
2-10/2014. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 829 

órakor tartott rendkívüli ülésén.  

 

Helye: Városháza emeleti tárgyalóterme. 

 

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

Nádi Gyula, Nagy Róbert, Szinai István képviselők; 

 dr. Sájer József és Gavallér István külsős bizottsági tagok. 

 

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, Leskó Mária Gazdálkodási Osztályvezető. 

 

Távolmaradásukat előre jelezték: Rimán János és Vasvári László képviselők. 

 

 

Jegyzőkönyvvezetők: Jávorszki Klára és Kálvin Rita ügyintézők. 
 

 

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 Szinai István képviselőket jelölte ki, amit a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadott. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbiak szerint: 

1. Javaslat Zsiros Sándor önkormányzati képviselő elhalálozásával kapcsolatos teendőkre 

2. Javaslat a Berki-tó Horgász Egyesület beadványának elbírálására 

3. Javaslat szándéknyilatkozatra a Horizont 2020 EU-s pályázatra 

4. Javaslat a Szent István Katolikus Általános Iskola kérelmének elbírálására 

5. Javaslat a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola kérelmének elbírálására 

6. Javaslat útépítéssel kapcsolatos teendőkre 

7. Javaslat Felsőzsolcai Férfi Népdalkör jutalmazására és a választott képviselők és bizottsági 

tagok jutalmazásra 

8. Javaslat a 218/2013. (XII. 18.) Kth. számú határozat módosítása. (zárt ülés) 

9. Egyebek. 

A javaslatokat egy kivétellel szóban kívánja előterjeszteni.  

 

Ezután a felolvasottak szerint szavazásra bocsátotta a napirendi javaslatot. 

 

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 Zsiros Sándor önkormányzati képviselő elhalálozásával kapcsolatos teendőkre 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

2. Javaslat a Berki-tó Horgász Egyesület beadványának elbírálására 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

3. Javaslat szándéknyilatkozatra a Horizont 2020 EU-s pályázatra 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

4. Javaslat a Szent István Katolikus Általános Iskola kérelmének elbírálására 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

5. Javaslat a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola kérelmének elbírálására 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

6. Javaslat útépítéssel kapcsolatos teendőkre 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

7. Javaslat Felsőzsolcai Férfi Népdalkör jutalmazására és a választott képviselők és bizottsági 

tagok jutalmazásra 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

8. Javaslat a 218/2013. (XII. 18.) Kth. számú határozat módosítása (zárt ülés) 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

9. Egyebek 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

 

Az 1. napirendi pont keretében Dr. Tóth Lajos polgármester tájékoztatta a Képviselő-

testületet, hogy Zsiros Sándor önkormányzati képviselő 2014. május 24-én 82 éves korában 

elhunyt. A Zsolcai Hírmondóban a Képviselő-testület megjelentet egy nekrológot. Telefonon 

minden képviselőtársával beszélt az ügyben, hogy az önkormányzat saját halottjának tekinti 

az elhunyt képviselőt, ebben megegyeztek, ezt most meg fogják erősíteni. Tegnap a családdal 

tárgyalt és megbeszélték jegyző asszony jelenlétében, hogy a temetéshez az önkormányzat 

350 E Ft-tal hozzájárul és a testület is meg fog jelentetni egy gyászhirdetést, aminek az ára 

70 E Ft + ÁFA. Egy kérése volt még a feleségnek, hogy a testület nevében búcsúztatást 

szeretnének vagy az alpolgármester vagy az ő személyében. Ezt megbeszélték alpolgármester 

úrral és abban egyeztek meg, hogy ő fogja búcsúztatni az elhunyt képviselőt. Díszsírhelyet 

nem kér a család, saját kriptájukba fogják temetni Zsiros Sándort. A határozati javaslat az 

alábbi lenne: 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Zsiros Sándor önkormányzati 

képviselőt saját halottjának tekinti. 

2. A Képviselő-testület a képviselő temetéséhez 350 E Ft-tal hozzájárul, továbbá 

gyászhirdetést jelentet meg, melyre 70 E Ft + ÁFA összeget biztosít. 

