
2-10/2015. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 13-án 900 

órakor tartott ülésén. 

 

Helye: Városháza díszterme. 

 

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

Kassai Attila, Kucskár Tibor, Nagy Róbert, Pásztor Erik, Rimán János és 

Széchenyi Sándorné képviselők. 

 

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

 

Meghívottként vesznek 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, Fehér Katalin, a Felsőzsolcai 

Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese, Csáki István 

civil szervezeti képviselő, Molnár Attila, a Csomasz Tóth Kálmán 

Református Művészeti Iskola Felsőzsolcai Tagintézménye 

Fúvószenakarának karnagya, Dr. Bogyay Ferenc r. ezredes, 

kapitányságvezető, Bukszár Zsolt r. alezredes, Molnár József r. alezredes, 

Majoros Róbert, a MiReHuKöz Nonprofit Kft. ügyvezetője, Cziáky Zoltán, 

a Borsodi Kéményseprő Kft. ügyvezetője és Lucák Laura. 

 

Meghívottként az ülésen nem jelentek meg: Major Ádámné, a Bolgár Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke, Aranyosi Elemér, a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke, Farkas Miklós, Rohály Istvánné, Lászka Béláné, 

Várszeginé Kiss Katalin, a civil szervezetek képviselői.  

 

Jegyzőkönyvvezetők: Jávorszki Klára és Kálvin Rita ügyintézők. 

 

 

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

Képviselő-testület 9 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek Kassai Attila képviselőt és Nádi Gyula alpolgármestert jelölte 

ki, amit a testület 9 igen szavazattal elfogadott. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester Molnár Attilának polgármesteri elismerést nyújtott át a VI. 

Fúvószenekari Találkozón és Minősítő Versenyen a Csomasz Tóth Kálmán Református Iskola 

Felsőzsolca Tagintézmény Fúvószenekarával elért kimagasló eredményéért. Megköszönte a 

munkáját, gratulált az elért eredményhez. 
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További hasonló kimagasló tevékenységet kérnek tőlük. Most láthatja a Képviselő-testület az 

új fellépő ruhát, amelynek megvásárlását támogatták és mód nyílik megköszönni ezt. 

 

Molnár Attila, a Csomasz Tóth Kálmán Református Művészeti Iskola Felsőzsolcai 

Tagintézménye Fúvószenakarának karnagya: 

Interneten ezt már próbálták megköszönni, illetve polgármester úrnál is jártak, de 

most a Képviselő-testületnek is köszöni a támogatást.  

 

A polgármester javasolta a kiküldött meghívóban megjelölt 13. napirendi pontot a 4. 

napirendi pontban, a 8. napirendi pontot a 6. napirendi pontban, illetve két plusz előterjesztést 

zárt ülésen az utolsó két napirendi pontban megtárgyalni.  

 

Nagy Róbert képviselő: 

Kérte, hogy zárt ülést megelőzően egyebekről tárgyaljanak.   

 

Dr. Tóth Lajos polgármester szavazásra bocsátotta a napirendet az elhangzott 

módosításokkal együtt.   

 

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 

 

2. Javaslat a Felsőzsolcai Rendőrőrs őrsparancsnokának kinevezéséhez történő 

hozzájárulásra 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

3. Beszámoló a Felsőzsolcán végzett települési szilárd hulladék gyűjtéséről és szállításáról 

 Előterjesztő: Majoros Róbert, a MiReHuKöz Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

4. Beszámoló a Felsőzsolcán végzett kéményseprő-ipari tevékenységről 

 Előterjesztő: Cziáky Zoltán, a Borsodi Kéményseprő Kft. ügyvezetője  

 

5. Javaslat Felsőzsolca, Eperjesi utca egyirányúsításának újbóli felülvizsgálatára 

 Előterjesztő: Vantal Gyula mb. GAMESZ igazgató 

 

6. Javaslat Lucák Laura támogatás iránti kérelme a Cserkész Világtalálkozón való 

részvételéhez 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester  

 

7. Javaslat Felsőzsolca város gazdasági programjának elfogadására 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester  
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8. Javaslat a polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyására 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester  

 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester  

 

10. Javaslat Rákóczi Szövetség támogatására 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

11. Javaslat a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítására 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester  

 

12. Tervezet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és használati 

díjakról szóló 10/2000 (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester  

 

13. Javaslat a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola épületében informatikai terem 

kialakítására 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester  

 

14. Javaslat a kárpátaljai magyar testvértelepülésen, Korláthelmecen élők megsegítésére 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

15.  Egyebek 

 

16. Javaslat kitüntető cím és kitüntető díj adományozására (zárt ülés) 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

17. Javaslat Együttműködési Megállapodás megkötésére a Borsod Megyei Gazdaságfejlesztő 

Kft.-vel (zárt ülés) 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

18. Javaslat a FIZ Kft. területén lévő út kijavítására (zárt ülés) 

 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 a jelentés II. részét kiegészítette egy 9. ponttal, amelyben az 

SVE adózott eredményének felhasználásáról tájékoztatta a testületet. Javasolta, hogy 

határozatban döntsenek arról, hogy Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 

mint a Sajó-völgye Energia Nonprofit Kft. legfőbb szerve a társaság üzleti évben keletkezett 

194 E Ft adózott eredmény terhére osztalékot ne hagyjon jóvá.  
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Rimán János képviselő:  

A 4. oldalon a 8. pontot emelné ki. Múlt szerdán jegyző asszony mondta neki, 

hogy bizonyos szempontból más gondolkodású, most is mást látott meg, mint a 

többiek. Vannak olyan háztartások Felsőzsolcán, ahol a szennyvíz nincs 

bevezetve, ennek ellenére 2014-ben szennyvízszippantás nem történt. Néhány 

adatot ismernek csak. Számára a közkifolyók száma és az azon vételezett víz 

mennyisége ismert, körülbelül 5.000 m3 vizet vételeznek a lakosok. Ennek egy 

részét ugyan elpazarolják, vagy kiizzadják, de akkor is keletkeznie kellene 4000-

4300 m3 szennyvíznek. Ennek valahol meg kell jelennie. Valószínűleg, hogy ez a 

szennyvíz megvan, Felsőzsolca belterületén földekre, árkokba, gödrökbe kerül 

kiöntésre, így az pedig szivárog a talajba, amit a talaj nem tud megkötni az a 

felszín alatti vizekbe kerül. Ez igen jelentős környezetszennyezés, amire felhívja a 

testület, jegyző asszony és polgármester úr figyelmét. Vannak olyan helyek, ahová 

a víz ugyan be van vezetve, de a szennyvíz nincs. Ez a szám még ennyivel is több. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a leírt és elhangzott vélemény a Kurmai és 

Társa Kft. véleménye, tőlük nem rendeltek meg ilyen szolgáltatást, de hogy akkor kitől 

rendeltek meg ilyet, arról nincs tudomásuk. Utána lehet ennek menni, meg is fogják nézni, 

hogy ki szállította el ezt a szennyvizet. 

