaslatban kéri a testület hozzájárulását. Ezután 

felolvasta a határozati javaslatot. 

(A határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Ezután a polgármester szavazásra bocsátotta az imént ismertetett határozati javaslatot és a 

két ülés közötti időszak eseményeiről készült jelentést. 

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 

 

7/2015. (II. 11.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Testvértelepülési kapcsolat kezdeményezése 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, 

hogy ausztriai településsel testvérvárosi kapcsolatot kíván kiépíteni.  

 

Felhatalmazza Dr. Tóth Lajos polgármestert a nemzetközi kapcsolat létrejöttéhez 

szükséges tárgyalásokra, és arra, hogy a tárgyalások eredményeként elfogadott 

együttműködési megállapodást terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

8/2015. (II. 11.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: 2015. február havi jelentés elfogadása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a lejárt határidejű 

határozatokról és a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló jelentést. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

A 2. napirendi pont keretében a város közművelődéséről és a könyvtári ellátásról szóló 

beszámolót és a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár 2015. évi 

munkatervének elfogadására szóló javaslatot tárgyalta meg a testület Bogdán Péter, a 

Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár igazgatója előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

  

Dr. Tóth Lajos polgármester megkérdezte az előterjesztőt, kívánja-e kiegészíteni az 

előterjesztést. Mivel nem kívánta, megnyitotta a vitát a beszámoló felett.   
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Rimán János képviselő: 

 El fogja fogadni a beszámolót, bár van benne egy aggasztó jel, meg is van 

indokolva, hogy miért. A 16 éven aluliak könyvtárhasználata drasztikusan 

csökkent az utóbbi négy évben. Valami akcióterv, vagy elgondolás kellene, hogy 

ez a tendencia megforduljon. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester további hozzászólás híján kérte a Humánpolitikai Bizottság 

véleményének ismertetését. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja a város közművelődéséről és a könyvtári 

ellátásról készített beszámolót és a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi 

Könyvtár 2015. évi munkatervének elfogadására készített javaslatot.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester szavazásra bocsátotta a beszámolót. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

9/2015. (II. 11.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy:  Beszámoló a város közművelődéséről és a könyvtári ellátásról 

 Javaslat a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár 2015. 

évi munkatervének elfogadására 

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadja a város közművelődéséről és a könyvtári ellátásról készített 

beszámolót. 

 

2. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadja a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár 2015. évi 

munkatervét.  

 

Felelős: Bogdán Péter igazgató 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A 3. napirendi pont keretében a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló javaslat megvitatására került sor 

Bogdán Péter, a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár igazgatója 

előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a javaslatot és megnyitotta felette a vitát. 

Hozzászólás hiányában kérte a Humánpolitikai Bizottság véleményének ismertetését. 
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Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és 

Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról készített 

javaslatot. 

 

Ezután a polgármester a tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

10/2015. (II. 11.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítása. 

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Felsőzsolcai 

Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítását megtárgyalta és azt a melléklet szerint elfogadja.  

 

2. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testület a 176/2012. (10.17) Kth. 

számú határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatot hatályon 

kívül helyezi.  

 

Felelős: Bogdán Péter igazgató 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A 4. napirendi pont keretében a Felsőzsolca Városi Sport Club 2014. évi tevékenységéről 

szóló beszámolót, és a Felsőzsolca sportéletéről szóló tájékoztatót tárgyalta meg a testület 

Siegel János az FVSC elnöke és Széchenyi Sándorné, a Humánpolitikai Bizottság elnöke 

előterjesztésében. 

(A határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megkérdezte az előterjesztés készítőit, hogy kiegészítik-e az 

előterjesztést?  

 

Siegel János FVSC elnök: 

 Tisztelettel köszönti a testület tagjait és a vendégeket. Korábban 10 évet töltött el 

az egyesület élén, mint elnök és szponzor. A sporteredmények akkor is rendben 

voltak, illetve a klub gazdaságilag is rendben volt. 2012 decemberében választotta 

a közgyűlés elnöknek, 2013 márciusától kapták a mandátumot. Attól kezdve 

viszik Kolenkó Gáborral közösen a klub ügyeit. Szép sikerek vannak, egyrészt 4 

évvel ezelőtt visszajutottak a megyei II. osztályból a megyei I. osztályba a futball 

tekintetében, és azóta szép sikereket értek el. Ha olvassák az újságot, minden 

héten tele van a sajtó Felsőzsolcával. A kupában a főtáblára jutottak, három kört 

mentek. 
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 Ilyen még nem volt, hogy a futball területén a megye legjobb edzője, a megye 

legjobb játékosa és a megye legjobb kapusa Felsőzsolcáról, egy klubból került ki. 

Nagyon jó és eredményes utánpótlás munka folyik Pásztor Erik vezetésével foci 

és kézilabda tekintetében. Az ő áldozatos munkája nélkül nem valószínű, hogy 

ilyen szintű sporttevékenység folyna. Ismerősök is megkeresik, hogy szeretnék a 

gyereküket ide hozni, mert annyira elismert és jó sportmunka folyik itt. Ezt 

értékelni kell. Van egy nagyon szép sportcsarnok, most felújították a klubházat és 

ezzel párosul egy nagyon jó, eredményes sportmunka. Utánpótlás szinttől a 

versenysportig bezárólag. Jelenleg a futball tekintetében az ifi és a felnőtt csapat is 

az élen áll, ilyen sem volt még. Megyei I. osztály tekintetében a futballban 

Felsőzsolca a legeredményesebb klub - kezdve, hogy a Borossi tornán, a 

bajnokságon hogy szerepeltek egy ponttáblázat alapján. Ez önmagáért beszél és 

meg kell becsülni. Sokan kétkedve fogadják, hogy kell-e Felsőzsolcán ilyen szintű 

sportélet. A közönség szívesen kijár, akár kispályás, akár nagypályás 

mérkőzésekre, szerinte van rá igény. Ha már ilyen szép létesítmények vannak, 

meg kell becsülni és ez önmagáért beszél. Kolenkó Gábor alpolgármesterrel 

vállalta a klub vezetését és nem bánta meg. Sőt, azt tudja mondani, ha 

alpolgármester úr nem vállalja tovább, abban a pillanatban is lemond. Nagy 

segítséget nyújt neki sportszakmailag, hiszen van ilyen múltja és gazdasági 

ügyekben is jártas, ez önmagáért beszél és sok terhet levesz a válláról, köszöni 

neki. Pásztor Erik munkáját is köszöni, vele is nagyon jó, szinte napi 

rendszerességű a kapcsolat, megbeszélnek mindent, maximálisan jól működik. 