Elmondta, hogy azt tudja, hogy mindenki egyetértett a saját halottá nyilvánítással. 

 

Ezután a polgármester a szóban ismertetett határozati javaslatot bocsátotta szavazásra. 
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

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

 

58/2014. (V. 28.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Zsiros Sándor önkormányzati képviselő elhalálozásával kapcsolatos 

teendők 

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Zsiros Sándor 

önkormányzati képviselőt saját halottjának tekinti. 

 

2. A Képviselő-testület a képviselő temetéséhez 350 E Ft-tal hozzájárul, továbbá 

gyászhirdetést jelentet meg, melyre 70 E Ft + ÁFA összeget biztosít. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
 

 

A 2. napirendi pont keretében a polgármester elmondta, hogy a Berki-tó Horgászegyesület 

működésének 20 éves fennállása alkalmából 2014. június 1-jén horgászversenyt rendez, 

melynek lebonyolításához kértek a testülettől, a polgármestertől támogatást. Arra gondolt, 

hogy 15-20 E Ft-tal támogassák a civil szervezetet, azt hiszi, ennyi elég is lenne. Megnyitotta 

a vitát a javaslat felett. 

 

Nagy Zoltán alpolgármester: 

 Úgy tudja, hogy nem is felsőzsolcai közigazgatási területen van a Berki-tó. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ez így igaz, de attól az egyesület a városban 

működik, nem a Berki tó kérte a támogatást, hanem a civil szervezet.  

 

Nagy Róbert képviselő: 

 A polgármester által javasolt jelképes támogatást elfogadhatónak tartja. 

Valószínűleg családos rendezvény lesz, 20 E Ft-ot megfelelőnek tart. 

 

Ezután a polgármester javasolta, hogy 20 E Ft-tal támogassa a testület a Berki-tó 

Horgászegyesületet, majd szavazásra bocsátotta javaslatát. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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59/2014. (V. 28.) Kth. számú határozat 
 

Tárgy: A Berki-tó Horgász Egyesület beadványának elbírálása 
 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Berki-tó 

Horgászegyesület részére - az egyesület 20 éves fennállása alkalmából - a 2014. 

június 1-jén rendezendő horgászverseny lebonyolítására 20 E Ft támogatást 

biztosít az általános tartalék terhére. 
 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
 

 

A 3. napirendi pont keretében Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a testületet a 

Horizont 2020 (az EU kutatás-fejlesztési és innovációs programja) által 100%-ban 

finanszírozott nemzetközi együttműködési lehetőségről, amelyre pályázni lehet. A NORRIA 

lesz a projekt-partner, de rajtuk keresztül lehetőség nyílik az önkormányzatnak és más 

szervezetnek is jelentkezni a projektre. A program célja energiahatékonysági intézkedések, 

konkrét tevékenységek sikeres megvalósítására irányuló kompetenciafejlesztés. Pénzügyi 

hozzájárulást nem igényel az érintett önkormányzatok részéről, viszont egy minimális vállalás 

szükséges, amely energia megtakarításra és megújuló energiatermelésre vonatkozna. Jelen 

pillanatban egy részvételi szándéknyilatkozat kitöltését kérik az érintettektől, ezt szerdán 

10.00 óráig vissza kell küldeni. Ha addig nem fejeződik be a testületi ülés, ezt kiadja és el 

fogják küldeni. Ezután a polgármester felolvasta a szándéknyilatkozatot: 
“___________________________ Község/Város Önkormányzata (vagy szervezet neve) vállalja  

 

- a Horizont 2020 Program támogatásával megvalósuló, „FILL_UP Projekt” keretében 

lebonyolításra kerülő kapacitásfejlesztési tevékenységekben való részvételt, a project előírásainak 

és a megadott határidőknek megfelelően.  

- hogy hozzájárul a FILL_UP projekt alacsony széndioxid kibocsátású európai régiók 

kialakítására vonatkozó általános céljának eléréséhez a regionális és helyi hatóságok 

kapacitásának fejlesztésével annak érdekében, hogy energiahatékonysági akciókat és 

intézkedéseket finanszírozzanak és valósítsanak meg a kapacitásfejlesztő tevékenységeken 

keresztül, bevonva a piaci szereplőket, ezáltal hozzájárulva az EU energia célkitűzéseinek 

eléréséhez. 

