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INGYENES!
A FELSŐZSOLCAI KÉPVISELŐ-TESTÜLET LAPJA

Jó hangulatú főzőmajális
A hagyományos főzőmajálison 11 felsőzsolcai civil
szervezet 8 csapatba tömörülve készítette el szabadon
választott húsételét. Kora
reggeltől folytak az előkészületek, hogy déli harangszóra
a zsűri asztalára kerüljenek
az ínycsiklandó ﬁnomságok.
Az összeszokott csapatok jó
hangulatban dolgoztak, hiszen
„a főzés könnyű fejet, nyitott
lelket és meleg szívet kíván”.
(Folytatás a 4. oldalon)

Az édesanyákat ünnepeltük
(Képes beszámoló a 2. oldalon.)
A korláthelmeci Palaticz Mátyás Miklós
(középen, sárga ingben) kapta a Képviselő-testület által
megítélt 100.000 Ft-ot.

Toborzó
futás
A honvédség kötelékébe való toborzás, a honvédelem ügyének
népszerűsítése volt
az esemény célja.
(Cikk a 3. oldalon)

ZSOLCAI POLGÁRŐRÖK
KÖZGYŰLÉSE
Dr. Tóth Lajos polgármester is elismerésben részesült. (Cikk az 5. oldalon)

 Közélet
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Anyák napja Zsolcán
és mindennapi küzdelmeiről beszélt.
Felsőzsolca város két Népdalkörrel,
Néptánccsoporttal és az Együtt Felsőzsolcáért Egyesületen belül működő Magyar Nótaszerzők és Énekesek
Észak-Magyarországi
Csoportjával
is büszkélkedhet. Idén az ő műsorukat láthatta a közönség. Simon Zsóka,
Szabó Lajos, Tapa Ottó, Bozsár Katalin, Sarkadi László, Jóna László, Gáspár Anni magyar nótáihoz Miskolci
Balogh Zoltán zenekara szolgáltatta
az élő cigányzenét. A másfél órás programba Gáspár Anni ezúttal könnyűzenei slágereket is becsempészett.
A rendezvényt a képviselő testület,
az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület,
a Szerencsejáték ZRT, Nádi Gyula
alpolgármester és a
Pokol csárda kollektívája, Guba Imréné,
Vass Lajos vállalkozók
támogatták.

A több éves hagyományt folytatva
idén is városi anyák napját szervezett Felsőzsolca Város Önkormányzata és az Együtt Felsőzsolcáért
Egyesület. A rendezvény sikerét mi
sem jellemzi jobban, mint az hogy
már kinőtte a Pokol Csárda kereteit,
így ezúttal már több mint 280 vendéggel a Rendezvények Háza adott
otthont az anyák napjának.
A Felsőzsolcai Napközis Óvodások,
mindkét óvodából külön-külön léptek színpadra. Mag Zsoltné, Bíróné
Láng Tünde, Siroka- Zimonyi Nóra
óvodapedagógusok felkészítő munkáját dicséri kedves műsoruk. Lukács
Attila, a Szent István Katolikus Iskola
tanulója, verssel köszöntötte az édesanyákat, nagymamákat.
Dr. Tóth Lajos polgármester beszédében a gyermekvállalás fontosságáról, az anyaság felelősségéről, öröméről

ELADÓ KEDVEZŐ ÁRON!

ELADÓ FELSŐZSOLCÁN
2

– 110 db új, mediterrán „Velence” típusú tetőcserép (11 m )
– 20 db új, mediterrán kupás cserép
– 5 m2 új, Frühwald gyártmányú „őszilomb” árnyalatú térkő (20x10x4 cm)
– 20 zsák kokszgranulátum (18 kg/zsák)
Érdeklődni a 06-30-482-2475 és a 46/383-524-es telefonszámon lehet.