Egy kicsit ennek ellenére megbánta, hiszen amikor korábban ezt csinálta az más 

volt, most sokkal több munkával jár az elnöki pozíció, szívesen csinálja, 30 éve 

Zsolcán él, zsolcainak érzi magát, szereti a sportot, támogatja, nincs is ezzel 

semmi gond, de időben sokat elvesz tőle, nem egy egyszerű dolog. A helyi 

szponzorokat is köszönet illeti, akik segítenek neki. Elsősorban Csősz Gézát emeli 

ki, aki a szállításban segít és most vett egy szerelést. Másik nagy támogató Nádi 

Gyula, aki szintén sokat segít neki étkezésekben és sok minden egyéb másban. 

Neki is megköszönné, nélkülük nem hiszi, hogy ez az eredmény elérhető lett 

volna. A Matesz Kft. is támogatja még az egyesületet, ő is sokat segít. Ezzel a 

körrel tudják csinálni, és reméli így fog menni továbbra is. Most, hogy megépült a 

gyönyörű klubház, még ott rendeződni fognak tavasszal a dolgok, a személyi, 

tárgyi feltételek adottak, ők hozzáteszik a sportsikereket, és akkor különösebb 

gond nem lesz. Tavaly évtől megalakult a harmadik, a kosárlabda szakosztály is, 

ők utánpótlás szinten csinálják, önállóan gazdálkodnak, gyakorlatilag nem 

kerülnek pénzbe, nagyon lelkesek, a sportcsarnokban tartják az edzéseiket, 

meccseiket, ennek is nagyon örülnek. Még egyszer köszöni az említett személyek 

segítségét, nélkülük nem hiszi, hogy tudnák csinálni. Mindezt értékelni kell, 

legközelebb esetleg elhozza a cikkeket is, amik tavaly megjelentek, hogy 

Felsőzsolcán milyen sportélet folyik utánpótlás és élvonal szinten. Ez párját 

ritkító, nincs a környező településeken ilyen. Lehet, hogy valaki szívja a fogát, 

hogy sok ez a pénz a sportra, de azt tudni kell, hogy a futball éves szinten 10-12 

M Ft-ba kerül. A testület ad egy összeget, a többit össze kell szedniük. 

 

Kolenkó Gábor, a nem a Képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester: 

 Nagyon jól összefoglalta elnök úr a dolgokat, de gazdasági oldalról mondana 2-3 

gondolatot, a reális képhez az is hozzátartozik. 
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 Már szó volt a városrehabilitációs tervben megvalósult sportöltöző felújításáról, 

tényleg szép, esztétikus, nagyon szépen köszönik. Két részre bontaná 

mondanivalóját, a versenysportról, majd a TAO-s utánpótlás nevelésről szeretne 

beszélni. Ő a gondokra, a meglévő problémákra szeretne reflektálni és 

rávilágítani, mindamellett, hogy azok az eredmények, amiket elnök úr elmondott 

igazak, valósak és tényleg így van, hogy a környéken az egyik legkiemeltebb 

helyen állnak ezekkel az eredményekkel. Olyan problémájuk van, hogy 2013-14 

évi terembérleti díjjal tartoznak az önkormányzatnak, közel 3.400 E Ft-tal. A 

NAV-nak tartoznak havi 100 E Ft-tal a korábbi vezetés által elkövetett, vagy el 

nem követett, de megállapított hiányosságok miatt 1.200 E Ft-ot kell fizetniük. 

Most is minden hónapban 100 E Ft-ot fizetniük kell 15-éig, vagy pedig szanálják, 

illetve felszámolják az egyesületet. Ez a reális gazdasági helyzet. A TAO-val 

szintén vannak gondjai, bár tényleg nagyon nagy számú gyermekük van. Más 

településen, pl. Mezőkövesden 300 utánpótláskorú gyerek van, ott van egy 8 órás 

főfoglalkozású sportmenedzser, egy 4 órás adminisztrátor, aki intézi a dolgokat. 

Itt 250-270 gyerek van összesen (labdarúgás és kézilabda), ezek hozzávetőleges 

számok, a beszámolóban pontosítva van a gyermeklétszám és a fő is. Gondja a 

2013-2014 évi TAO-val kapcsolatosan, hogy most kaptak egy kézilabdával 

kapcsolatos 52 pontos hiánypótlást, és a labdarúgással kapcsolatosan egy 21 

pontos hiánypótlást. A problémája csak az, hogy ez 2013-2014 évi hiánypótlás, ők 

pedig 2014 januárjától tevékenykednek az FVSC vezetésében, de a cégbíróságnál 

2014. április 1-jétől lett jogerős a kinevezésük, azóta látják el ezt a tevékenységet. 

Próbálják orvosolni, csak nagyon nehéz. Vannak benne olyan pontok is, amiket 

adott esetben nem lehet. Tájékoztatásul elmondja, hogy a mai napig nincs lezárva 

az ezzel kapcsolatos vizsgálat, ami elindult az utánpótlás TAO-s pénzek 

kezelésével kapcsolatosan. Ezek gazdasági száraz tények, de úgy gondolja, hogy 

az összképhez ez is hozzátartozik. Annak ellenére nagy lelkesedéssel a 

támogatókkal, szponzorokkal tartják a kapcsolatot, próbálják összerakni olyan 

szinten a gazdasági részét is, hogy ütőképes és jól működő sportegyesület legyen. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 Folytatva ezt a fajta hozzáállást és megköszönve Siegel János elnök úr áldozatos 

munkáját, alapvetően a sportélet természetesen ehhez kapcsolódik, kezdve a 

fiatalokkal, az óvodáskort ugyan nem említették, de természetesen ott is 

tevékenyek a gyerekek. Pásztor Erik képviselőtársa állította össze a fiatal, 

általános iskoláskorú gyerekek beszámolójának nagy részét, hiszen valóban - nem 

tudja pontosan hány éve de - tizenéve van közöttük és végzi ezt a munkát. A civil 

szervezetek önszerveződésből a sportot valóban tevékenyen űzik, Nádi Gyula 

kapcsán az amerikai sportot ismerhették meg, ugyan ő nem ismeri, de tisztelője 

ennek a sportnak is, mint mindegyiknek. Örömmel látják, ha gyerekek a sport 

mezején töltik az idejüket legfőképpen. Amennyire csak lehet, ő maga is támogat 

mindenféle sporttevékenységet és ha módjuk van rá, minél több pénzt fordítsanak 

erre a célra, hiszen ez valamilyen formában vissza fog térülni a kialakult 

egészséges gyermekeiknél, majdan felnőtteknél. 