 

A polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, 

valamint a jelentést. 

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

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

 

51/2015. (V. 13.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Sajó-völgye Energia Nonprofit Kft. adózott eredményének felhasználása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Sajó-völgye Energia 

Nonprofit Kft. legfőbb szerve a társaság üzleti évben keletkezett 194 E Ft adózott 

eredmény terhére osztalékot nem hagy jóvá. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

52/2015. (V. 13.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: 2015. május 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 

 

 



5 

 

A 2. napirendi pont keretében a Felsőzsolcai Rendőrőrs őrsparancsnokának kinevezéséhez 

történő hozzájárulásra készült javaslatot tárgyalta meg a testület Dr. Tóth Lajos 

polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

  

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette az előterjesztést. Megkérdezte ezredes urat, kíván-e 

szólni. 

 

Dr. Bogyay Ferenc r. ezredes, kapitányságvezető: 

A rendőrségről szóló törvény rendelkezik arról, hogy az önkormányzatok 

véleményét bizonyos vezetők cseréje esetén ki kell kérni. Megoszlanak az 

álláspontok arról, hogy elegendő-e, ha csak a kapitány személyéről döntenek, de 

úgy gondolta és az illendőség is azt kívánja, hogy egy őrsparancsnok esetében, 

különösen egy olyan nagyságú őrs esetében, mint Felsőzsolca, ami egy kis 

kapitányságnak minősül, mindenképpen személyesen jön el és az okokat 

igyekszik megvilágítani. Megköszönte Bukszár úr eddigi munkáját és 

hangsúlyozta, hogy nem arról van szó, hogy nem elégedett az általa ellátott 

tevékenységgel. Miskolc Rendőrkapitányságának jelenleg hat osztály jogállású 

rendőrőrse van, a Vasúti Rendőrőrs őrsparancsnoka családi okok miatt Budapestre 

tette át május 1-jétől a székhelyét, ez indokolta, hogy az ő pótlását meg kell 

oldania. A Vasúti Rendőrőrs egy speciális őrs, különbözik a többitől, 

tapasztalatára való tekintettel úgy gondolta, hogy Bukszár úr a legalkalmasabb rá, 

ő ezt a feladatot meg tudja oldani. A Felsőzsolcai Rendőrőrs élén sem mindegy, 

hogy ki áll, hiszen 45.000 ember lakik az őrs illetékességi területén, ezért esett a 

választása Molnár úrra. Ő eddig is több helyen volt őrsparancsnok, dolgozott 

bűnügyi és közrendvédelmi területen, kapitánysági őrsön, és vidéki őrsön, ő a 

borsod megyei ideiglenes csapatszolgálati század parancsnoka, tehát csapaterős 

tevékenységben is járatos. Reméli, hogy a közbiztonsági helyzet Felsőzsolcán és a 

környező településeken nem fogja igényelni, hogy csapaterőt vessenek be, de 

véleménye szerint egy határozott, tapasztalt vezetőről van szó. A Képviselő-

testületek álláspontja ugyan nem köti a kapitányságvezetőt, de örülne neki, ha 

bíznának benne annyira, hogy a jelöltjét elfogadnák és támogatnák a továbbiakban 

a munkáját, ugyanúgy, ahogy tették ezt Bukszár Zsolt esetében. A következő 

testületi ülésen kerül sorra a közbiztonsági beszámoló, de kéri a testület tagjait, ha 

nem muszáj, azzal kapcsolatban most ne tegyenek fel kérdéseket.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megköszönte ezredes úr megtisztelő jelenlétét. Megkérdezte 

Molnár Józsefet óhajt-e szólni a testülethez? 

 

Molnár József r. alezredes:  

Megköszönte a lehetőséget, üdvözölte a jelenlévőket. Rendőr alezredes, 41 éves, 

nős, két gyermeke van, Miskolcon lakik. Pályafutását a rendőri ezred 

állományában kezdte 1994-ben, majd azt követően 1996-ban már Miskolcon 

teljesített szolgálatot, ettől kezdve a Miskolci Rendőrkapitányság állományában 

van. Nyomozói, járőri, kiemelt főelőadói státuszokat töltött be. 2009-től felkérés 

alapján a Mezőkeresztesi és Bükkábrányi Rendőrőrsön volt, 2010-ben került 

vissza Miskolcra, ahol a Diósgyőri Rendőrőrs irányítását látta el. 
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Véleménye szerint a rendőrség egy élethivatás, ezt szeretné bizonyítani a 

testületnek is, előre megköszönte a bizalmat, reméli, hogy rászolgál erre és a jövő 

évi települési közrendvédelmi beszámolóban már büszkén tud számot adni a 2015. 

évben ellátott feladatokról. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megnyitotta a vitát az előterjesztés felett. Hozzászólás 

hiányában kérte az Ügyrendi Bizottság véleményének ismertetését. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

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

elfogadásra javasolja a Felsőzsolcai Rendőrőrs őrsparancsnokának kinevezéséhez 

történő hozzájárulásra készített javaslatot. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester felolvasta és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

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

 

53/2015. (V. 13.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A Felsőzsolcai Rendőrőrs őrsparancsnokának kinevezéséhez történő 

hozzájárulás 

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendőrségről szóló 

1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

megtárgyalta a Felsőzsolcai Rendőrőrs őrsparancsnokának személyében 

történő változásról szóló előterjesztést, és Molnár József r. alezredes 

őrsparancsnoki kinevezését támogatja. Felhatalmazza Dr. Tóth Lajos 

polgármestert, hogy a döntésről a Miskolci Rendőrkapitányság 

kapitányságvezetőjét értesítse. 

 

2. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki 

Bukszár Zsolt r. alezredesnek Felsőzsolca közbiztonságának javításáért kifejtett 

tevékenységéért. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megköszönte Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-

testület és a város lakosság nevében Bukszár Zsolt r. alezredesnek, Felsőzsolca város 

őrsparancsnokaként a közrendért és közbiztonságért végzett kiemelkedő szolgálatát. Ennek 

elismeréseként emléklapot adott át részére.  

 

Bukszár Zsolt r. alezredes:  

Nem túl hosszú időt töltött el Felsőzsolcán, mint rendőrőrs parancsnok, de egy új 

őrsöt indítottak el, úgy érzi sikerrel. Felsőzsolca város közbiztonságának 

javításához hozzájárultak, ezt tartalmazni fogja a beszámoló is. 
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Értek el eredményeket is, biztos nem annyit, mint a lakosság szeretett volna, de 

mindent megtettek azért, hogy sikerek is álljanak a munkájuk mögött. Ez nem 

történhetett volna meg, a polgármesternek, a Képviselő-testületnek, a város 

lakosságának segítsége nélkül, melyet megköszönt. Reméli, hogy utóda tovább 

fogja javítani az a fennálló állapotokat és javul továbbra is Felsőzsolca 

közbiztonsága. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megköszönte a Miskolci Rendőrkapitányság vezetőjének és 

munkatársainak jelenlétét. 