- hogy aktívan részt vesz, és saját erőforrásaival támogatja a NORRIA Észak-Magyarországi 

Regionális Innovációs Ügynökséget a projekt tevékenységeinek sikeres lebonyolításában.” 

 

Hozzászólás híján a polgármester szavazásra bocsátotta az imént felolvasott 3 pontot, 

aminek aláírásához és visszaküldéséhez kért felhatalmazást.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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60/2014. (V. 28.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Felhatalmazás szándéknyilatkozat aláírására a Horizont 2020 EU-s 

pályázatra 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Tóth 

Lajos polgármestert arra, hogy a Horizont 2020 EU-s pályázatra a 

szándéknyilatkozatot aláírja. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2014. május 28. 

 

 

A 4. napirendi pont keretében Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a testülettel a Szent 

István Katolikus Általános Iskola felújítására az igazgató által benyújtott kérelmet az alábbiak 

szerint: 
 „Tisztelt Polgármester Úr! 

A Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola épülete a baloldali szárnyon rendszeresen 

beázik. A tető javítására, a cserepek pótlására 944.000,-Ft-ot biztosít az Egri Főegyházmegye. 

A tető javításával kapcsolatos munkálatokat 2014 júliusában Horváth Pál vállalkozóval szeretnénk 

elvégeztetni, akinek árajánlatát az Egri Főegyházmegye elfogadta. Azzal a kéréssel fordulok 

Polgármester Úrhoz, hogy a tető javítását engedélyezni szíveskedjék. 

Felsőzsolca, 2014. május 26. 

Tisztelettel: Putz József igazgató” 

 

Ezután a polgármester vitára bocsátotta előterjesztését, majd hozzászólás híján szavazásra 

bocsátotta az alábbi javaslatát: 

„Tárgy: A Szent István Katolikus Általános Iskola felújítása 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonát 

képező Felsőzsolca, Szent István u. 2. szám alatti iskolaépület baloldali szárnyának 

tetőjavítását, cserepek pótlását az Egri Főegyházmegye saját költségén elvégezze. 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen” 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

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

 

61/2014. (V. 28.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A Szent István Katolikus Általános Iskola felújítása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

tulajdonát képező Felsőzsolca, Szent István u. 2. szám alatti iskolaépület baloldali 

szárnyának tetőjavítását, cserepek pótlását az Egri Főegyházmegye saját költségén 

elvégezze. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
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Az 5. napirendi pont keretében Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a testülettel a 

Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola felújítására benyújtott kérelmet az alábbiak 

szerint: 
Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A Kazinczy Ferenc Református Iskolában a következő nyári felújítási munkálatokat tervezzük. 

A régi szárny I. emeletének villamoshálózatának cseréje, tantermek és folyosó glettelése, festése, 

vizesblokk felújítása, burkolása. 

A munkálatok elvégzésénél a következő segítséget szeretném kérni a GAMESZ közreműködése révén: 

Vizesblokk vakolása csempézéshez. 

A régi MM falú vezetékek cseréje, bergmancsöves vezetékelés kialakítása, kapcsolók, lámpatestek, 

konnektorok cseréje. 

A munkavégzéshez 1 fő kőműves szakmunkás, 1 fő villanyszerelő szakmunkás, illetve 2 fő 

segédmunkásra lenne szükség. 

Természetesen az anyagár az iskola költségvetését terheli. 

A munkálatokat a lehetőségekhez képest mielőbb szeretnénk megkezdeni, hogy a tanítás befejeztével 

megkezdődhessenek a festési munkálatok. Fontos, hogy ezen munkálatokat még a nyári szünet 

időszakában befejezhessük. Ezért kérem Polgármester Urat, járuljon hozzá a munkálatok mielőbbi 

elkezdéséhez. 