 

Rimán János képviselő:  

 A bizottsági ülésen szóvá tette, hogy az amerikai futballról 2014-ről semmi nincs 

a beszámolóban, érdemes lett volna erre is kitérni. Kéri Nádi Gyulát, hogy 

mondjon pár mondatot erről, hogy a kép teljes legyen. 
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Nádi Gyula alpolgármester: 

 2014-ben a Miskolc Steelers Amerikai Futball Egyesület a divízió 1 ezüstérmét 

szerezte meg, ami feljogosítja arra, hogy a HFL-ben, az elit ligában induljon. Úgy 

gondolja, hogy a 2015-ös év áttörés lehet az egyesület életében is, most éli a 10. 

évét, a magyar amerikai foci történetében is áttörést jelenthet, mert a szövetség 

olyan lépéseket tesz, hogy az amerikai futball alapszakaszának mérkőzéseiről a 

sporttelevízió is közvetítéseket ad, ezt nagyon várják, legyen így. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy nagyon büszkék a felsőzsolcai sportéletre, 

sokat tettek azért, hogy az a közel 300 gyerek ne maradjon sportolás nélkül, ugyanis már 

ezelőtt két évvel be kellett volna zárni ezt a klubbot, de mindent ők sem tudnak megtenni, 

nem tudnak mindent elérni, akármilyen erőfeszítést tesznek, mert olyan dolgok történtek, 

amiket már lehetetlen megoldani az ő szintjükön. Nyilván az önkormányzat az anyagi 

segítséget továbbra is megadja, most nem számolja össze, hogy az előző évben mennyi volt, 

de nagyon sokat áldozott a sportra a testület. Továbbra is megkapja a sportvezetés a szükséges 

összeget és további jó munkát kívánt nekik és hogy egyre több gyerek kapcsolódjon be. 

Egyébként óvodások is benne vannak már, úgy emlékszik. Az, hogy az újság tele van 

Felsőzsolcával minden héten, vagy kétnaponként, ahhoz csak gratulálni tud. 

Ezután a polgármester elmondta, hogy a beszámolót a Humánpolitikai Bizottság tárgyalta, 

kérte a bizottsági vélemény ismertetését. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

A Humánpolitikai Bizottság tárgyalta a beszámolót. Valóban felmerült az ülésen a 

Rimán János által említett kérdés, kiegészítés, ott is válaszolt alpolgármester úr. Ő 

valóban annyit tudott írni a beszámolóba, amennyit a tavalyi is tartalmazott, de 

ezt, ami most kiegészítésként elhangzott szóban Nádi Gyulától, bele fogják 

foglalni. A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek is a Felsőzsolca Városi Sport Club 2014. évi 

tevékenységéről készített beszámolót és a Felsőzsolca sportéletéről szóló 

tájékoztatót. 

 

A polgármester ezután ismertette a határozati javaslatot, amelyet szavazásra bocsátott.  

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

11/2015. (II. 11.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Beszámoló a Felsőzsolca Városi Sport Club 2014. évi tevékenységéről 

 Tájékoztató Felsőzsolca sportéletéről 

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadja a Felsőzsolca Városi Sport Club 2014. évi tevékenységéről készített 

beszámolót. 
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2. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadja Felsőzsolca sportéletéről készített tájékoztatót. 

 

Felelős: Siegel János, az FVSC elnöke 

   Széchenyi Sándorné, a Humánpolitikai Bizottság elnöke 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

Az 5. napirendi pont keretében a Zsolca TV Kft. 2014. évi tevékenységéről készült 

beszámolót tárgyalta meg a testület Németh Csaba ügyvezető előterjesztésében, aki jelezte 

távollétét betegsége miatt, jelenleg kórházban van. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megnyitotta a vitát a beszámoló felett. Hozzászólás nem volt, 

ezért kérte a bizottsági vélemények ismertetését. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja a Zsolca TV Kft. 2014. évi tevékenységéről 

készített beszámolót. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy kiegészítést is javasolt a Humánpolitikai 

Bizottság, mégpedig: „…azzal a kiegészítéssel, hogy a Zsolcai Hírmondó havonta jelenjen 

meg, valamint vezesse be a rovatrendet.” 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek is a Zsolca TV Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót, azzal a kiegészítéssel, hogy a Zsolcai Hírmondó havonta jelenjen 

meg, valamint vezesse be a rovatrendet. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

 Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a Zsolca TV Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évi 

tevékenységéről készített beszámolót azzal a kiegészítéssel, hogy határozzák meg 

a megjelenés pontos időpontját, valamint vezessenek be rovatrendet.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester kérte, határozzák meg a megjelenés pontos időpontját. Úgy 

emlékszik, bizottsági ülésen úgy hangzott el, hogy a hónap utolsó hete, pénteki napon legyen. 

 

A polgármester ezután ismertette és szavazásra bocsátotta a kiküldött határozati javaslatot 

azzal a kiegészítéssel, hogy „A Zsolcai Hírmondó minden hónap utolsó hetén, pénteki napon 

jelenjen meg, valamint az újságban kerüljön bevezetésre rovatrend.” 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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12/2015. (II. 11.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Beszámoló a Zsolca TV Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évi 

tevékenységéről 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 

Zsolca TV Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évi tevékenységéről készült 

beszámolót. 

 

A Zsolcai Hírmondó minden hónap utolsó hetén, pénteki napon jelenjen meg, 

valamint az újságban kerüljön bevezetésre rovatrend. 

 

Felelős: Németh Csaba, a Zsolca TV Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető 

igazgatója 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A 6. napirendi pont keretében az önkormányzat elismeréseinek alapításáról és 

adományozásuk szabályairól szóló 3/2000. (II. 25.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló tervezetet tárgyalta meg a Képviselő-testület Dr. Tóth Lajos 

polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a tervezetet és annak indokolását. Elmondta 

továbbá, hogy azért nem érdemes elhalasztani a tervezet tárgyalását, mert február 28-ig le kell 

adni a javaslatokat. A következő ülés márciusban lesz, így akkor ebben az évben nem lenne 

elismerés. 