 

 

A 3. napirendi pont keretében a Felsőzsolcán végzett települési szilárd hulladék gyűjtéséről 

és szállításáról készült beszámolót tárgyalta meg a testület Majoros Róbert, a MiReHuKöz 

Nonprofit Kft. ügyvezetője előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester - mivel az ügyvezető nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni - 

megnyitotta a vitát a javaslat felett. 

 

Rimán János képviselő: 

Örül annak, hogy 171 alkalmazottból 32 felsőzsolcai, megköszönte, de nyilván 

lehetne több is. Ha jól olvasta 2016-tól beindul a chipes hulladékgyűjtés, amelyet 

üdvözöl. Felsőzsolcán a 120 l-es kukaürítés középértéken van, 333,-Ft. 

Megkérdezte, hogy ezen intervallumon belül mennyi az ürítés díja és ezt mi 

határozza meg? 

 

Majoros Róbert, a MiReHuKöz Nonprofit Kft. ügyvezetője bemutatkozott, megköszönte a 

munkájukkal kapcsolatban a testület konstruktív segítségét, amely az elmúlt másfél évben 

jellemző volt. A foglalkoztatottak aránya növelhető, hiszen a cég tevékenysége is nő, az 

alkalmazottak száma is emelkedni fog. Nincs diszkriminatív beállítottságuk, ha jelentkezik 

valaki és megfelel, mindegy, hogy hol lakik, lehet felsőzsolcai alkalmazott is. Örül, ha ezt a 

testület értékeli. A chipes rendszert 2016-ban vezetik be, jelenleg a közbeszerzés előkészítése 

folyik az edények és a chipek tekintetében, tehát edényzettel együtt kerül bevezetésre a chipes 

rendszer. A mostani edényzetet lecserélik szabványos, egyenértékű, egyforma edényzetre, 

majd erre kerülnek a chipek. A chipes rendszer a mostani jogszabályok alapján egy alapdíj és 

ürítési díj fizetését teszi lehetővé, így egy igazságosabb díjfizetési modellt tudnak bevezetni. 

A rendszer kialakítása 2,5 Mrd Ft-ba kerül a térségre vonatkozóan, amely pályázati pénzből 

valósul meg 92%-os támogatási intenzitással, amelyhez 8%-os önrészt kell hozzátennie a 

konzorciumnak, amely természetesen rendelkezésre áll, tehát az önkormányzatoktól nem 

kérnek semmilyen plusz hozzájárulást. Megjegyezte, hogy Hejőpapi lerakó fejlesztésére 

megnyert 3,7 Mrd Ft-os előző projektjük esetében a konzorcium az önerőt is elnyerte egy 

pályázaton, így azt nem kellett hozzátenni. Ezt e projekt esetében is el fogják indítani és 

reméli, hogy ez is sikerrel fog zárulni. A díjakkal kapcsolatban elmondta, hogy törvényi 

rendelkezések alapján a díj mértéke a 2014. április 14-én hatályban lévő díjak mínusz 14% x 

4,2%. Nem a testület, nem a közszolgáltató, hanem a törvény határozza meg a díjakat, ez 

2012-es díjat állapít meg, amelyet 2013. július 1-jétől kell alkalmazni. Ez az úgynevezett 

díjstop törvény 2015. június 31-ig van hatályban, addig ezeket a díjakat kell alkalmazni.  
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Véleménye szerint díjváltozásra ebben az évben nem kerül sor, a díjakat a jogszabály szerint 

miniszteri rendeletben a miniszter fogja meghatározni az Energetikai Hivatal 

közreműködésével. A testületnek, a közszolgáltatónak nincs beleszólása a díjak alakulásába, 

azt központilag határozzák meg.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megkérdezte, hogy mi lesz a jelenlegi kukákkal, mert már 

tudja, hogy mi lesz a lakosság véleménye. Elviszik, beolvasztják, vagy itt marad? 

 

Majoros Róbert, a MiReHuKöz Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a pályázatból 

beszerzett új kukákat a lakosság részére térítésmentesen biztosítják, természetesen chipekkel 

ellátva. A régiekkel a lakosság maga belátása szerint rendelkezhet, ők nem kívánnak ezzel 

foglalkozni, ha le kívánják adni, akkor természetesen átveszik, ha egyéb más célokra kívánja 

használni a lakosság, akkor nála maradhat. A chipes rendszer bevezetésével, amelyhez 

azonban még jogszabályokat kell módosítani, köztük helyi rendeletet kell alkotni, 2016. 

január 1-jétől más kukát nem lehet használni, csak a chipeset, a jelenlegi edényzet már nem 

lesz használható. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megkérdezte, ha már említette Majoros úr a helyi rendeletet, a 

bizottsági ülésen beszéltek róla, hogy ezt hogyan képzelik megvalósítani? A testületnek ez év 

június 1-jéig kell erről döntenie és ez már nemsokára itt van.  

 

Majoros Róbert, a MiReHuKöz Nonprofit Kft. ügyvezetője válaszolva a kérdésre 

elmondta, hogy a szelektív hulladékgyűjtésről kell rendeletet alkotnia a testületnek. A 

szelektív hulladékgyűjtés Felsőzsolcán már tavaly elindult, amelynek megvalósításában a 

közreműködést és segítséget megköszönte. Felsőzsolca a jogszabálynak megfelelően helytáll 

ebben a kérdésben. A helyi rendelet szövegét a minisztériummal egyeztetik jelenleg, hogy 

egységes rendeletet alkosson mind a 39 település, ugyanaz a rendelet legyen például 

Miskolcon, Felsőzsolcán és Bükkaranyoson is. Az egyeztetést követően küldik meg azt a 

jegyzőnek, utána elfogadásra elő lehet készíteni. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy amíg nem kapnak jelzést, nem fognak ezzel 

foglalkozni. A lakosság véleménye valószínű az lesz, miért kell az új kukára pénzt költeni, 

miért nem a díjakat csökkentik ezen a pénzen. Ez általában a városban zajló projektekkel is 

hasonló, miért nem inkább másra költik a megnyert pénzt. Megköszönte a választ. 

 

Hogya Zsolt képviselő: 

A chipes rendszer a sárga és kék kukákra is egy-egy azonosító rendszer lesz-e, 

vagy csak a kommunális hulladékot fogják azonosítani? 

 

Majoros Róbert, a MiReHuKöz Nonprofit Kft. ügyvezetője a kérdésre válaszolva 

elmondta, hogy a szelektívre is vonatkozik majd, 85 ezer chip kerül beszerzésre a projektben 

és 42 ezer háztartás van a szolgáltatási területükön.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester hozzátette, hogy ez nyilván azt is szolgálja, hogy a be nem 

szedett szolgáltatási díj realizálódhasson. Azoknak a chippel ellátott kukáit, hulladékát viszik 

el, akik ezt kifizették, mert valószínűleg valami oka van a chipes rendszer bevezetésének. 