Köszönettel:Nagy György igazgató” 

 

A polgármester elmondta, hogy ez azt jelenti, hogy egy villanyszerelőnek 1 havi munkája 

lesz, ami kb. napi 20 órát tesz ki. Meg kell nézni, hogy mekkora terület, mekkora mennyiségű 

hálózatról van szó, ami egy hónap alatt nem biztos, hogy teljesíthető. Ő ezt nem tudja, az 

iskola ennyit kért a testülettől. Megnyitotta a vitát a javaslat felett. 

 

Nagy Zoltán alpolgármester: 

 Kérése, hogy a felújítást augusztus 30-ig, a tanévnyitásig mindenképpen fejezzék 

be, úgy kezdjék el, mert ha nem lesz kész, a szülők a testületet fogják okolni, a 

polgármesterrel az élen. 

 

dr. Pataki Anett jegyző elmondta, hogy nyár van, szabadságolás, a GAMESZ-nak van 

tervezett munkája is, össze kellene egyeztetni a humán erőforrás rendelkezésre állását. 

 

Leskó Mária gazdálkodási osztályvezető: 

 Vagy hogy van-e ekkora szabad kapacitása a GAMESZ-nak? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy mindenképpen meg kell ezt tenni. A javaslat 

lényege, hogy segítsék-e ennyivel az intézményt? Adnak-e részükre 1 fő kőműves 

szakmunkást, 1 fő villanyszerelő szakmunkást, illetve 2 fő segédmunkást ingyen. 

 

Nádi Gyula képviselő: 

 Az iskola épülete az önkormányzaté, sokat nem veszítenek ezen. Az anyagot 

megveszik, ők adják a munkát. Ő továbbmenne, Szinai úr javasolja, hogy ahhoz 

egy villanyszerelő kevés, már most kérje, hogy két villanyszerelő kerüljön oda. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megkérdezte, hogy van-e még villanyszerelő a GAMESZ-ban? 

 

Szinai István képviselő:  

 Jelenleg nincs, de szokott lenni. 
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Dr. Tóth Lajos polgármester megkérdezte, hogy van-e olyan közmunkás, aki ért hozzá? 

Akkor fel kell venni egy közmunkást, most lesz rá lehetőség. 

 

Nagy Zoltán alpolgármester: 

 Szinai Istvánnak kell kiadni, hogy válasszon maga mellé egy embert, ha kell még 

egyet, mert van itt 150 ember, egész nap mindenki ül. Ő Szinai Istvánt bízná meg, 

ő a szakember, vegyen maga mellé két embert. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ezt a GAMESZ fogja rendezni, majd azon 

belül nyilvánvaló Szinai István lesz, aki koordinálja. 

 

Ezután a polgármester elmondta, hogy a kérdés az, hogy megszavazzák-e ezt a kérést, illetve 

javaslat volt, hogy még egy villanyszerelőt kell felvenni, most lesz rá lehetőség, hogy azonnal 

vegyenek fel embert. Kérdés, hogy 1 kőműveshez, 2 villanyszerelőhöz és 2 segédmunkáshoz 

hozzájárulnak-e? 

 

Nagy Róbert képviselő: 

 Villanyszerelési munkák nagy részét törvény szerint nem is szabad egyedül 

végezni a kivitelezésnél, minimum 2 fő kell. 

 

További hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi javaslatát: 

„Tárgy: A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola felújítása 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonát 

képező Felsőzsolca, Sport u. 2. szám alatti iskolaépületben a Református Egyház nyári 

felújítási munkálatokat végezzen az alábbiak szerint: a régi szárny I. emeletének 

villamoshálózatának cseréje, tantermek és folyosó glettelése, festése, vizesblokk felújítása, 

burkolása, melyhez anyagi forrást nem biztosít. 

A munkálatok elvégzéséhez a Képviselő-testület a GAMESZ közreműködését biztosítja: 

- a vizesblokk vakolásához, csempézéséhez 

- A régi MM falú vezetékek cseréjéhez, bergmancsöves vezetékelés kialakításához, kapcsolók, 

lámpatestek, konnektorok cseréjéhez. 