Szalag fűrész 600-as (3kw)
220 mm-es Abrikter.
 Konyhaszekrény,
 Heverő és egy rugósmatrac.
ÉRDEKLŐDNI: 30/737-00-87
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emlékezünk a hétköznapok rohanó világában hőseinkre, azokra az emberekre és katonákra, akik életüket adták az emberiségért, a hazáért. Ez a park a
történelmi múlt árnyékában helyt ad találkozásoknak, így a Toborzó Országfutás 2016 rendezvénysorozat is egy remek alkalom arra, hogy városukban
katonákkal, mai kori eszmékkel találkozhassanak.
Napjainkban a ﬁgyelem sokszor vetődik katonáinkra, akik helytállnak, ha kell, és ha a haza szólítja őket. Aki cél nélkül bolyong a pályaválasztás erdeiben, lássa meg az utat egy életpálya, és egy hivatás felé. Figyeljen fel a honvédő katonákra, és a
tudás, képesség, értékké válhat. Kívánom, hogy a
felnövekvő gyermekek között legyenek ily fényes
gyöngyszemek, kik e
hivatást továbbvihetik. Kiemelt célunk a
mai rendezvényünk
kapcsán az egészséges életmód, a sport
népszerűsítése, mindemellett tisztelegni a
sportolóink és hőseink
előtt. Köszönöm Felsőzsolca polgárainak, diákjainak, óvodásainak
hogy őrzik szívükben
és hagyományaikban a történelem
jeles napjait és katonáink emlékét
– tette hozzá Szombati Emese.
Dr. Tóth Lajos a toborzó futás
résztvevőit kettős minőségében
is köszöntötte: polgármesterként
és orvosként is vallom, hogy a
sport mindenkié, a mozgás bármilyen formájának be kell épülni
a mindennapjainkba. Fontos hogy
a lakosság minél nagyobb számban sportoljon, éljen egészségesen, mert a sport ﬁatalít, növeli a
küzdőképességet, az önértékelést,
és erősíti a közösségi szellemet. A
honvédelem jelenkori feladatairól szólva Dr. Tóth Lajos elmondta: a mai napnak különös jelentősége van, mert határainkat ismét meg kell védeni egy olyan veszedelem ellen, amely fenyegeti
mindazt, amit eddig elértünk, a keresztény életet, amiért élni érdemes. Egyben védelmezzük az
Európai Unión belüli kulturális, lelki és erkölcsi értékeinket is.
Mindehhez bátor, reális gondolkodású mai hősökre van szükség,
akiknek kitartását, helytállását,
cselekedetét a hazaszeretet vezérli.
Így a mai időkben is új hősök születnek, új magyar hősök, akik megvédik a jelenben is hazánk létét.
A zsolcai emlékmű talapzatán
Szombati Emese és Dr. Tóth Lajos
együtt helyezték el a megemlékezés
koszorúit, az óvodások pedig kézzel készített kis kokárdákat és zászlókat szúrtak le a virágágyásba.

Cél: a honvédelem ügyének népszerűsítése

TOBORZÓ FUTÁS
Az egész országon átívelő toborzó futást szervezett a Magyar
Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság, annak érdekében, hogy közelebb vigye az emberekhez a
honvédelem ügyét. A futók április 18-án érkeztek Felsőzsolcára.
A futók a 2016
kilométeres útvonalon több mint
200 települést érintenek, végül május
20-án futnak célba
Budapesten.
A futás ünnepélyes indításával
egybekötött sajtótájékoztatón Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium (HM) parlamenti államtitkára azt hangsúlyozta: napjainkban
új típusú kihívásokkal is szembe kell nézni, ehhez szükségünk van
képességeinkre, tartalékainkra, azok megújítására és kibővítésére,
illetve a társadalom támogatására is.
Céljuk a honvédség kötelékébe való toborzás, a honvédelem
ügyének népszerűsítése, a Magyar Honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítése – mondta az államtitkár, hozzátéve: idén – az
olimpiai évben – a honvédség rendezvényét összefűzik a sport és az
egészséges életmód népszerűsítésével.
Felsőzsolcán a Nepomuki szobornál iskolások és tanáraik kisebb csoportja várta a futókat és ha rövid távon is, de csatlakoztak
hozzájuk a Hősök teréig. A rövid
műsort követően Szombati Emese
a toborzó irodavezetője beszédét
Vörösmarty Mihály gondolatával
kezdte: „A múltat tiszteld, s a jelent
vele kösd a jövőhöz.” S mint hozzáfűzte: mai világunkban fontos
megállnunk és emlékeznünk. Felsőzsolca a honfoglalás óta lakott
település, harci cselekményekben
gazdag e föld, melyet a legjobban
jellemez az 1848–49-es forradalom és szabadságharc nevezetes,
győztes ütközete, a zsolcai csata.
A magyar szabadságharc elesett
honvédjeinek állított emlékműnél