 

Majoros Róbert, a MiReHuKöz Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a chipes 

rendszer lényege, hogy a lakos fizet egy alapdíjat. Amikor kiteszi a hulladékkal teli kukát, 

akkor a gépjármű automatikusan érzékeli ezt és utána kap az ürítési díjról is számlát. 
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Jelen pillanatban, ha kiteszi a lakos a kukát, ha nem, akkor is fizetnie kell a jogszabályok 

alapján. A nem fizető lakosok annyi hátrányban lesznek, hogy minden költséget rájuk tudnak 

terhelni, tehát ha kap egy fizetési felszólítást, akkor annak a költségét is. Változás, hogy most 

már nem polgári peres eljárásban fogják behajtani a meg nem fizetett díjakat, hanem 

jogszabály alapján a NAV hajtja azokat be. A cég átadja a NAV-nak behajtásra, ahol már nem 

lesz vita azon, hogy volt-e szemete, vagy sem, hanem közadók módjára behajtják. Kötelező 

közszolgáltatásról van szó, ezért közadók módjára behajtható tartozásnak minősítette a 

jogalkotó ezt a díjat. Folynak egyeztetések arról, hogy ahonnan nem vitték el a szemetet 

tartozás miatt, azzal mi lesz, valószínűleg erről a jogalkotó rendelkezni fog, akár majd a helyi 

jegyző környezetvédelmi bírsággal is sújthatja az ingatlan használóját, mert kérdés, hogy az 

ilyen szemét hová került elhelyezésre, ki vitte el, ha nem ők vitték el, akkor mi történt vele, 

károsított-e környezetet, ilyen és hasonló problémákat vet fel ez a probléma. Települési 

szilárd hulladékról beszélnek, ha a település területén kerül elhelyezésre, akkor az 

büntetőeljárást is vonhat maga után, mivel a büntetőtörvénykönyv alapján büntethető, büntető 

feljelentés tehető a szemetelő ellen, most már nem szabálysértési eljárást von maga után. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy örvendetes, hogy aki kiteszi a kukát és azt a 

chip érzékeli, annak elviszik, így az fizetni fog, de aki nem teszi ki, akiét nem viszik el, annak 

díja sem lesz?  

 

Majoros Róbert, a MiReHuKöz Nonprofit Kft. ügyvezetője a kérdésre válaszolva 

elmondta, hogy alapdíja lesz, mivel a díj alapdíjból és ürítési díjból áll össze. A jogszabály 

kimondja, hogy a rendszer üzemeltetésével kapcsolatban van egy fix költség, amely a 

rendelkezésre állási díj, ezt meg kell fizetni minden állampolgárnak. Az, hogy a lakos hogyan 

gazdálkodik a hulladékával, és ezen van a hangsúly, mivel van szelektív hulladékgyűjtés a 

szolgáltatási területükön, így Felsőzsolcán is, ezzel csökkenthető a költség, mivel ez ingyenes. 

Ezért szükséges, hogy a sárga kukát is azonosítsák, mert aki rendszeresen kommunális 

hulladékot tesz bele, azt szankcionálni tudják, sajnos erre most is van példa, de ez nem 

annyira jellemző. Aki tudatos hulladékgazdálkodást folytat az otthonában, annak csökkenhet a 

díjfizetése éves szinten. Az alapdíjat mindenki megfizeti ugyanúgy, ahogy a gáz esetében, van 

egy rendszerhasználati díj és utána a fogyasztás után fizetnek, ebben az esetben is lesz egy 

alapdíj és egy ürítési díj, ha kiteszi a kukát, akkor fizet ürítési díjat. Megjegyezte, hogy reméli 

nem fog beindulni, hogy évente egyszer teszi ki a kommunális hulladékot, ezért azonosítják a 

szelektív hulladékgyűjtő edényt, mert ha egyiket sem teszi ki, akkor azt vizsgálni fogják a 

megfelelő hatósági szervek, hogy mi történt, ne fordulhasson elő, hogy egész évben nem teszi 

ki a kukát és a település szélén helyezi el a szemetet, amely még környezetkárosító is lehet. 

Szoros együttműködés lesz a hatóságok között a szolgáltató részéről, amivel ezeket meg lehet 

akadályozni. Valószínűleg ebben az I. fokú hatóság a helyi jegyző lesz, mert ezzel foglalkozni 

kell. Sajnos valószínű, hogy többen megpróbálják majd ezt is kikerülni, de reméli, hogy ez kis 

százalékban lesz jellemző.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megkérdezte, hogy a jelenlegi díj az alapdíj, vagy tartalmazza 

már az ürítési díjat is?  

 

Majoros Róbert, a MiReHuKöz Nonprofit Kft. ügyvezetője a kérdésre válaszolva 

elmondta, hogy a jelenlegi díj a teljes rendszer üzemeltetését tartalmazza.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester folytatva kérdését hozzátette, hogy ennek alapján a 

későbbiekben kevesebb lesz az alapdíj és az ürítési díj együtt? 
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Majoros Róbert, a MiReHuKöz Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, hogy erről nem tud 

nyilatkozni, mert nem ők állapítják meg, hanem miniszteri rendelet fogja tartalmazni. 

Kéttényezős díjról beszélnek, amelyet úgy szabályoz a jogalkotó, hogy a díj 40%-a az állandó 

költség. Hogy ez változik-e június 1-jétől, vagy január 1-jétől, arról nem tud nyilatkozni.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester hozzátette, hogy nem lenne jó, ha az új díj összege magasabb 

lenne. 

 

Rimán János képviselő:  

Számára fontos a környezetvédelem, ahogy az már az első hozzászólásából is 

kiderült. Nem teljesen olvasta át a szerződést, de úgy tudja, hogy jelenleg ha egy 

háztartásban 2 személy van, akkor elég a 60 literes kuka, ha ettől több, akkor kell 

a 120 literes, de mi van, ha egy háztartásban 19-en élnek? 

 

Majoros Róbert, a MiReHuKöz Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a rendelet 

szabályozza a használatot, a jogszabály előírásai alapján a hulladéktermelés arányában kell az 

edényt használni, 19 fő esetében valószínűleg nem elég a 120 literes kuka, emiatt 240 literes 

kuka díja is megállapításra került a rendeletben. Nem szeretne most belemenni, hogy ahol 19 

fő lakik, mennyi kuka van. A szolgáltatónak joga van vizsgálni ezt a kérdést, és jelzéseket 

küldeni a megfelelő hivatal irányába. Ezért szokták kérni a hivatalokat, hogy igazolják le, 

hogy hányan laknak az érintett ingatlanban, mert azt tapasztalják, hogy bejelentett lakó sokkal 

több van, mint amennyire az edény használata elegendő. Ebben az esetben szokták kérni, 

hogy ezt vizsgálják ki, egy környezetvédelmi hatástanulmány kíséretében az illetékes hatóság 

és járjon el ebben az ügyben.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester javasolta, hogy ezt kérjék majd meg. További hozzászólás 

hiányában kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a Felsőzsolcán végzett települési szilárd hulladék gyűjtéséről 

és szállításáról szóló beszámolót. 