A Képviselő-testület a munkavégzéshez 1 fő kőműves szakmunkást, 2 fő villanyszerelő 

szakmunkást, illetve 2 fő segédmunkást biztosít. 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen” 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

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

 

62/2014. (V. 28.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola felújítása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

tulajdonát képező Felsőzsolca, Sport u. 2. szám alatti iskolaépületben a 

Református Egyház nyári felújítási munkálatokat végezzen az alábbiak szerint: a 

régi szárny I. emeletének villamoshálózatának cseréje, tantermek és folyosó 

glettelése, festése, vizesblokk felújítása, burkolása, melyhez anyagi forrást nem 

biztosít. 
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A munkálatok elvégzéséhez a Képviselő-testület a GAMESZ közreműködését 

biztosítja: 

- a vizesblokk vakolásához, csempézéséhez 

- a régi MM falú vezetékek cseréjéhez, bergmancsöves vezetékelés 

kialakításához, kapcsolók, lámpatestek, konnektorok cseréjéhez. 

 

A Képviselő-testület a munkavégzéshez 1 fő kőműves szakmunkást, 2 fő 

villanyszerelő szakmunkást, illetve 2 fő segédmunkást biztosít. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

Nagy Zoltán alpolgármester: 

 Az augusztus 30-at bele kell tenni. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ezt a GAMESZ-nak átadják, nekik csak az 

engedélyezés volt a feladatuk. 

 

A 6. napirendi pont keretében az útépítéssel kapcsolatos teendőkre tett javaslatot Dr. Tóth 

Lajos polgármester. Elmondta, hogy tudják, hogy 3 M Ft volt rá betervezve a 

költségvetésbe. A bejövő vállalkozások árajánlatot adtak 2.900,-Ft/m2, 3.300,-Ft + ÁFA, 

illetőleg összességében 4,9 M Ft + ÁFA összegre. Nyilvánvaló, hogy nagyon érdekes a 

2.900,-Ft/m2 összeg, csak az a baj, hogy meleg aszfaltról van szó, a meglévő felület 

elkészítése, portalanítása, meleg aszfalt bevonása finiserrel, 4 cm kopóréteggel, AC/11 

minőségű aszfalt, tömörítés úthengerrel. Ez volt a 3.300,-Ft/m2+ÁFA összegű árajánlat. Egy 

másik árajánlat kézi bedolgozású aszfalt bedolgozásáról szól, a többi ajánlati tétel ugyanaz.   

Arra gondolt, hogy a rendelkezésre álló pénzükből meg kell csináltatni jól ezt az utat. Azt 

megbeszélte alpolgármester úrral, hogy a kifordulót alpolgármester úr megcsináltatja, mert 

anélkül ezt nem lehet bitumeneztetni. 

 

Nádi Gyula képviselő: 

 Tudja mindenki, melyik útról van szó? Nem kaptak anyagot, de ha tudják, akkor 

jó. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy tudják, ezt egyszer már megszavazták, hogy 

kérjenek rá árajánlatokat. 

 

Nagy Zoltán alpolgármester: 

 Ha valaki nem tudja, van 1,5 km út, abból Alsózsolca megcsináltatott 800 m-t, 

Felsőzsolcának lenne 200 m, 600 m lenne Ongának. Ebből van 1.200 m2, amit 

meg kell csinálniuk. Az ellen tiltakozik, hogy hidegaszfaltból csinálják meg 

2.800,-Ft-ért, mert lehetetlen. Vállalta, hogy a kifordulót megcsinálja betonból, 

mert az aszfalt csak aszfalt. Látott ott 3.300,-Ft-os ajánlatot, de az egyikben 2 cm, 

a másikban 4 cm, illetve 6 cm-es bitumen szerepel. Nem mindegy, hogy 4, vagy 6 

cm bitumen kerül rá. Normálisan akarja ezt megcsinálni. 
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A polgármester elmondta, hogy a másik árajánlat, az 3.300,-Ft + ÁFA összegről szól, ebben 

a meglévő útfelület takarítás, emulziós szórás és AC/11-es aszfalt 6 cm-es borítással. Erről a 

képviselők döntsenek, mert ehhez ő nem tud hozzászólni. Neki annyi véleménye volt, hogy a 

meglévő pénzből csináltassák meg azt, amire jut. 