Közélet 
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Szimfónia-program zárókoncert
2014 októberében kezdődött a
felsőzsolcai Szent István Katolikus
Iskolában a Szimfónia-program. A
Magyar Máltai Szeretszolgálat és
Szimfónia Alapítvány közös kezdeményezéséhez országszerte számos
iskola csatlakozott. A csoportos zenei
foglalkozásokon több mint 50 tanuló
vett részt Felsőzsolcán.
A két évvel ezelőtt kezdődött Szimfónia-program a végéhez ért. A Szent
István Katolikus Általános Iskola diákjai is részt vettek a Szimfónia-programban. A délutáni foglalkozáson muzsikusok, elméleti és gyakorlati szakemberek tanították a diákokat.
A hangszerekkel való ismerkedéstől, az első hangok megtanulásától a gyerekek
látványos eredményeket értek el zenei készségeik fejlődése terén. Másik fontos eredményként számottevő változás
volt megﬁgyelhető a gyerekek
viselkedésében, kitartásában,
koncentrációs képességében –
mondta Kulcsár Alexandra a
program egyik szervezője.
A Szimfónia program ötlete Venezuelából ered, lényege
nem a tehetséggondozás, hanem az örömzenélés. Elsősorban tehát szociális programról van szó, melyben a zene az
esélyteremtés eszköze, kitörési lehetőség. Magyarországra a Szimfónia Alapítvány
hozta el az ötletet.
A program sikerét mutatja, hogy mindenhol túljelentkezés volt a
délutáni foglalkozásokra – mondta Putz József iskolaigazgató. Felsőzsolcán szeptembertől a Szimfónia Alapítvány zeneiskola kihelyezett
tagozatot indítana a Szent István Katolikus Iskolában.

Vidám főzőmajális
(Folytatás az 1. oldalról)
A „séfek” irányításával ügyes kezek
hámoztak, daraboltak, ízesítettek… és jókedvvel fűszerezték ételeiket. A Dr. Tóth Lajos
polgármester és Nádi Gyula alpolgármester
által alkotott zsűrire komoly feladat hárult,
mikor dönteniük kellett az ízletes, különleges,
mutatós, zamatos és mindenek fölött nagy
odaadással készített ételek között. A közös
ebéd után Gáspár Ani és Jóna László énekesek
szórakoztatták a csapatokat és vendégeiket.

Városunk is szponzorálta
a V4 nemzetközi
kerékpárversenyt

Diákoknak a drogról
Az illegális, valamint a legálisnak számító, de
egészségkárosító hatással bíró, kábító hatású szerek
a településen való egyre nagyobb mértéket öltő megjelenése kapcsán, a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató
Központ 2016. április 26-án 14.30 órai kezdettel drogprevenciós előadást szervezett a Felsőzsolcai Szent
István Katolikus Általános Iskolában tanuló, felső
tagozatos
gyermekek szülei számára.
A kábítószerek
egészségkárosító
hatásaira, előadásában Számadóné Nagy Zsuzsanna védőnő hívta fel a
megjelent szülők ﬁgyelmét.
A Miskolc Városi Rendőrkapitányság Ifjúságvédelmi Osztályának bűnmegelőzési előadója, Kovácsné
Leskó Anna rendőr őrnagy, a kábítószer használat következményeiről, a szülők megelőzésben, a problémák
felismerésében és azok megoldásában való szerepének
fontosságáról beszélt.
A visszajelzések alapján a résztvevők az elhangzott
információkat érdekesnek és hasznosnak találták.