Ezután megnyitotta a vitát a tervezet felett. 

 

Hogya Zsolt képviselő: 

 A módosító szöveget felolvasta polgármester úr. Egy kitétellel tudná ezt 

elfogadni. Ebben nem szerepel az, ami a pedagógiai díj alapításakor 

megfogalmazásra került, miszerint „a város közoktatásáért több éven át végzett 

eredményes munka elismeréseként”. Amennyiben ez a szöveg bekerülne a 

rendeletbe, el tudja fogadni azt, hogy megszűnik a pedagógiai díj és beolvad a 

közösségi munkáért díjba. Nem látja biztosítottnak, hogy ösztönözve lesznek azok 

a pedagógusok ilyen formában is, akik olyan áldozatos munkát végeznek, 

emberfeletti erőt és energiát tesznek bele a mai oktatási működésükbe. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester válasza, hogy ennek nincs akadálya, a pedagógusok a 

közösségért dolgoznak szintén, a 2 pontba betehetik, a felsorolás bővíthető. Ami korábban 

benne volt a rendeletben, betehetik a 2. pontba: „a város közoktatásáért több éven át végzett 

eredményes munka elismeréseként”. Akkor ebben meg tudnak egyezni. 

 

Nádi Gyula alpolgármester: 

 Neki elfogadható minden ezzel a módosítással is, csak egyetlen szót „kóstolgat” 

…az egyetemes emberi érdekek gyarapításában…, szövegrészlegben nem lenne 

jobb az érdekek helyett értékek szó? Neki szimpatikusabb az érték, mint az érdek. 

Vagy mindkettő? 
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Dr. Tóth Lajos polgármester javasolta, hogy módosítsák a tervezetet, „…az egyetemes 

emberi érdekek gyarapításában…, szövegrész helyére kerüljön „…az egyetemes emberi 

érdekek és értékek gyarapításában…” szövegrész. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 Valóban, amikor a Humánpolitikai Bizottság ülésén tárgyalták ezt a napirendi 

pontot, bennük is felmerült ez az aggály, amit Hogya Zsolt tolmácsolt, ő is 

kapcsolódik ennek a véleménynek a megerősítéséhez. Nem csak azért, mert úgy 

gondolja, hogy a pedagógusok csak akkor dolgoznak, ha elismerik a munkájukat, 

de mindannyian tudják, hogy a két iskola összetétele abszolút más jellegű 

pedagógia hozzáállást kíván meg tőlük. Ő szerencsés helyzetben van, mindkét 

iskolában taníthatott. Kétségtelenül a Szent István Iskolában a gyerekek 

összetétele megkívánja a minden másodpercen történő odafigyelést, főleg a 14. 

életévet betöltött, felnőttnek vélt tanulók esetében. A GAMESZ dolgozók még 

megtámogatják az ottlétükkel ezeknek a gyerekeknek a rendhagyó magatartását. 

Ha ez bekerül, még szívesebben emeli a kezét az igen szavazatra. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy pont ez volt a lényege, hogy jutalmazhatók 

legyenek a pedagógusok is mindkét iskolában. Olyat még csak fel se tételezzenek, hogy 

valami kirekesztés lenne, mert azért vették elő. Örül neki, hogy konszenzusra tudnak jutni. 

 

Hogya Zsolt képviselő: 

 Az indokolásból egyáltalán nem ez tűnik ki: „Miután az Egri Főegyházmegye és a 

Tiszáninneni Református Egyházkerület fenntartásába kerültek az iskolák a 

pedagógiai díj fenntartása indokolatlanná vált.” Azáltal, hogy a felügyeletet, 

illetve a fenntartást a két egyház végzi, ettől függetlenül zsolcai gyerekek járnak 

ide, zsolcai pedagógusok dolgoznak itt, zsolcai célokat valósítanak meg, zsolcai 

rendezvényekre készítik fel a gyerekeket, Zsolcán történnek mindezek és viszik a 

város hírnevét országszerte. Nem tud azonosulni vele, hogy a pedagógiai díj 

fenntartása indokolatlanná vált. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy tudomásul veszi, hogy képviselő úr nem tudott 

azonosulni vele, egyébként egyáltalán nem erről van szó, nem kirekesztés. Odaírhatták volna, 

hogy az elnevezés indokolatlanná vált. Pont ezért csinálták. Ha az elejére odafigyelt képviselő 

úr, a református iskolából volt egy tanuló, akit dicséretben részesített, tehát odafigyelnek. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

 Nem vált indokolatlanná, hiszen van még egy önkormányzati fenntartású óvoda 

is, ahol pedagógusok dolgoznak. Ez a megfogalmazás emiatt sem jó. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester sajnálta, hogy nem értették meg a lényegét, nem megy bele a 

vitába. Pont ez volt a lényege, hogy mindenki belekerülhessen. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

 A 2. napirendi pontnál az volt, hogy az ülés előtt kapják meg az előterjesztést, és 

ott akkor per pillanat nem értelmezte, most már értelmezte és érthető is számára 

az egésznek a lényege. 
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Kolenkó Gábor, a nem a Képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester: 

 Megerősíteni szeretné polgármester urat abban, hogy önkormányzati fenntartású 

intézmény csak az óvoda volt, egyházi kezelésbe adták mindkét iskolát. Hogy a 

pedagógusok ezáltal a régi rendelet alapján az önkormányzat fenntartásában 

tevékenykedő pedagógusok kitüntetése lett volna az elsődleges. Azonos feltételek 

mellett ezért került ez a módosítás, ezt kezdeményezte polgármester úr, ez verte ki 

a biztosítékot náluk, hogy igenis mindenki, aki Felsőzsolcáért tevékenykedik, 

azonos feltételekkel indulhasson. Ez volt az egésznek a lényege, ezért készült a 

módosító javaslat. 

 

Rimán János képviselő: 

 Szeretné, ha a döntésnél, a díj megítélésénél lokálpatrióták lennének, ez szemlélet 

lenne, és elsősorban a felsőzsolcaiakat díjaznák. Számára az egyetemes érdek, 

egyetemes emberi érték kissé megfoghatatlan, tehát az elmúlt 30-40 évben nagyon 

sok olyan egyetemes emberi érdek, érték volt, ami megbukott, kiderült később 

róla, hogy az nem jó, tehát elsősorban zsolcaiakat tüntessenek ki. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a díj itt csupán felsőzsolcaiakról szól, arról, 

hogy mit csinált az illető. Például ha egy tudós, aki felsőzsolcai illetőségű Németországban 

díszdoktori diplomát kapott, ez erről szól, hogy nem Felsőzsolcán végezte ezt a 

tevékenységét, de zsolcai és legyen elismerése. Ez lett volna a cél. 