 

Nagy Zoltán alpolgármester: 

 Nem érdekli, hogy 150 m-t, vagy 200 m-t csináltatnak meg, de normálisan kell 

megcsinálni, nem úgy, hogy ma lerakják és a vállalkozó csak a pénzt veszi fel 

érte. Ragaszkodik a 6 cm-hez. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy 40 tonnás, vagy még jobban terhelt gépek 

fognak ott mozogni legalább egy évig az építkezés miatt. Kérdéses, hogy egyáltalán most 

kell-e ezt megcsináltatni, vagy később. 

 

Nagy Zoltán alpolgármester: 

 Hívogatják a polgármesterek, próbálja foltozgatni folyamatosan. Nem akar olyan 

hibába esni, mint a házgyári útnál. Leaszfaltozta saját pénzéből, erre az 

alsózsolcai polgármester feljelentette. 6 cm-es bitumen leterítését javasolja. 

 

Szinai István képviselő: 

 A 6 cm-t javasolja. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester javasolta, hogy döntsön arról a Képviselő-testület, hogy a 

Csavargyáir út aszfaltozásával a Lasped Kft-t bízza meg, az általa adott árajánlatban foglaltak 

szerint. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

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

 

63/2014. (V. 28.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Felsőzsolca, Csavargyári út aszfaltozása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Csavargyári út 

aszfaltozásával a Lasped Kft. bízza meg, az általa adott árajánlatban foglaltak 

szerint.  

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A 7. napirendi pont keretében a polgármester elmondta, hogy a Felsőzsolcai Férfi 

Népdalkör idén ünnepli 25 éves jubileumát. Különféle érmeket, minősítéseket nyertek a 25 év 

akatt, mindenütt szerepeltek. A városnapon legalább köszönetet kellene mondani nekik 

ténykedéseikért, szerepléseikért. Javasolt 150 E Ft-ot átadni nekik ez alkalomból. 

 

Dr. Sájer József bizottsági tag: 

 Tízezer forint/főt javasol, maximum 250 E Ft-ot. 
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Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a 150-200 E Ft jutalmazást meg tudnák oldani 

annál is inkább, mert nem biztos, hogy a civileknél tudják kompenzálni visszafelé. Nyilván 

lesz olyan is, ha marad pénz. A Rozmaring Népdalkör jövőre lesz 25 éves, velük jövőre kell 

gondolkodni. A Néptáncosok szintén 25 évesek ebben az évben, de az ő kitüntetésükről már 

döntöttek. 

 

A polgármester ezután szavazásra bocsátotta a 200 E Ft támogatás odaítélésre vonatkozó 

javaslatot. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

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

 

64/2014. (V. 28.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Felsőzsolcai Férfi Népdalkör támogatása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Felsőzsolcai Férfi 

Népdalkör részére fennállásának 25. évfordulója alkalmából 200 E Ft-t támogatást 

nyújt. A támogatás átadására a Felsőzsolcai Városnapon kerüljön sor a Képviselő-

testület köszönetét tolmácsolva a polgármester útján. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a napirendi pont második részében a 

képviselők részére megállapított jutalmazás kapcsán dönteni szükséges arról, hogy vannak 

képviselők, bizottsági tagok, akik most léptek be, Gavallér István, Pásztor Tünde, illetőleg 

Kucskár Tibor. Vasvári László más kérdés, mivel már két ülésen sem volt jelen, így 

tiszteletdíjat sem vesz fel. Megkérdezte, hogy amit korábbi döntésével elfogadott a testület, 

abban ez az összeg szerepel?  

 

dr. Pataki Anett jegyző elmondta, hogy abban mindenki szerepel.  

 

Leskó Mária gazdálkodási osztályvezető: 

Mindenki szerepel abban az összegben a külsős tagok is, az a kérdés, hogy 

számoljanak-e vele.  