 

Ezután a polgármester ismertette a határozati javaslatot, amelyet szavazásra bocsátott. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

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

 

54/2015. (V. 13.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Beszámoló a Felsőzsolcán végzett települési szilárd hulladék gyűjtéséről 

és szállításáról 

  

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 

Felsőzsolcán végzett települési szilárd hulladék gyűjtéséről és szállításáról 

készített beszámolót. 

   

Felelős: Majoros Róbert, a MiReHuKöz Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Határidő: értelemszerűen 
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 Dr. Tóth Lajos polgármester megköszönte Majoros Róbert jelenlétét és a beszámolót. 

 

 

A 4. napirendi pont keretében a Felsőzsolcán végzett kéményseprő-ipari tevékenységről 

készült beszámolót tárgyalta meg a testület Cziáky Zoltán, a Borsodi Kéményseprő Kft. 

ügyvezetője előterjesztésében. 

(A határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megkérdezte az előterjesztőt, szeretné-e szóban ismertetni a 

beszámolót. 

 

Cziáky Zoltán, a Borsodi Kéményseprő Kft. ügyvezetője köszöntötte a jelenlévőket. 

Kiemelte, hogy örömmel jelentek meg a bizottsági és a testületi ülésen, tekintettel arra, hogy a 

testületnek nem lett volna kötelessége megkérdezni őket, és foglalkozni a kéményseprési 

feladat ellátásával, mivel azt a jogszabály értelmében Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata szervezi és biztosítja Felsőzsolca területén. Ennek ellenére örömmel jöttek és 

számolnak be. A korábbi trendek, amelyekről a Termoment Kft. már beszámolt régebben, 

folytatódnak, a szilárd tüzelés egyre inkább terjed, ezt láthatják, tapasztalhatják. 

Felsőzsolcáról is érkezett olyan megkeresés, hogy a szomszéd kéményéből lecsapódik az 

égéstermék másik udvarra. Természetesen ezeket kivizsgálták, amennyiben szükséges volt az 

ingatlantulajdonos felé jelezték, hogy a kéményét szabályszerűen magasítsa meg, vagy építse 

át. Ahol szabályos volt, ott nem tudtak fellépni. Érkezett olyan megkeresés is, amikor azt 

kérték, hogy  vizsgálják meg, hogy mivel fűt a szomszéd, mert büdös van télen az udvarán. 

Nem találtak illegálisan használt tüzelőanyagot, jogosítványaik ebben az esetben sem 

terjednek ki arra, hogy szankcióval tudjanak élni, az illegális tüzelőanyag használatát a 

települési önkormányzat felé kell jelezniük és ők tudnak ebben továbblépni. Kérte a testület 

tagjaitól, a város lakóitól, hogy a kéményseprőket ne csak azért engedjék be, mert ez egy 

kötelező közszolgáltatás, és ha ezt megtiltják, akkor a katasztrófavédelem jön ki, hanem azért 

engedjék be őket, mert sokszor találnak olyan kéményt, amely hibával, hiányossággal terhelt. 

Egy hiányzó padlástéri tisztítóajtó, vagy egy hiányzó fugakémény okozhat kéménytüzet, és 

annál nagyobb tragédia nem történhet, amikor egy 923,-Ft-os díjat igyekeznek megspórolni, 

emiatt pedig esetleg keletkezik egy jóval nagyobb kár, vagy tragédia. A szolgáltatás jövőjéről 

írt néhány gondolatot a beszámolóban. A médiában többször megjelent és január óta sokszor 

lehetett látni, hallani a szolgáltatás jövőjéről. Mindez egy jogszabálytervezet, a szolgáltatást 

jelenleg Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából a Borsodi 

Kéményseprő Kft. látja el díjfizetés ellenében. Amennyiben a tervezet elfogadásra kerül, most 

úgy tűnik, hogy 2015. júniusban tárgyalja majd a Parlament, akkor valóban 2016. január 1-

jétől lakossági körben díjmentes lesz, az ellátásról pedig a katasztrófavédelem fog 

gondoskodni. Most még nem látszik, hogy milyen formában valósul meg a közszolgáltatás, a 

katasztrófavédelem látja majd el saját embereivel, vagy a cégek szakembereit alkalmazzák 

majd, vagy a jelenlegi szolgáltató céget bízzák meg alvállalkozóként, ezt majd a végrehajtási 

rendelet fogja szabályozni. Egy biztos, az ütemterv szerinti kéményellenőrzéseket 

díjmentesen fogja kapni a lakosság.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megjegyezte, hogy eddig is jó kapcsolatot építettek ki a 

korábbi szolgáltatóval és a jelenlegivel is, igénylik is a jelenlétüket évente legalább egyszer, 

hiába Miskolc feladata lenne ez. Megnyitotta a vitát a beszámoló felett. 
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Rimán János képviselő:  

A 2. oldalon olvasott egy számára jó hírt, miszerint a kéményseprő ipari cég és a 

Polgármesteri Hivatal együttműködött a tavalyi évben, az aljegyző úr koordinálta 

a kéményseprést, erről szeretne néhány szót hallani, illetve arról, hogy milyen 

arányban nőtt a rendbe rakott kémények száma? 

 

Cziáky Zoltán, a Borsodi Kéményseprő Kft. ügyvezetője a kérdésre válaszolva elmondta, 

hogy vannak problémás utcák a településen, mint ahogy az összes településen találni ilyen 

utcákat, amikor már a cím beazonosítása is problémát okoz, mert néha még az őket beengedő 

személy sem tudja megmondani, hogy hány szám alatt lakik. Ezért gondolták úgy, hogy az 

önkormányzatok segítségét kérik. Felsőzsolca első szóra pozitívan állt a kéréshez, biztosított 

egy helyismerettel rendelkező, a helyben lakókat ismerő munkatársat, aki végigkísérte 

kollégáit, segített a címek beazonosításában, illetve aláírásával igazolta, hogy ezeken a 

címeken a szabályszerű értesítések megtörténtek. Ennek következtében egy ilyen 

közreműködésnek köszönhetően a tapasztalatok alapján 30-40%-kal több címre tudnak 

bemenni, ahol ellenőrizni, tisztítani tudják a kéményeket. Ez egy nagy segítség volt számukra 

is, mert az ellátás kötelezettsége rájuk is vonatkozik, nemcsak az ingatlan tulajdonosának 

kötelező igénybe venni a szolgáltatást, hanem nekik is kötelező azt nyújtani. A kollégáik 

elmondása alapján sok elhanyagolt kéményre bukkantak, ezt dokumentálni tudták, az ingatlan 

tulajdonosának figyelmét fel tudták erre hívni. Remélik, hogy ha az idén, amikor újra sorra 

kerülnek ezek az utcák, akkor azt láthatják, hogy legalább nem romlottak tovább, mert hiú 

ábránd azt hinni, hogy mind kijavítják, de talán odafigyeltek erre és tudatosabban gondozzák 

ezeket az épületelemeket is. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő:  

Ha nincs otthon a tulajdonos, mert ez gyakran előfordul, akkor lehet még egy 

alkalmat megjelölve kérni, hogy ellenőrizzék a kéményeket? 