 

Hogya Zsolt képviselő: 

 Valószínű, hogy Rimán képviselő úr is ezért harapott rá erre a mondatra, mert 

szerepel az indokolásban is, tekintet nélkül arra, hogy az érdemesnek talált 

személy felsőzsolcai illetőségű, vagy nem. Szerencsétlen a megfogalmazás ilyen 

formában, mert lehet, hogy külföldön kapott valaki díszdoktori címet, de ha 

zsolcai vonatkozású, itt született, itt járt iskolába… 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy itt él, felsőzsolcai lakos, ez a lényege. De ezt 

majd egyébként is bizottság fogja eldönteni. A képviselők fogják eldönteni. 

Mivel a tervezethez egyéb vélemény nem volt, kérte a bizottsági vélemények ismertetését. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja az önkormányzat elismeréseinek alapításáról 

és adományozásuk szabályairól szóló 3/2000. (II. 25.) számú önkormányzati 

rendelet módosításáról készített tervezetet. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

 Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja az önkormányzat elismeréseinek alapításáról és 

adományozásuk szabályairól szóló 3/2000. (II. 25.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról készített tervezetet. 
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Ezután a polgármester a tervezetet a fenti kiegészítésekkel - az 5. § (2) bekezdés végére 

kerüljön be: „… továbbá a város közoktatásáért több éven át végzett eredményes munka 

elismeréseként”, illetve „…az egyetemes emberi érdekek gyarapításában…, szövegrész 

helyére kerüljön „…az egyetemes emberi érdekek és értékek gyarapításában…” szövegrész - 

együtt bocsátotta szavazásra. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – a kiegészítéseket elfogadva – az alábbi rendeletet 

alkotta: 

 

 

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

6/2015. (II. 16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 AZ ÖNKORMÁNYZAT ELISMERÉSEINEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSUK 

SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 3/2000. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI  

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország címerének és 

zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § 

(9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 22/2014. (X. 22.) 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. § Az önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló 

3/2000. (II. 25.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. §-a 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„5. § (1) A Képviselő-testület a közélet területén szerzett érdemek elismerése céljából 

„Közösségi munkáért díjat” alapít. 

   

 (2) Az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában 

és az egyetemes emberi érdekek, értékek gyarapításában kifejtett kimagasló, 

példamutató tevékenységért, továbbá a város közösségében végzett, 

valamint a társadalmi munkák szervezésében és végzésében szerzett 

érdemekért, továbbá a város közoktatásáért több éven át végzett eredményes 

munka elismeréseként 

Közösségi munkáért díj 

  adományozható. 

  A díj oklevél és 100.000,-Ft összegű pénzjutalom. 

 

 (3) Az adományozás a város napján történik. 

 

 (4) Évente három Közösségi munkáért díj adományozható. 
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 (5) A díjak adományozásának eljárására a 3. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.” 

 

 

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

 

 

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

jegyző  polgármester 

 

 

A 7. napirendi pont keretében a háziorvosi ügyelet önkormányzati támogatásának emelésére 

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

előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a javaslatot. 2013-ban volt egy határozata a 

testületnek a 2014 évi emelésről, de a társulásban lévő többi település nem járult hozzá, ezért 

a többlettámogatást nem kapta meg, emiatt kéri az előterjesztő az emelést. Megnyitotta a vitát 

felette. 

 

Nádi Gyula alpolgármester:  

Azért is kíván hozzászólni, mert két bizottság is különvéleményen volt. A 

Pénzügyi Bizottság nem támogatta, a Humánpolitikai Bizottság támogatta a 30 Ft-

os emelést. Bizottsági ülésen, elsősorban a Pénzügyi Bizottság ülésén felmerültek 

kérdések, amelyre egyértelmű választ nem kaptak, mert nem volt ott a MobilMed 

képviselője. A Humánpolitikai Bizottság ülésén ugyan néhány kérdésre választ 

kaptak, de ő is tett egy kísérletet, hogy összegyűjtse ezeket az információkat, hogy 

segítsen tájékozódni a képviselőknek. Ezek az adatok részben MobilMed Kft. 

adatai, részben a környező települések Polgármesteri Hivatalok adatai, de más 

ügyeletet is megkérdezett, hogy ők hogyan működnek. Bizottsági ülésen 

megkérdezték az ügyelet képviselőjétől, hogy mit jelent a 18,-Ft a MobilMed Kft. 

működéséhez képest. Azt a választ kapták, hogy 100 a 18-hoz. Ezen rágódtak egy 

kicsit, de ez durván azt jelenti, hogy Felsőzsolca tekintetében az OEP-től 700 E 

Ft-ot kap az ügyelet, tehát amíg az önkormányzat kb. 18,- Ft-ot fizet, addig az 

OEP 100,-Ft-ot ad. Így durván havonta 700 E Ft érkezik Felsőzsolcára, az öt 

település kb. 22 ezer fő után 2.270 E Ft-ot kap az OEP-től, ez az, amivel 

gazdálkodhat az ügyelet. Ebből a legnagyobb költsége az orvosok bérének a 

költsége. Elhangzott az ügyelet részéről, hogy bruttó 2 E Ft-ért nem ügyelnek az 

orvosok, 3 E Ft-ért lehet megbízható jó szakorvost alkalmazni. Az ügyeleti idő 16 

