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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

 

Készült: Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 20-án 940 

órakor tartott rendkívüli ülésén.  

 

Helye: Városháza díszterme. 

 

 

Jelen vannak:  Dr. Tóth Lajos polgármester, Nagy Zoltán alpolgármester, Kucskár Tibor, 

Nádi Gyula, Rimán János, Szinai István képviselők. 

 

Távolmaradásukat előre jelezték: Nagy Róbert, Vasvári László és Zsiros Sándor 

képviselők. 

 

Tanácskozási joggal vesz részt az ülésen: dr. Pataki Anett jegyző, dr. Rónai István aljegyző, 

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

alpolgármester. 

 

A napirend tárgyalásánál: Leskó Mária gazdálkodási osztályvezető, dr. Szikszai Judit 

hatósági osztályvezető. 

 

Jegyzőkönyvvezetők: Kovács Zsuzsanna, a vezetők munkáját segítő köztisztviselők 

osztályvezetője és Jávorszki Klára ügyintéző. 

 

 

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

Képviselő-testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek Nádi Gyula és Kucskár Tibor képviselőket jelölte ki, amit a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadott. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester javasolta a kiküldött napirendi pontok elfogadását. 

 

Nagy Zoltán alpolgármester: 

Az áramellátással kapcsolatban lenne két kérése, így vegyék napirendre az 

Egyebek napirendi pont tárgyalását.   

 

 

A polgármester – az alpolgármester javaslatával kiegészítve – szavazásra bocsátotta 

napirendi pontok elfogadását.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen szavazattal az alábbi napirendet 

fogadta el:  
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NAPIREND: 
 

1. Javaslat a 7-es buszjárat közlekedtetésének finanszírozásával kapcsolatos egyeztetésekre 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

2. Tervezet a szociális ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló 14/2013. (V. 21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

3. Javaslat a nem közművel összegyűjtött települési folyékony hulladék kezelésére vonatkozó 

közszolgáltatáshoz kapcsolódó pályázat kiírására 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

4. Javaslat a polgármester jutalmazására (zárt ülés) 

 Előadó: Nádi Gyula képviselő 

 

5. Egyebek 

Előadó: Nagy Zoltán alpolgármester 

 

 

Az 1. napirendi pont keretében a 7-es buszjárat közlekedtetésének finanszírozásával 

kapcsolatos egyeztetésekre vonatkozó javaslatot tárgyalta meg a Képviselő-testület Dr. Tóth 

Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette az előterjesztést. Ezután megnyitotta a vitát a 

javaslat felett. Hozzászólás hiányában kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését. 

 

Nádi Gyula képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal megadta a felhatalmazást. 

 

Ezután a polgármester az írásbeli határozati javaslatot olvasta fel és bocsátotta szavazásra. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

53/2014. (V. 20.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: a 7-es buszjárat közlekedtetésének finanszírozásával kapcsolatos 

egyeztetések 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete meghatalmazza Dr. Tóth 

Lajos polgármestert, hogy a Miskolc-Felsőzsolca viszonylaton közlekedő 7-es 

buszjárat finanszírozásának biztosítása érdekében a buszjárat vonalán működő 

vállalkozásokkal egyeztetéseket folytasson, megállapodásokat kössön. 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
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A 2. napirendi pont keretében a szociális ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló 

14/2013. (V. 21.) 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, illetve annak indokolását, majd 

megnyitotta a vitát felette.  

 

Rimán János képviselő: 

Fenntartja a véleményét az ügyben, hogy nem kíván lemondani a tartozásról, 

amelyet ezek az emberek halmoztak fel saját hibájukból, mert nem akartak fizetni. 

Mindemellett egy bizonyos fizetési maximumot hajlandó elfogadni. Ez az ő 

felfogása szerint sérti a törvények előtti egyenlőséget, mert vannak sokan a 

városban, akik ugyanilyen helyzetben vannak, ők semmilyen kedvezményt nem 

kapnak. Bizottsági ülésen említette azt a réteget, akik 60-80 E Ft-ért dolgoznak, 

most azok hátrányba kerülnek azon emberekkel szemben, akik nincsenek a munka 

világának a környékén sem. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

Rendelkezzenek valamilyen formában arról, hogy a továbbiakban ne legyen 

lehetőség arra, hogy további tartozás halmozódjon fel. Ez a minimum. 

 

Nagy Zoltán alpolgármester: 

Egyetért képviselő úrral. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester további hozzászólás hiányában kérte a bizottsági vélemények 

ismertetését.  

 

Nádi Gyula képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 3 igen és 1 nem szavazattal elfogadta és elfogadásra 

javasolta a testületnek a tervezetet. A Humánpolitikai Bizottság 4 igen és 1 nem 

szavazattal támogatta a tervezet elfogadását. Az Ügyrendi Bizottság 2 igen 

szavazattal elfogadta a tervezetet. A Humánpolitikai Bizottság 4 igen és 1 nem 

szavazattal, a Pénzügyi Bizottság 3 igen és 1 nem szavazattal az Ügyrendi 

Bizottság pedig 2 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolta, hogy a 2014. március 31. napjáig fennálló közkifolyó 

tartozások törlésre kerüljenek. 