 

dr. Pataki Anett jegyző elmondta, hogy a testület korábban úgy döntött, hogy a 2010-től 

kezdődő munkát ismerik el.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ezek alapján a megszavazott összegben 

mindenki szerepel, csak úgy szólt a határozat, hogy az elmúlt 4 év munkájának elismerését 

jutalmazzák. Így azt kellene eldönteni, hogy a felsoroltak kapjanak-e? Külön kérdés Vasvári 

László. 

 

Nádi Gyula képviselő:  

Zsiros Sándorról hogy gondolkodnak, ő is benne van? 
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Leskó Mária gazdálkodási osztályvezető: 

Benne volt, de nem tudják odaadni, mert akkor hagyatéki leltárba kell felvenni. 

Vasvári László képviselőnek most még fog járni tiszteletdíj, mert volt pár 

alkalommal. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy Vasvári László gyakorlatilag összességében 1 

évet nem teljesített, egyébként az elvárásnak eleget fog tenni. Javasolta, hogy amennyiben 

Vasvári László megkapja ezt a jutalmat, akkor a többiek is kapják meg, akik most léptek be. 

 

Nagy Zoltán alpolgármester:  

Ez így nem teljesen igazságos szerinte.  

 

Nádi Gyula képviselő:  

Az a külsős tag, aki pedig itt volt minden alkalommal nem kapja meg? Véleménye 

szerint kapja meg mindenki, aki most ott ül. Ezt az álláspontot fogja képviselni. 

 

További hozzászólás nem volt, a polgármester szavazásra bocsátotta az alábbi javaslatát: 

„Tárgy: Újonnan belépő választott képviselők és bizottsági tagok jutalmazása 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az újonnan választott 

képviselők, bizottsági tagok részére is egy havi jutalmazást biztosít a 2013. évi költségvetés 

beszámolójában szereplő szabad pénzmaradvány összegéből. 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen”    

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

65/2014. (V. 28.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Újonnan belépő választott képviselők és bizottsági tagok jutalmazása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az újonnan 

választott képviselők, bizottsági tagok részére is egy havi jutalmazást biztosít a 

2013. évi költségvetés beszámolójában szereplő szabad pénzmaradvány 

összegéből. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen    

 

 

Nagy Róbert képviselő:  

Kérdése, hogy amit az elmúlt rendkívüli ülésen megszavazott a testület – Rimán 

János képviselő szóban tájékoztatta őt – meddig lehet a felhasználásra vonatkozó 

igényeket leadni?  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ez nincs időponthoz kötve, ha nem veszi fel 

később is fel tudja ajánlani.  
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dr. Pataki Anett jegyző hozzátette, hogy a gazdálkodási osztály a képviselők részére tud adni 

a képviselői tiszteletdíj lemondáshoz nyomtatványt. 

 

 

A polgármester bejelentette, hogy Zsiros Sándor helyébe a következő legtöbb szavazatot 

elért képviselőjelölt, Kun Attiláné lép. Nyilatkoztatta Kun Attilánét, aki igent mondott.  

 

dr. Sájer József bizottsági elnökhelyettes: 

Jogilag erre még van lehetőség? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ez kötelező, ez volt a feladata, hogy 

megkérdezze, hogy vállalja-e. 

 

Nádi Gyula képviselő: 

Új képviselőt választani lehet a választás évében a választást megelőző 6 hónapon 

belül? 

 

dr. Pataki Anett jegyző elmondta, hogy igen, jogszabály-módosítás volt, már lehet. 

 

Nagy Zoltán alpolgármester: 

A mai ülésnek nem volt tárgya a díszpolgári cím adományozása, de ő erre mégis 

javaslatot tenne.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ezt a javaslatát visszavonta, mivel úgy érezte, 

hogy a képviselők nem támogatnák azt.  

 

Nagy Zoltán alpolgármester: 

Mégis javasolná, hogy támogassák a díszpolgári cím adományozását, szerinte el 

fogja fogadni a felterjesztett. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a kitüntetési címről zárt ülésen kell dönteniük, 

a 9. napirendi pont keretében. 

 

 

Miután egyéb hozzászólás nem volt, Dr. Tóth Lajos polgármester a nyílt ülést 903 órakor 

bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 DR. PATAKI ANETT DR. TÓTH LAJOS

 jegyző polgármester 
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