Április 23-án, szombaton rajtolt a negyedik
V4 nemzetközi kerékpárverseny magyar szakasza. A rajtceremónián Altusz Kristóf európai és
amerikai kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár kiemelte az idén 25 éves Visegrádi Együttműködés jelentőségét. V4 nemzetközi kerékpárverseny támogatói között volt Felsőzsolca is.
 Május közepén új, minden irányba billenthető platós kisteherautóval gazdagodott a GAMESZ gépjármű ﬂottája.
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Rendhagyó nótaóra
az iskolában
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A Felsőzsolcai
Polgárőr Egyesület közgyűlése
A dokumentumok alapján Felsőzsolcán 1990. év telén egyéni kezdeményezésre, mindenkitől különállóan, 6 fő
maguk által elkészített járőrszolgálat
alapján, szinte semmi nélkül elkezdték
Felsőzsolca utcáit róni. Nagyon nehéz
volt, hiszen senkitől sem kaptak információt, nem volt előzménye a polgárőr
munkának.

Egyesületünk kulturális tevékenységében
a magyar nóta és népdal terjesztése kiemelt
helyet foglal el. Célunk, hogy a különböző
korosztályokhoz juttassuk el nemzeti kincsünket. Ezért szervezzük évek óta, az általános iskolások magyar nóta és népdal éneklési versenyeket. Megkerestük az általános iskolákat, - felajánlva, hogy énekeseink szívesen tartanak ének /nóta/órát. A Szent István
Katolikus Általános Iskolában ez év május
2-án került sor egy ilyen rendhagyó nótaórára. Gyermekek feszült ﬁgyelemmel kísérték
Sarkadi László zenetanár-nótaszerző, és az
Együtt Felsőzsolcáért Egyesület Elnökségi
tagja, Gáspár Anni nótaénekes élvezetes, a
tanulókat is éneklésre serkentő előadását. Ez
már az ötödik ilyen óra volt, ahol a nótaénekesek mutatják meg az általános iskolásoknak, a magyar nóta és népdal szépségeit, ezt
szeretnénk több iskolában megtartani.

Ma ugyanaz a szándék és ugyanaz a lelkesedés vezet minket, mint az alapítókat. A
2015.évet bátran nevezhetjük Polgárőrség
„Aranykorának”, hiszen elkezdődött a minőségi Polgárőrség kialakítása. Városunkban 2015.évben is az állampolgárok életének, testi épségének, vagyonának és biztonságérzetének védelme, valamint az egyének
és közösségek életminőségének javítása
érdekében, a törvényességet megőrizve, hatékonyan tevékenykedtünk.

Az Egyesület tevékenysége
a 2015. évben
Járőrszolgálat gépkocsival
1.500 óra
Járőrszolgálat gyalogosan
1.100 óra
Rendőrséggel közös szolgálat 240 óra
Rendezvények biztosítása
820 óra
Közterület felügyelővel
25 óra
Környezetvédelmi felderítés
30 óra
Oktatás, ismeretbővítés
15 óra
Egyéb feladat
70 óra
Összesen:
3.800 óra
Intézkedések száma
Jelzés adás
Tettenérés

Ingyenes
jogi és pszichológiai
tanácsadás
Tisztelt felsőzsolcai lakosok!
A Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató
Központban ingyenes jogi és pszichológiai tanácsadás vehető igénybe!
Előzetes időpont egyeztetés:
Személyesen:
3561 Felsőzsolca, Kassai u. 32.
Telefonon: 383-520

Közélet 

jegyezni, hogy nem lehetünk elégedettek,
még ezen a területen is nagyon sok a tennivaló.
Tekintettel arra, hogy a Magyar Postával
is együttműködési megállapodásunk van,
így a felkérésüknek eleget tettünk azzal,
hogy a megemelt nyugdíj kihordásnál a
kézbesítőket kísértük, és a postánál fokozott ellenőrzést tartottunk. Együttműködési megállapodást kötöttünk a MÁV-val is.
2015 március hónapban kezdtük el a fokozott ellenőrzést a vasúthoz tartozó területen.
Egész évben probléma, hogy tanítás után
nemcsak az iskolás gyerekek, hanem felnőttek is futballoznak az iskola, illetve a tornaterem udvarán, nem kímélve a létesítményt.
Szintén egész évben probléma, hogy egy másik, ﬁatalokból álló csoport görkorcsolyázás
közben az emlékműveket, padokat rongálja.
A fentiekkel kapcsolatosan nagyon sokat ellenőrzünk, ﬁgyelő szolgálatot, és visszatérő
ellenőrzést végeztünk. Amennyiben lehetséges értesítjük a szülőket, súlyosabb esetben
értesítjük rendőrséget akik a szükséges intézkedést megteszik.
Agócs Ferenc
a polgárőrség elnöke

256 alk.
123 alk.
48 alk.