órától reggel 8-ig tart, hétvégén 24 óra, az 48 óra, így összesen 128 órát takar 

hetente az ügyeleti idő, aminek a bruttó bérköltsége 3 E Ft-jával számolva 384 E 

Ft, havonta 1.536 E Ft a bruttó orvosi bérköltsége az ügyeletnek. Ha azt szeretnék, 

hogy ne rezidensek, vagy ápolók ügyeljenek, akkor nekik a 3 E Ft-ot kell alapul 

venni, 2 E Ft-ért nem fognak orvosok ügyelni. Nem kardoskodik az ügyelet és a 

30,-Ft mellett, csak a tisztánlátás miatt mondja el ezeket. Ha 2.270 E Ft-ból 

levonja az 1.536 E Ft bérköltséget, akkor 734 E Ft marad az egyéb költségre, 

amelyet tovább csökkent a rezsiköltség (60 E Ft), ebből kell gazdálkodniuk, és 

még van gépkocsivezető, szakápoló is. 
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Arról nincs információja, hogy ezeket az embereket hogyan fizetik, de ha 500,-Ft-

os órabérrel számolnak, akkor ez 512 E Ft havonta. Az OEP pénzéből 162 E Ft 

marad. Nem tudja, hogy milyen költségeik vannak még, mivel az ügyelet nem 

enged betekintést a könyvelésébe, mivel egy vállalkozásról van szó, 162 E Ft 

marad üzemanyagra, gumikopásra, kötszerre, fecskendőkre, gyógyszerekre. Ha 

ehhez hozzáteszik a 18,-Ft-ot, amelyet az önkormányzatoktól kapnak, akkor 

durván 660 E Ft marad az előbb említett költségekre. A testület majd eldönti, 

hogy ez sok, vagy kevés. Ő nem tartja soknak a 30,-Ft-ot. Tudja, hogy van olyan 

település, ahol 100 Ft-ot tennének az OEP finanszírozáshoz, mégsem megy oda 

orvos, nyilván ennek is megvan az oka. Nyékládháza például kezdetektől 50,-Ft-ot 

fizet az ügyeletnek. Ez egy régi kapcsolat, 1996-tól működik, több-kevesebb 

sikerrel, vagy éppen megelégedettséggel. Egy ellátást biztosít Felsőzsolca számára 

az ügyelet, például, amikor 2013-ban nehéz helyzetben volt az önkormányzat, 

tudomása szerint nem is számlázták ki a 18,-Ft-ot. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a 30,-Ft nem lett kifizetve, de a 18,-Ft-ot 

kifizették. 

 

Széchenyiné Sándorné képviselő: 

A Humánpolitikai Bizottság három orvost meghívott az ügyeletről és 

meghallgatott, Nádi Gyula alpolgármester is jelen volt. A kb. egy óra hosszáig 

tartó szakmai indoklásuk alapján a 30,-Ft-os hozzájárulást végül elfogadták. Az 

igazgatónő elmondta, hogy 9 éve állapították meg a 12,-Ft-ot, Nádi Gyula 

alpolgármester pedig elmondta, hogy ezt a tevékenységet valamilyen formában 

nyomon követte. Indokoltnak érezték az emelést. A gazdasági vezetőtől jegyző 

asszony jelenlétében még a döntés előtt rákérdeztek, hogy kigazdálkodható-e a 

30,-Ft, amelyre azt a választ kapták, hogy feltehetően igen. Ez körülbelül 1 M Ft-

ot jelentene. Ők támogatták. 

 

Kucskár Tibor képviselő:  

A Pénzügyi Bizottság ugyan nem támogatta a 30,-Ft-os emelést, információ 

hiányában döntöttek így. Bizottsági ülésen a MobilMed Kft-től nem volt jelen 

senki, a leírtakat elemezgették. Nem derült ki, hogy ez az emelés jelentős-e, vagy 

csak plusz profitot eredményez. A rendelkezésre álló információk alapján nem 

tudták ezt eldönteni, ezért nem javasolták az emelést. Inkább az autóbeszerzést 

támogatták, mivel az kézzelfoghatóbb. Részt vett a Humánpolitikai Bizottság 

ülésén is, ahol már az ügyelet képviselői is jelen voltak. Az ott elhangzott 

információk már sejtetni engedik, hogy erre az emelésre az ügyeletnek nagy 

szüksége van, mert az emberi oldalát nehezen tudják finanszírozni, nem az autóra 

van szükségük. Az orvos a fontos, hogy legyen megfelelő szakember, aki az 

ügyeletet el tudja látni. Ott elhangzott a 100:18 arány, amelyből alpolgármester úr 

saját hatáskörben kalkulált egy vélhető költségvetést. Tudja, hogy egy vállalkozás 

nem szívesen ad ki információkat, de ha valaki kér támogatást valamihez, akkor 

ehhez adatokat kell szolgáltatnia, mert csak így derülnek ki bizonyos dolgok. 

Szerinte szüksége van az ügyeletnek erre a pénzre.    
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Nagy Róbert képviselő: 

Amit Nádi Gyula alpolgármester úr felvázolt ismereteket, tény, hogy ez nem teljes 

körű tájékoztatás volt, viszont elhangzott, hogy nagyon régóta van ez a 

hozzájárulás az önkormányzat részéről a MobilMed Kft. felé. Ebből 

megtudhatták, hogy gyakorlatilag egy inflációkövető emelés sem volt sem 

időszakosan, sem rendszeresen, ezért ő egy valamilyen szintű emelést javasol, ha 

erről döntenek, akkor akár a 30,-Ft-ot is támogatja. Ha valaki kihívja az ügyeletet, 

mert erre szorul, akkor ő azt szeretné és elvárható, hogy egy megfelelő ellátásban 

részesüljön. Véleménye szerint ez egy olyan tétel, amin nem biztos, hogy spórolni 

kell. Ha megoldható, akkor javasolja a támogatást. 

 

dr. Pataki Anett jegyző elmondta, hogy rákérdezett az ügyelet képviselőjétől, hogy ha az 

emelés megtörténik, akkor biztosított-e, hogy lesz megfelelő szakember, erre a válasz nem 

volt, mert nemcsak anyagi vonzata van ennek a szakember hiánynak. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy néhány dolgot ezzel kapcsolatban szeretne 

kiemelni. Az ügyelet önként vállalt feladata az önkormányzatnak. Az OEP meghirdetett egy 

ellátási feladatot, amelyet megpályáztak és készítettek egy szerződést az OEP-pel. Elfogadták, 

hogy az OEP által finanszírozott összeg elegendő, megfelelő a területi ellátási kötelezettség 

betartásához. Szó sem volt arról, hogy az önkormányzatoknak ehhez hozzá kell járulnia, 

egyébként jelen pillanatban sem kellene hozzájárulni. Ennek ellenére Felsőzsolca is és a 

környező települések is Felsőzsolca gesztorságával megállapítottak 18,- Ft-ot, amelyhez 

minden önkormányzat csatlakozott. Erre jött egy ötlet, hogy emeljenek. Ha valamit adni 

akarnak, akkor ahhoz információra van szükségük. Nem kaptak kellő információt az ügyelet 

anyagi helyzetről, az emelés szükségességéről, és arról sem, hogy amikor február elején az 