 

Cziáky Zoltán, a Borsodi Kéményseprő Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a jogszabályi 

előírások alapján, amelyet ők is követnek, a munkavégzés előtt egy úgynevezett első értesítést 

dobnak be a postaládába, amelyen jelzik, hogy mikor ellenőrzik a kéményt. Az értesítés 

tartalmazza a kirendeltség elérhetőségét és az ellenőrzést végző kolléga nevét és 

telefonszámát, így lehet vele időpontot egyeztetni. Ha mégsem megfelelő ez az időpont, akkor  

egy második értesítést is bedobnak azokra a címekre, ahová nem tudtak bejutni. Remélhetőleg 

ez az időpont már megfelelőbb, és az ingatlan tulajdonosa tudja biztosítani valamilyen 

formában az ellenőrzést. Ha második alkalommal sem valósul meg az ellenőrzés, az 

ügyfélnek 30 napja van az egyeztetésre a munkavégzést illetően, ez egy türelmi idő. Ha ez 

alatt a 30 nap alatt sikerül időpontot egyeztetni, akkor minden rendben van. Ha nem valósul 

meg az ellenőrzés, akkor a törvény szerint nekik ezeket a címeket a tűzvédelmi hatóságnak, 

azaz a katasztrófavédelemnek jelenteniük kell, aki továbblép, kikényszerítve, hogy a 

szolgáltató elvégezhesse az ellenőrzést.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megjegyezte, hogy az érdeklődésből is látszik, hogy a testület 

mennyire fontosnak tartja ezt a feladatot. További hozzászólás nem volt, kérte a Pénzügyi 

Bizottság véleményének ismertetését. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a Felsőzsolcán végzett kéményseprő-ipari tevékenységről 

szóló beszámolót. 
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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: 

 

55/2015. (V. 13.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Beszámoló a Felsőzsolcán végzett kéményseprő-ipari tevékenységről 

  
Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 

Felsőzsolcán végzett kéményseprő-ipari tevékenységről készített beszámolót. 

 

Felelős: Cziáky Zoltán, a Borsodi Kéményseprő Kft. ügyvezetője 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megköszönte Cziáky Zoltán ügyvezető részvételét és az 

értékes beszámolót, további jó munkát kívánt. 

 

Cziáky Zoltán, a Borsodi Kéményseprő Kft. ügyvezetője ismét megköszönte, hogy 

meghívták őket és továbbra is állnak a testület rendelkezésére. 

 

 

Az 5. napirendi pont keretében a Felsőzsolca, Eperjesi utca egyirányúsításának újbóli 

felülvizsgálatáról szóló javaslatot tárgyalta meg a testület Dr. Tóth Lajos polgármester 

előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

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

 

Nagy Róbert képviselő: 

A múltkori tárgyalás után próbálta jobban áttekinteni a problémát. Az Eperjesi 

utca végén lévő duplakanyaros útszakasz volt a fő probléma. A mellékelt rajzon 

az Eperjesi utcába betorkoló Mártírok utcai szakasz nincs megjelölve 

egyirányúsításra, ezzel mi lesz? Akárhányszor olvasta át a frissebb véleményt, ez 

az útszakasz számára nem egyértelmű. Ez azért is érdekes, mert a múltkori 

napirend megtárgyalása emlékei szerint a 8. szám alatti lakos aláírásgyűjtése miatt 

történt. Ő pont a Mártírok és Eperjesi utca sarkán lakik. Az Eperjesi utca végén 

lévő „S” kanyaros útszakaszt egyirányúsítani kell, ezt támogatja, szűk, veszélyes, 

nem felel meg semmilyen műszaki kritériumnak. A Mártírok utcai szakaszon az 

Eperjesi utca torkolatának mi a sorsa, mert jelenleg az egyirányúnak van 

megjelölve.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy az marad ugyanúgy, erre nem kértek 

véleményt, mert egyértelmű volt. Kérte igazgató urat, hogy válaszoljon a kérdésre.  
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Vantal Gyula mb. GAMESZ igazgató elmondta, hogy amennyiben a testület tovább akarja 

szorgalmazni ennek az útszakasznak a rendezését, abban az esetben, ha újra felülvizsgálatra 

kerül a város forgalomtechnikai terve, akkor vissza lehet rá térni, de ezt most nem látta 

indokoltnak a szakértő. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester további hozzászólás hiányában kérte a Pénzügyi Bizottság 

véleményének ismertetését. 

 

Kucskár Tibor képviselő:  

 A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta és a 

Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja a Felsőzsolca, Eperjesi utca 

egyirányúsításának újbóli felülvizsgálatára tett javaslatot. 

 

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

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

56/2015. (V. 13.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Felsőzsolca, Eperjesi utca egyirányúsításának újbóli felülvizsgálata   

  

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

utca részleges egyirányúsításán nem kíván változtatni.  

 

Felhatalmazza Vantal Gyula GAMESZ igazgató urat, hogy a közlekedésépítő 

szakmérnök által készített 2015. április 1-jén kelt forgalomtechnikai rajz szerinti 

KRESZ táblák kihelyezése ügyében soron kívül intézkedjen.  

 

Felelős: Vantal Gyula GAMESZ igazgató  

Határidő: azonnal             

 

 

Rimán János képviselő: 

Elfogadta ugyan a javaslatot, de a 679 jelű utcát később még meg kell nézni.  

 

 

A 6. napirendi pont keretében Lucák Laura támogatás iránti kérelme a Cserkész 

Világtalálkozón való részvételéhez készült javaslatot tárgyalta meg a Képviselő-testület Dr. 

Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

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

Megkérdezte, hogy mennyi összeg gyűlt össze eddig? 

 

Lucák Laura: 

Eddig 300 E Ft gyűlt össze és július 1-jéig kell összegyűjteni a szükséges 

összeget. 
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A polgármester további hozzászólás hiányában kérte a bizottságok véleményét. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja az „A” határozati javaslatot azzal, hogy 

50.000.-Ft támogatási összeget javasol biztosítani az utazás költéseihez, a 2014. 

évi zárszámadás elfogadását követően, az általános tartalék terhére.  

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja Lucák Laura támogatás iránti kérelméről szóló „A” 

határozati javaslatot, mely szerint 50 E Ft összeggel támogatja az általános 

tartalék terhére a Cserkész Világtalálkozón való részvételét. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

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

elfogadásra javasolja Lucák Laura támogatás iránti kérelme a Cserkész 

Világtalálkozón való részvételéhez készített „A” határozati javaslatot azzal, hogy 

részére 50 E Ft támogatási összeget biztosítanak. 