2015. évben folytatódott az idős emberek védelmével kapcsolatos karitatív program a „Tisztelet az éveknek, biztonságot az
időseknek”. A Megyei Polgárőr Szövetség
felkérésére elindítottuk újra a Szomszédok
Egymásért Mozgalmat. Nagyon sok szórólapot osztottunk ki és kértük a lakosságot,
hogy segítsen, hiszen ebben a bűnmegelőzési formában nagyon sok lehetőség van és
ezt kell jobban kihasználni. A hideg időre
való tekintettel különös gondot fordítottuk
az egyedül élő idős személyekre, és visszatérően ellenőrzést végeztünk. Az elbeszélgetések alkalmával felhívjuk a ﬁgyelmüket
az ismeretlen személyek által előadott becsapásokra.
Jelentős eredményeket értünk el a mezőgazdasági lopások, illegális fakivágások
és hétvégi házak sérelmére elkövetett betörések visszaszorításában, de meg kell

A 20 éves Polgárőr Szolgálatért Emléklapot Dr. Tóth Lajos Polgárőrnek
a polgárőr mozgalomban végzett
munkája elismeréseként adták át.
A 15 éves Polgárőr Szolgálatáért Emléklapot és a polgárőr mozgalomban
végzett elismeréseként Pisla László
polgárőr részére adták át.
A Polgárőr mozgalom támogatásában végzett áldozatkész, önzetlen
munkájáért dicséretben és jutalomban részesült: Aleva Vincze Istvánné,
Pisla László, Biszku László, Domány
Ferenc, Madarász István, Harangi
Viktor, Filyó Dávid, Kovács István,
id. Mihalik Ferenc.
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Miskolci Törvényszék, mint másodfokú bíróság
7.Bf.879/2015/6. szám
A Miskolci Törvényszék, mint másodfokú bíróság a 2015. évi december
hó 09. napján megtartott nyilvános ülés alapján meghozta és 2015. évi december hó 16. napján kihirdette a következő
VÉGZÉST:
A gondatlanságból elkövetett közveszélyokozás vétsége miatt Fehér Attila
József ellen indult büntetőügyben a Miskolci Járásbíróság 2015. évi június
hó 19. napján kelt 9.B.1175/2013/56. számú ítéletét helybenhagyja.
INDOKOLÁS:
A Miskolci Járásbíróság a rendelkező részben megjelölt ítéletében Fehér Attila József vádlottat az ellene az 1978. évi IV. tv. 259.§ (1) bekezdés,
(2) bekezdés III. fordulatába ütköző, de (4) bekezdés I. fordulata szerint
minősülő és büntetendő gondatlanságból elkövetett közveszélyokozás vétsége miatt emelt vád alól felmentette. Megállapította, hogy az eljárás során
felmerült 854.760.- forint bűnügyi költséget az állam viseli.
Az ítélet ellen az ügyész jelentett be fellebbezést a vádlott terhére a felmentése miatt, bűnösségének megállapítása érdekében, majd fellebbezését
– annak írásban előterjesztett indokolásában foglaltak szerint – az elsőfokú
bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése érdekében tartotta fenn. Álláspontja szerint az elsőfokú bíróság ítélete megalapozatlan, ugyanis a megállapított tényekből további tényekre helytelen következtetést vont, illetőleg
indokolási kötelezettségének sem tett teljes mértékben eleget. Utalt a helyi
önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 8.§ (1) és (3) bekezdésében, 9.§
(1) bekezdésében foglaltakra, a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. tv.
4.§ (1) bekezdés f) pontjában, 7.§ (3) és (4) bekezdésében írt rendelkezésekre, valamint a 232/1996. (XII.26.) Kormányrendelet 8.§ (1) bekezdés
b) pontjára, a 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet 3,§ (1) bekezdésére, 8.§
(1) bekezdésének b) pontjára, (2) bekezdésében és a 3.§ (3) bekezdésében
írt rendelkezésekre, mely jogszabályi rendelkezések alapján a vádlott annak
ellenére nem gondoskodott a védekezési terv elkészítéséről Felsőzsolca vonatkozásában, hogy az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság igazgatója 2009. november 3. napján megküldte Felsőzsolca
Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának a terv elkészítéséhez
szükséges vízügyi szakvéleményt. A vádlottnak polgármesterként ismernie
kellett volna a hivatkozott jogszabályokat és az abban foglalt kötelezettségének eleget kellett volna tennie, többek között gondoskodnia kellett volna