ügyeletek és a házorvosok plusz támogatást kaptak, akkor az ügyelet mennyit kapott. Ha 

támogatást várnak, akkor a feltett kérdéseket meg kellene válaszolniuk. Egyébként csak akkor 

lesz ebből emelés, ha a társult önkormányzatok is hozzájárulnak ehhez. 2013-ban is ez volt a 

gond, mert nem járultak hozzá csak a kis települések. Ez természetes, hiszen az, hogy 50,- Ft-

ot, vagy 100,- Ft-ot kifizessenek a kistelepülések az megoldható, de az, hogy 1 M Ft-ot 

kifizessenek önként vállalt feladatra, amelyet alpolgármester úr kiszámolt, ezt nagyra becsüli, 

de ha ennyit kellene fizetniük, akkor az ügyelet nem tudna működni. Lehetett volna 5 E Ft-os 

óradíjjal is számolni, akkor az lehetetlenné tenné az ügyelet működését, amely jelen 

pillanatban is működik. Ha döntenek is az emelésről, az még nem jelenti azt, hogy az ügyelet 

ezt a pénzt meg is kapja, mert amíg a többi településsel nem lesz konszenzus, addig nem 

tudják kifizetni. Érdekes dolog, amelyet bizottsági ülésen is elmondott, hogy nekik az orvosok 

miatt az az érdekük, hogy legyen ügyelet, de nem minden áron, és nem úgy, hogy 

kizsákmányolják az önkormányzatokat, azért mert ők ügyeletet biztosítanak. Felsőzsolcán 

négy háziorvos van, kapnak közel 800 E Ft-ot, négy naponta kellene ügyelniük, plusz a 

hétvégén. Ez azt jelenti, hogy havi 200 E Ft-ot kapna az orvos erre a tevékenységre és vagy 

dolgozik, vagy nem. Semmi nem biztosítja azt, hogy valakinek az ügyeletre szüksége van. De 

ott szüksége van, ahova naponta járnak, két vagy három településre naponta ugyanahhoz a 

néhány emberhez járnak. Nekik azt figyelembe kell venni, hogy az orvosok megsegítésére 

szükségük van az ügyeletre, de ez nem jelenti azt, hogy a jelenlegi összegből nem tud az 

ügyelet működni, mert akkor már régen nem lennének. Arról nem is beszélve, hogy mi szab 

gátat az emelésnek? Egy bizottsági ülésen már elmondta, hogy döntsenek az emelésről, de 

akkor szabjanak feltételeket, hogy szakorvos ügyeljen és minden híváshoz menjenek ki.  
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Sajnos ez nem így történik, nem szakorvosok ügyelnek és nem is mennek ki mindenkihez, ezt 

a települések vezetőitől is tudja, hogy gond van azzal, hogy néhány orvos eldönti a 

telefonhívás alapján, hogy nem megy ki és hívják a mentőt. Javasolta, hogy ha nem tudnak 

dűlőre jutni, neki ezt úgyis meg kell tárgyalni a társult önkormányzatok vezetőivel, térjenek 

vissza rá utána. 

 

Nádi Gyula alpolgármester:  

A Humánpolitikai Bizottság ülésén feltették azt a kérdést, hogy ők milyen emelést 

kaptak az OEP-től, erre azt válaszolták, hogy addig amíg a háziorvosok 130 E Ft-

ot kaptak, ők semmit. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy lehet, hogy akkor még nem kaptak. Az emelés 

január első napjaiban indult el, január 17-én beszélt Csonkánéval, aki elmondta neki, hogy az 

ügyelet is kap emelést csak még nem tudja, hogy mikor és mennyit. Tehát kaptak emelést és 

jó lenne, ha az információkat velük is megosztanák. 

 

Nádi Gyula alpolgármester:  

Érit, hogy ha a többi település önkormányzata másképp dönt, akkor ez nem kerül 

kifizetésre, bármit is dönt most a testület, azt is érti és teljesen logikus, hogy 

összehívja a többi település polgármesterét és ebben tárgyalást kezdeményez. 

Polgármester úr számára azonban fontos, hogy milyen alapokról tárgyaljon, 

nehogy mást képviseljen, mint ahogy később a testület dönt. Véleménye szerint 

egy döntést a polgármester úr dolgának megkönnyítése érdekében hozzon a 

testület, még akkor is, ha ezt a többi polgármesterrel ő önti végső formában. Azért 

is jó lenne egy döntés, mert polgármester úr a 30,-Ft-os emelésről tárgyal és 

esetleg a testület nem járul hozzá ehhez, vagy éppen fordítva, a testület az emelés 

mellett dönt, polgármester úr pedig a 18,-Ft-ról tárgyal. Ezt el kellene kerülniük. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy nem óhajtja, hogy behatárolja a testület, mert 

ez nem erről szól, amit alpolgármester elmondott az körülbelül arra vonatkozott, hogy azt 

sugallja a többi polgármesternek, hogy emeljenek. Ezt ő nem tudja megtenni és nem is akarja 

megtenni. Amennyiben kapnak információt, akkor az összevont ülésre meghívja a Mobilmed 

képviselőit is, világosan mondják meg, hogy mennyit kapnak, ha nem teszik meg, akkor nem 

tárgyalnak tovább. Ez nem kényszerlépés, ez egy önként vállalt feladat, mert amit az OEP-től 

kapnak, abból lehet működtetni az ügyeletet. Javasolja, vegyék le napirendről addig, amíg ő 

nem tárgyal a többi polgármesterrel. 

 

Nagy Róbert képviselő:  

Ő is ezt javasolta volna, hogy vegyék le napirendről. A 30-,Ft-ra való emelést 

csak akkor tudják támogatni, ha garantálják, hogy szakorvos fogja nyújtani a 

szolgáltatást, ha ezt nem garantálják, akkor ez érdekes felállás. Alaposabb 

tájékoztatást kérnek, akár mutassák be a könyvelésüket. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ha képtelenné válnának a működésre, akkor 

odatennék eléjük, hogy ebből az összegből nem tudnak kijönni.  