 

Ezután a polgármester felolvasta az „A” határozati javaslatot a bizottságok által elfogadott 

kiegészítéssel, majd szavazásra bocsátotta azt. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

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

 

57/2015. (V. 13.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Támogatás iránti kérelem a Cserkész Világtalálkozón való részvételhez 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést 

megtárgyalta és elfogadja Lucák Laura támogatás iránti kérelmét a Cserkész 

Világtalálkozón való részvételéhez. 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 50.000,-Ft támogatási 

összeget biztosít az utazás költségeihez, a 2014. évi zárszámadás elfogadását 

követően, az általános tartalék terhére.  

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A 7. napirendi pont keretében a Képviselő-testület Felsőzsolca város gazdasági 

programjának elfogadására készült javaslatot tárgyalta meg Dr. Tóth Lajos polgármester 

előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a javaslatot, majd megnyitotta a vitát felette.  
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Nagy Róbert képviselő: 

Nagyon várta ezt a gazdasági programot. Hiányosságokat fedezett fel benne. 

Többek között az elmúlt években megkezdett mezőgazdasági tervek, 

kertészkedés, a konyha végének a bővítése különböző feldolgozási céllal, a 

pénzmaradványban feltüntetett állattartás nincs benne megemlítve. Nem 

tartalmazza konkrétan a saját erőből történő fejlesztéseket, annyit említ meg, hogy 

a beruházásokat pályázati és saját forrásból szeretnék megvalósítani. Most zajlik a 

2014-2020-as gazdasági fejlesztési ciklus, valószínű, hogy ha ez lefutott, akkor 

Magyarország nem kap prioritást ilyen támogatásra, erre való utalásokat nem 

tartalmaz a program. Felsőzsolcának nincs fenntartandó iskolája, nincs kötvénye, 

a tornaterem is a tulajdonukban van, tehát viszonylag letisztult a város gazdasági 

arculata. A fejlesztési tervek a hét operatív programhoz igazítottak. A múltkor 

elfogadott 2014. évi zárszámadásban szerepelt a Cothec szerződés kivásárlása, 

amelynek akkor nagyon örült, ezt nem hozta szóba, mert várta a gazdasági 

programot. Viszont nincs benne semmi, ezzel a Cothec céggel egy épület 

fűtésüzemeltetési megállapodása van a városnak, ha meg tudják idő előtt szüntetni 

ezt, akkor egy komoly lehetőséggel élhet a város, munkanélküliek alkalmazásával 

az épület üzemeltetését a gáz helyett el lehet kezdeni. Várta, hogy erre lesz utalás.  

Termálkútfúrási lehetőségek meg vannak ugyan említve, de nem konkrétan. 

Szerepel benne fóliasátor, üvegház, ami örvendetes, mivel van egy nagyüzemű 

városi konyha, viszont Kistokaj és környékén már megvalósultak a 

termálkútfúrási tervek. Miskolcra már bevezették a termálvizet, sőt a Takata 

mellett már egy nagy fóliasátrat is felállították, nem tudja, hogy üzemel-e, de elég 

nagy potenciállal fog rendelkezni, ezért várt volna egy alapos pénzügyi számítást. 

Ezeket érzi hiányosságnak. Továbbra is nagyon megdöbbentette, hogy korábban 

volt egy 309 M Ft-os városfejlesztési pályázatuk, amelyet rendkívüli ülésen 

tárgyaltak, amelyhez egyszer meg kellett szavazniuk egy Integrált Városfejlesztési 

Stratégiát. Ebben szerepelt egy korábban megtervezett városkapu komplexum, 

egy 2,4 Mrd Ft-os fejlesztés, akkor arról volt szó, hogy technikailag emelték bele, 

mert egy olyan terjedelmű kész terv volt, de az abban szereplő tervekkel nem 

értett egyet a város korábbi testülete, ez továbbra is benne van ebben a gazdasági 

programban. Ezt így nem tudja ebben a formájában elfogadni. Hiányolja, hogy 

2012-ben indult Csöbör Katalin országgyűlési képviselő felhívására egy 6-7 

települést magába foglaló START mintaprogram, amelynek keretében fát ültettek 

apríték felhasználására, faapírték daráló gép is beszerzésre került, amely az 1-es 

iskola tornateremben van elhelyezve. Mi van ezzel a projekttel, lezárult-e, hány 

embert foglalkoztat, van-e eredménye, a pozitívumait fel lehet-e használni, ez sem 

szerepelt ebben a gazdasági programban. Nagyon sok hiányosságot tapasztalt.  

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

A faaprítékkal történő tüzelés hatalmas mennyiségű füsttel jár, ami feltehetően 

mérgező. Sok bejelentés is érkezett, sokan féltik gyermeküket. Ezt valamilyen 

módon meg kell oldani, vagy fel kell emelni a kéményt, bár nem műszaki 

szakember, de amikor ott tanított, amikor begyújtottak és nem kapott tüzet, 

fojtogatta őket a füst. Az ott tanuló és dolgozó emberek légzését negatív irányba 

befolyásolta. 

 

Rimán János képviselő:  

Bizottsági ülésen tárgyalták az előterjesztést, ahol elmondta a véleményét. Azóta 

újra átolvasta, átgondolta. 
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Alapnak, kiindulásnak közepes, van egy jól elkészített általános ismertető része, 

tartalmaz egy összerendezett kívánsághalmazt, mint intézkedési sort. A bizottsági 

ülésen szóba került, hogy amit a központi büdzsé támogat, azt megcsinálják, a 

többit nem. 2020-ra az uniós ciklus lezárul, valószínűleg utána túl sok pénzük 

nem lesz. Amit ez a testület megcsinál, az meglesz, a következőnek lehet, hogy 

nem lesz rá lehetősége. Ezért gondolt volna egy sokkal agresszívabb hozzáállást, 

mert nagy a felelősségük ebben. Amit a központi hatalom támogat, azt 

megvalósítják, amit nem, azt nem csinálják meg, ez azért nem szimpatikus neki, 

mert ha a központ hülyeségre ad pénzt, akkor ők hülyeséget fognak csinálni. 