 

Rimán János képviselő: 

Név szerinti szavazást kért. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a tervezet elfogadásához minősített többség 

szükséges. Kérte a képviselők döntését, hogy hozzájárulnak-e ahhoz, hogy a tervezet 

elfogadásáról név szerinti szavazással döntsenek? 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta, hogy a tervezet 

elfogadásáról név szerinti szavazással döntenek.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester kérte jegyző asszonyt, hogy ismertesse a szavazáshoz a 

képviselők névsorát. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

Nagy Zoltán alpolgármester:   igen, 

Kucskár Tibor képviselő:  igen, 

Nádi Gyula képviselő:  igen, 

Rimán János képviselő.  nem, 

Szinai István képviselő:  igen, 

Dr. Tóth Lajos polgármester:  igen. 

 

A polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 5 igen és 1 nem szavazattal az 

alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

14/2014. (V. 20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ   

14/2013. (V. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 

(1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 20. § 

(3) bekezdés e) pontjában, (5) bekezdés h) pontjában és (7) bekezdés e) pontjában biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

Pénzügyi Bizottsága, Humánpolitikai Bizottsága és Ügyrendi Bizottsága véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

1. § A szociális ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló 14/2013. (V. 21.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szr.) 9. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a 

következő rendelkezés lép:  

„f) a közkifolyó használati vízdíj fizetésére.” 

 

 

2. § Az Szr. 28. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki: 

„(2) E rendeletnek a 14/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Mr.) 

módosított 9. § (1) bekezdés f) pontját az Mr. hatályba lépésekor folyamatban lévő 

eljárásokban is alkalmazni kell. 

 

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

   

dr. Pataki Anett s. k. Dr. Tóth Lajos s. k. 

jegyző polgármester 

 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy bizottságok által elfogadott javaslatot teszi fel 

szavazásra, amelynek lényege, hogy törlésre kerül a tartozás 2014.03.31-ig. 

„Tárgy: Közkifolyó tartozások törlése 
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Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 2014. március 31. 

napjáig fennálló közkifolyó tartozások törlésre kerüljenek. 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester, dr. Pataki Anett jegyző 

Határidő: értelemszerűen” 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 5 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

54/2014. (V. 20.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Közkifolyó tartozások törlése 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 2014. 

március 31. napjáig fennálló közkifolyó tartozások törlésre kerüljenek.  

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester, dr. Pataki Anett jegyző 

Határidő: értelemszerűen 
 

 

A 3. napirendi pont keretében a nem közművel összegyűjtött települési folyékony hulladék 

kezelésére vonatkozó közszolgáltatáshoz kapcsolódó pályázat kiírására készült javaslatot 

tárgyalta 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: 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal támogatta a javaslatot. 

 

Ezután a polgármester az írásbeli határozati javaslatot olvasta fel és bocsátotta szavazásra. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

55/2014. (V. 20.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: a nem közművel összegyűjtött települési folyékony hulladék kezelésére 

vonatkozó közszolgáltatáshoz kapcsolódó pályázat kiírása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

nem közművel összegyűjtött települési folyékony hulladék kezelésére vonatkozó 

közszolgáltatásra a mellékelt pályázati felhívás kiírása kerüljön. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester  

Határidő: 2014. május 31. 

 

 

A polgármester 947 órakor – a zárt ülés idejére – szünetet rendelt el.  
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A zárt ülést követően az 5. napirendi pont keretében az Egyebekről tárgyalt a testület Nagy 

Zoltán alpolgármester előterjesztésében. 

 

Nagy Zoltán alpolgármester: 

A közvilágítással kapcsolatban van problémája. A Görgey Artúr utcán lévő 

Waberer’s házak előtt, a házak két sarkán nincs felszerelve lámpabúra, illetve 

tartókar sem. Kérte, hogy erről intézkedjen polgármester úr. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megkérdezte, hogy ez közvetlen az Akác és Bem utca sarkán 

van?  

 

Nagy Zoltán alpolgármester:  

A Waberer’s házak és a társasházi lakások között van. Javasolta továbbá, hogy a 

Kodály Zoltán utcával szemben, ahol a busz jár körbe, van ott két sor 

villanyoszlop, ezekből kettő teljesen szinte 45 fokban megdőlt, életveszélyes, már 

csak a drót fogja. Kérte ebben is polgármester úr intézkedését. 

 

 

Miután egyéb bejelentés, hozzászólás nem volt Dr. Tóth Lajos polgármester az ülést 956 

órakor bezárta. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 DR. PATAKI ANETT DR. TÓTH LAJOS

 jegyző polgármester 
 

 

 

 

 NÁDI GYULA KUCSKÁR TIBOR 
jegyzőkönyv hitelesítők 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