 

dr. Pataki Anett jegyző elmondta, hogy mindkét bizottsági ülésen beszéltek arról, hogy a 

megállapodást is módosítani kellene, mert ez így nem jó, hogy az emelt összeg csak akkor 

módosul, ha  mindenki hozzájárul. Két település már az emelt összeget fizeti évek óta. 
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Megkérdezte, hogy támogatás formájában, vagy számla alapján fizetik a többletet az 

önkormányzatok, erre azt válaszolták, hogy számla alapján. Nem tudja, hogy milyen jogon 

fizetik az önkormányzatok a többlettámogatást számla alapján, de ez már az ő dolguk, de nem 

helyesen járnak el, mert nekik a 30,-Ft-ot számlázzák, pedig a megállapodás nincs aláírva az 

emelt összegről. Ezért kellene mozgásteret adni az önkormányzatoknak, és módosítani a 

megállapodást, hogy aki 30,-Ft-ot akar fizetni, akkor annyit fizet, Felsőzsolca majd annyit 

fizet, amennyiről a testület dönt, ne legyenek behatárolva az önkormányzatok. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester hozzátette, hogy legyen benne a velük kötött 

megállapodásban, hogy szakorvosok ügyeljenek és ne legyen olyan, hogy nem mennek ki a 

hívásra. Amennyiben a lakosság jelzi, hogy ez nem így működik, akkor onnantól kezdve az 

összes finanszírozást szüntessék meg. Szavazásra bocsátotta a javaslat elnapolását, illetve az 

általa elmondottakat. 

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

13/2015 (II. 11.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A háziorvosi ügyelet önkormányzati támogatásának emelése 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést 

megtárgyalta és úgy döntött, hogy a kérdést elnapolja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a háziorvosi ügyeletben 

résztvevő önkormányzatokkal és a MobilMed Kft. képviselőivel tárgyalásokat 

folytasson a megállapodás módosításáról, a támogatás összegéről, illetve arról, 

hogy a megállapodás tartalmazza azt, hogy a MobilMed Kft. vállalja/garantálja, 

hogy az ügyeletet szakorvosok látják el és minden beérkező hívásra kimennek a 

beteghez, mert amennyiben ez nem történik meg, a teljes finanszírozást 

megszünteti az önkormányzat. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: az ügyeleti ellátásban részesülő önkormányzatokkal történt 

tárgyalást követően 

 

 

A 8. napirendi pont keretében az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 

03.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 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 bizottsági vélemények ismertetését. 
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Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

szóló 5/2014. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról készített tervezetet. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek is az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

5/2014. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosítására készített tervezetet.  

 

Pásztor Erik képviselő: 

 Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. 

(III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról készített tervezetet. 

 

Ezután a polgármester a tervezetet bocsátotta szavazásra. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2015. (II. 11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 

5/2014. (III.03) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

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

Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2014. (X. 22.) 

önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés c) pontjában, az (5) bekezdés h) pontjában, 

valamint a (7) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Felsőzsolca 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humánpolitikai, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

1. §   (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 03.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § a) pontjában meghatározott 

„1 642 717 E Ft-ban” szövegrész helyébe az „1 706 762 E Ft-ban” szöveg lép. 
 

 (2) A Kr. 2. § b) pontjában meghatározott „1 861 918 E Ft-ban” szövegrész helyébe 

az „1 926 030 E Ft-ban” szöveg lép.  
   

         (3) A Kr. 2. § c) pontjában meghatározott „854 496 E Ft-ban” szövegrész helyébe az 

„787 391 E Ft-ban” szöveg lép.  
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         (4) A Kr. 2. § d) pontjában meghatározott „635 295 E Ft-ban” szövegrész helyébe az 

„568 123 E Ft-ban” szöveg lép.  

 

         (5) A Kr. 2. § e) pontjában meghatározott „2 497 213 E Ft-ban” szövegrész helyébe az 

„2 494 153 E Ft-ban” szöveg lép.  

 

         (6) A Kr. 2. § f) pontjában meghatározott „2 497 213 E Ft-ban” szövegrész helyébe az 

„2 494 153 E Ft-ban” szöveg lép.  

 

 

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

 

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

 

 (3)    A Kr. 2.1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

 

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

 

 (5) A Kr. 3.1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

 

 (6) A Kr. 3.2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

 

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

 (8) A Kr. 5. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 
 

         (9) A Kr. 5.2. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

 

         (10) A Kr. 5.3. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

 

 (11) A Kr. 6. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

 

         (12) A Kr. 6.1. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

  

 (13) A Kr. 6.2. melléklet helyébe a 13. melléklet lép. 

 

 (14) A Kr. 7. melléklet helyébe a 14. melléklet lép. 

 

 (15) A Kr. 8. melléklet helyébe a 15. melléklet lép. 

 

 (16) A Kr. 11. melléklet helyébe a 16. melléklet lép. 

 

 (17) A Kr. 14. melléklet helyébe a 17. melléklet lép. 

 

 (18) A Kr. 22. melléklet helyébe a 18. melléklet 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 

 

 

NAPIRENDEN KÍVÜL: 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester Major Ádámnénak adott szót, aki előzetesen jelezte 

hozzászólási szándékát. 

 

Major Ádámné a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 

 Tisztelettel és szeretettel hív és vár mindenkit a Bolgár Nemzetiségi 

Önkormányzat nevében az egyik legnagyobb ünnepükre február 27-én 1500 

órától a régi művelődési házba a török uralom alóli felszabadulás ünneplésére 

és a tavaszköszöntésre, amiből már hagyományt teremtettek. A régi képviselők 

már tudják, hogy ilyenkor közösen köszöntik a tavaszt, kis kitűzőket 

osztogatnak, jókívánságokat mondanak. Tisztelettel kéri és szeretné, ha minél 

többen megjelennének az új képviselők közül főleg, támogassák őket, mert 

ezzel tudnák ösztönözni őket a további munkára, hogy legyen tervük és sok 

mindent meg tudjanak valósítani. Ehhez kell egy kis dopping, nagy szeretettel 

várnak mindenkit. A meghívót megkapják időben, csak szeretné, ha beírnák a 

naptárukba ezt a programot. 

 

 

A polgármester - miután egyéb napirendi pont, bejelentés nem volt - az ülést 1012 órakor az 

ülést bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 DR. PATAKI ANETT DR. TÓTH LAJOS 
 jegyző polgármester                             

 

 

 

 

 NÁDI GYULA SZÉCHENYI SÁNDORNÉ 
jegyzőkönyv hitelesítők 

 