arról, hogy Felsőzsolca város rendelkezzen árvízvédelmi tervvel.
A vádlott meghatalmazott védője az ügyészi perorvoslatot alaptalannak
találta. Álláspontja szerint az elsőfokú határozat megalapozott, az elsőfokú
eljárás a perrendi szabályok betartásával került lefolytatására és az elsőfokú
bíróság indokolási kötelezettségét is teljesítette. Kifejtette, hogy az ügyészi
fellebbezés szerint nem tisztázott, hogy milyen elnevezésű tervekkel kellett
volna Felsőzsolcának rendelkeznie, hiszen hol védelmi tervnek, hol árvízvédelmi tervnek nevezi az ügyész a hiányolt tervet. Egyébiránt Felsőzsolca
rendelkezett ilyen tervvel, ezt több tanúvallomás is alátámasztotta, a katasztrófavédelem azonban nem ezen tervet vizsgálta.
Felsőzsolca védelmi terve szerint egyébként hatásos volt a védekezés, hiszen a májusi árvizet követően az került alkalmazásra, az ezt követő árvíz
pedig egy természeti katasztrófa volt, egy olyan katasztrófa, amit korrigálni
emberi léptékekkel nem lehet. Minderre tekintettel az elsőfokú ítélet helybenhagyására tett indítványt.
Fehér Attila József vádlott a felszólalásában rögzítette, hogy az önkormányzati törvényt jól ismerte, hiszen 20 évig volt polgármester, azonban eszerint
nem a polgármester kötelező feladata a hiányolt terv elkészítése. Azon ügyészi
álláspont sem felel meg a valóságnak, mely szerint az önkormányzat költségvetéséből meg lehetett volna oldani a tízmillió forintos összegű tervkészítés
kiﬁzetését, ugyanis a költségvetés összeállítása során a kötelező önkormányzati feladatokhoz kell forrást rendelni, ez pedig nem volt kötelező feladat.
Rögzítette továbbá, hogy a hiányolt terv több települést érint, így érthetetlennek találta azon ügyészi álláspontot, mely szerint annak el nem készítéséért
Felsőzsolca polgármestere lenne felelős csupán. Egyebekben Felsőzsolca rendelkezett vízvédelmi tervvel, véleményezte is ÉKÖVIZIG, azt javításra szorulónak, hiányosnak ítélte, de hangsúlyozta, hogy volt ilyen terv.
Minderre tekintettel az elsőfokú ítélet helybenhagyására tett indítványt.
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A bejelentett perorvoslat folytán a törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét és az azt megelőző eljárást a Be.348.§ (1) bekezdése értelmében teljes
terjedelmében felülbírálta.
Ennek során megállapította, hogy a járásbíróság a bizonyítási eljárást a perrendi szabályok megsértése nélkül folytatta le, melynek során
ügyfelderítési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. Az elsőfokú
bíróság a rendelkezésre álló bizonyítékokat összegyűjtötte és mérlegelési körébe vonta, ítéleti tényállását a felvett bizonyítás anyagára alapítottan, és a bizonyítékokat a logika általános szabályainak megfelelően
értékelve és ezen értékelő tevékenységéről számot adva helyesen állapította meg.
Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás nem szenved a Be.351.§
(2) bekezdése a)-d) pontjaiban rögzített hibákban és hiányosságokban,
nem tartalmaz iratellenes megállapítást és helytelen ténybeli következtetést sem, ekként megalapozott, így az érdemi felülbírálat során a Be.351.§
(1) bekezdése értelmében a törvényszék részére is irányadóként szolgált, és
a másodfokú bíróság a határozatát az elsőfokú bíróság által megállapított
tényállásra alapította.
Tekintettel arra, hogy a tényállás megalapozott, így az ügyész fellebbezésében írt azon hivatkozás, mely szerint az elsőfokú bíróság ítélete a Be.351.§
(2) bekezdés d) pontjában írt okból megalapozatlan, tévesnek tekinthető.
Az ügyészi fellebbezés tulajdonképpen azt sérelmezte, hogy az elsőfokú
bíróság a rendelkezésre álló bizonyítékok, adatok és jogszabályi környezet
alapján nem állapította meg, hogy a vádlott mint polgármester a reá vonatkozó kötelezettség teljesítése során nem a tőle elvárható ﬁgyelmet és körültekintést tanúsította, azaz hogy gondatlanul járt el, ekként megvalósította a
gondatlanságból elkövetett közveszélyokozás vétségét.
Az elsőfokú bíróság ügyfelderítési kötelezettségének maradéktalanul
eleget téve a beszerzett bizonyítékokat tényleges tartalmukkal összhangban értékelte, egymással összevetette, a bizonyítékokat okszerűen, az ésszerűség és a logika követelményeinek a szem előtt tartásával mérlegelte és
felsorakoztatta azon jogszabályokat, melyek irányadónak tekinthetők. A
másodfokú bíróság osztotta az elsőfokú bíróság azon álláspontját, mely
szerint Felsőzsolca várost elöntő árvíz elsődleges oka a rendelkezésre álló
bizonyítékok alapján az volt, hogy Felsőzsolca nem volt körtöltéssel védve,
amelynek létesítése állami feladat lett volna, melyen túlmenően Felsőzsolca
térségében kiépített utaknak visszaduzzasztó hatása volt az elöntésre, mely
miatt a víz beáramlásának sebessége fokozódott a Kis-Sajó irányából, és
hogy az árterületen épült áruházak szűkítették a nagy vízi medret, mely
vízszint emelkedést okozott. Az árvízvédelmi töltés hiányában a vízkárelhárítási terv megléte esetén a településen az elöntés bekövetkezett volna,
azonban utólag azt pontosan meghatározni nem lehet, hogy a vízkárelhárítási terv hiánya okán milyen károk keletkeztek volna.
A másodfokú bíróság osztotta az elsőfokú bíróság azon álláspontját is,
miszerint arra, hogy Felsőzsolca város vízkárelhárítási tervet készítsen,
nem volt közvetlen és egyértelmű jogi előírás és az nem volt törvényi
szintű kötelező önkormányzati feladatként meghatározva, mely elsőbírói álláspontot az országgyűlési biztos jelentése is egyértelműen alátámasztotta.
Mindamellett a másodfokú bíróság azon ügyészi állásponttal sem
értett egyet, mely szerint még ha az önkormányzati törvény nem is
tartalmaz arra vonatkozó törvényi kötelezettséget, hogy vízkárelhárítási terv elkészítése kötelező, az alsóbb rendű jogszabályok alapján e kötelezettség megállapítható lenne. Ugyanakkor a város rendelkezett más olyan
védekezési, veszélyelhárítási tervekkel, melynek része volt az árvízvédelmi
terv is.
Minderre tekintettel az elsőfokú bíróság nem tévedett, amikor a vádlottat
az ellene emelt gondatlanságból elkövetett közveszélyokozás vétsége emelt
vád alól bűncselekmény hiányában felmentette, ekként az ügyészi fellebbezés alaptalan.
A fentiekre tekintettel tehát az elsőfokú bíróság ítélete helyes és törvényes, a másodfokú eljárásban nem merült alapos ok sem annak megváltoztatására, sem a hatályon kívül helyezésre, ekként a törvényszék az elsőfokú
bíróság ítéletét a Be.371.§ (1) bekezdése alapján – helyes indokaira tekintettel – helybenhagyta.
Miskolc, 2015. évi december hó 16. napján
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Meghívó
A Szathmáry Király Ádám Kulturális
Társaság
2016. május 28-án (szombaton)
14 órakor
a Bárczay- kastélyban tartja
következő rendezvényét.
A rendezvényen
a Szathmáry Király Erzsébet-díj
átadása után
Major Ádámné a felsőzsolcai
bolgár nemzetiségi önkormányzat
elnöke tart előadást
a Felsőzsolcán élő bolgárok
történetéről.
Rendezvényünkre mindenkit
szeretettel várunk.
Putz József
elnök
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Igazi majális a pályán is:
tíz gólos győzelem a Nagybarca ellen
Úgy tartja a mondás, hogy az április egy
szeszélyes hónap, az FVSC labdarúgói
azonban megcáfolták ezt és folytatták
kiváló szereplésüket a bajnokságban.
Az első feladat volt a legnehezebb, hiszen
a bajnokságot vezető Edelény látogatott
Felsőzsolcára. A mérkőzés óriási taktikai
csatát hozott, a srácok maximálisan betartották a Sándor Zsolt edző által elképzelteket és Berecz László góljával 1-0 arányban
megnyerték a rangadót. A siker lendületet
adott a gárdának, hiszen egy héttel később
a szebb napokat megélt Sárospatak otthonából hozták el a három pontot Mészáros
Balázs és a lefújás előtt három perccel gólt
szerző Gáll Béla találatainak köszönhetően. Hazai pályán az Encs ellen újabb

A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár
2016. június 9-én 15 órától
az Ünnepi Könyvhét
rendezvény-sorozatához kapcsolódva

GÁL HALÁSZ ANNÁRA
EMLÉKEZIK,
A CSALÁD KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL.
Mindenkit szeretettel várunk!

erőpróba következett, a harcias, kemény
és sok lapot hozó mérkőzésen sem szakadt
meg a mieink szériája. A kétgólos különbség Boczki Attila és Tamók Balázs góljaival
alakult ki. Ózdon egy gyors gólváltás után
már nem változott a végeredmény, amely
a beszámolók alapján jogosnak mondható, hiszen az utolsó húsz percben mindkét
oldalon volt lehetőség a győztes gólt megszerezni, amely azonban elmaradt, így Mészáros Balázs megmozdulása egy pontot
ért. Május első napján nem csak a futballpálya mellett, hanem a zöld gyepen is igazi
majális volt. Az ellenfél, a tavaszra teljesen
széteső Nagybarca volt, amely csapat nem
egyszer kapott nagy gólarányú vereséget
az idei évben. A zsolcaiak egy 10-0-s zakót
szabtak a pályán csak lézengő vendégekre,
amely még így is rájuk nézve volt hízelgő.
Igazi kuriózum az is, hogy az FVSC a bajnokság során másodszor szerzett egy mérkőzésen tíz gólt. A gólokon Dávid Ferenc
/3/, Boczki Attila /3/ Kőműves János /2/ és
Szárnya Zsolt /2/ osztoztak. Az eddig lejátszott kilenc tavaszi meccsen elért 7 győzelem és 2 döntetlen mellett a Mád mellett a
Felsőzsolca az egyetlen veretlen csapat, így
a szoros élmezőnyben az ezüstérmes pozíciót foglalja el.
Gratulálunk!
A megyei I. osztály 2015/2016 szezon tavaszi sorsolása:
16. forduló: 2016.02.28. 14.00 Az FVSC a Sátoraljaújhely
visszalépése miatt szabadnapos
17. forduló: 2016.03.06. 14.30
Bogács Thermálfürdő – FVSC (0-0)
18. forduló: 2016.03.13. 14.30 FVSC – Bánhorváti (5-0)
19. forduló: 2016.03.20. 15.00 FVSC – Szerencs
(2-0)
20. forduló: 2016.03.27. 16.00 MVSC – FVSC
(1-2)
21. forduló: 2016.04.03. 16.30 FVSC – Edelény FC (1-0)
22. forduló: 2016.04.09. 16.30 Sárospatak – FVSC (1-2)
23. forduló: 2016.04.17. 17.00 FVSC – Encs
(2-0)
24. forduló: 2016.04.23. 17.00 Ózd – FVSC
(1-1)
25. forduló: 2016.05.01. 17.00 FVSC – Nagybarca (10-0)
26. forduló: 2016.05.07. 17.00 Bőcs – FVSC
27. forduló: 2016.05.15. 17.00 FVSC – Sajóbábony
28. forduló: 2016.05.21. 17.00 Onga – FVSC
29. forduló: 2016.05.29. 17.00 FVSC – Mád
30. forduló: 2016.06.04. 17.00 Tokaj - FVSC
(U19-es csapatunk mérkőzése a felnőtt
mérkőzés előtt két órával kezdődik.)
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