Mielőtt bárki kikérné magának azt, hogy a központ nem ad ki hülyeségre pénzt, 

elmondta, hogy van három olyan jelenleg futó pályázat, amely lebeg a kettő 

között. Az egyik az Összefogás emlékpark, ennek nagyon örül, de mint magyar 

állampolgár népgazdasági szempontból nézve pazarlónak érzi. Akik az árvízből 

vesztesen kerültek ki, azok nem lesznek boldogabbak tőle. A komplex 

telepprogramban a megcélzott réteg a lakosság 8%-át éri el, az is vitatott 

eredménnyel, mert van olyan 8 osztályt végzett, aki a nevét sem tudja leírni, nekik 

adnak valamilyen szintű OKJ-s jellegű képzést. A lakosság 92%-át nem érinti, aki 

eddig dolgozott az ezután is fog, aki előtte nem, az most sem fog, aki előtte lopta 

az áramot, az ezután is fogja. Igazából 150 M Ft-ba kerül és a hatása vitatható, ha 

a megszerzett végzettséget tudják később használni, akkor volt valami értelme, ha 

nem lesz folytatása, akkor kidobott pénz. A közmunka program is, mint siker 

szerepel sok esetben. Számára elvi dolog, hogy azt nem tartja munkának, ez egy 

szükséges tüneti kezelés. Amióta képviselő, mindig nézi, hogy a közmunkások 

hogy állnak a munkához, most is azt látja, hogy 80-85%-ban ücsörögnek a 

munkaidő alatt. Vannak ellenpéldák, a bikaistállót például szépen megcsinálták, a 

tavalyi mezőgazdasági munka is jól sikerült, de összességében ezt is elég alacsony 

hatékonyságúnak gondolja, ahogy a városban működik. Az a hozzáállás, hogy 

amit adnak, azt csinálják, sikerül ahogy sikerül, ezt kicsit kevésnek érzi. 

 

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

 A gazdasági program célja, hogy feladatot, vázat határozzon meg az 

elkövetkezendő 6-8 évre, arra, hogy mit kívánnak a 2014-2020 években csinálni, 

mik a kiemelt programok, programcélok. A testületnek ahhoz kell csatlakozni, 

amit a kormány kiemelten meghatároz, egyértelmű, ahhoz lehet csatlakozni, amire 

ő európai uniós forrást, pénzügyi fedezetet biztosít. Említésre került az 

Összefogás Emlékpark. Elindult egy kisebb stílű park kivitelezése, amelyet az 

önkormányzat saját erőből kívánt megoldani. Aztán volt egy lehetőség, és 

Miskolc várossal a jó kapcsolat kialakítása érdekében egy nagyobb volumenű 

elképzelés létrehozására - a tárgyalások, a tervezés folyamatánál tartanak - egy 

nagyobb összegből megvalósuló tervet, emlékparkot, ami úgy gondolja 

Felsőzsolca és Miskolc jó kapcsolat ápolásán kívül egy reprezentatív park lesz, jól 

fog kinézni, tényleg szép lesz, oda ki lehet menni május 1-jei majális 

megszervezésére, ha úgy valósul meg, mint ahogy tervezték. Még ez folyamatban 

van, beszélnek még róla bővebben. Pontosan azokat a dolgokat, amiket akartak, 

éppen ezért van a következő napirendi pontban az együttműködés a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Gazdaságfejlesztő Kft.-vel. Polgármester úrral mindent 

megtesznek azért, hogy az állami forrásokra pályázatot nyújtsanak be, amikorra 

kiírják, addigra már vázlattervekkel, tervekkel rendelkezzenek. A Megyei 

Közgyűlés elnökével kétszer egyeztettek az elmúlt hónapban a felsőzsolcai városi 

elképzelések megvalósítása érdekében. 
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 Azon vannak, hogy minél több pénzt tudjanak a város érdekében szerezni. A 

közmunkának vannak hiányosságai, ők is látják, de nem szabad arról 

megfeledkezni, hogy ez 100%-ban finanszírozott állami pénz, ha Felsőzsolca nem 

jelentkezik rá, elviszi Alsózsolca és ugyanúgy fognak ülni, ugyanúgy fogják 

csinálni, ugyanaz lesz a tevékenység és megkapják a 20%-os, vagy 10%-os dologi 

kiadásokat és az önkormányzat saját pénzeszközén így tud gazdaságilag spórolni, 

így tudnak hatékonyabban más területekre pénzt biztosítani. Bele lehet menni 

részletekbe, ki lehet ragadni belőle dolgokat, de a gazdasági programban 

felsoroltak, meg a következő napirend anyagában benne vannak azok az 

irányvonalak, amit akarnak követni. Ami meg beesik 45-50 M Ft-os park, ahhoz 

is megszerzik a pénzt, nem kell az önkormányzatnak hozzátenni a pénzt, adott 

esetben 1 M Ft-ot sem. Ők 3 M Ft-ért akartak csinálni emlékparkot, akkor már 2 

M Ft-ot megspóroltak, ha csak 1 M Ft-ot kell hozzátenniük. Kialakult a „jó 

kapcsolat” Miskolc város vezetésével a városi busz kapcsán is, úgy gondolták, 

hogy gesztusértékű lehetne, valahogy kellene közeledni, mert mindig a 

nagytestvér az erősebb és nekik is kellene valamit csinálni, hogy a kék busz 

ügyben kialakult negatív…, csúnya dolgok mentek ott a tárgyalás során. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 Azt ők gerjesztették. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester tájékoztatta képviselőtársait, mielőtt az indulatok 

elszabadulnak, hogy a gazdasági programot a képviselőknek kell összeállítani, helyettük 

megcsinálták. Lehet az eléjük tárt programot kritizálni, köszönik szépen. Meg lehet csinálni 

következő alkalommal, ő ad hozzá segédpontot is. Megalakult a BMGF Kft. a megyében, 

most tartják az ismertetőjüket, beszámolójukat, el kell menni, meg kell hallgatni. Ha utána 

elolvassák ezt a gazdasági programot, egészen más véleményük lesz. Ez nem arról szól, hogy 

10 km utat meg kell csinálni és miből, vagy éppen tavat, vagy hőforrást akarnak csinálni. Le 

se kellett volna azt írni, irányvonalakat kell írni, hogy mihez tudnak kapcsolódni. Nem csak az 

a kérdés, hogy mit kapnak az államtól, hanem hogy a környező települések mit csinálnak, és 

hová tudnak becsatlakozni abba a tervbe. Ugyanezt most koordinálni fogja… Jó lenne, ha 

Nagy Róbert képviselő nem menne el a zárt ülésről és meghallgatná, mit terveznek ezzel a 

társasággal szerződés alapján. 

 

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

 Képviselő úr kifogásolta a fóliasátrat, hőközpontot, kútfúrást, meleg vizet. Kiadott 

utasítás a Kormány által, hogy egymásra épülő programokat támogatnak. Először 

kutat kell fúrni, meglátják, milyen a víz, és a kút hozama. Utána lehet esetleg 

uszodát, rekreációs központot, felnőttek, iskolák, óvodák részére biztosítani, 

hogyan lehet azt a meleg vizet elvezetni, utána lehet üvegházban és fóliasátorban 

gondolkodni. Egymásra épülő programokat fognak támogatni, ez volt az 

információjuk, ezért tették be ezeket. A területük megvan hozzá. Megfelelő 

geodéziai felméréseket már elkészítettek, tudják, hogy hová fogják 

becsatlakoztatni a vizet, csatlakozva ahhoz, hogy a belvízelvezetés a legelső 

továbbra is a város életében, és ez is benne van. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy minderre nincs pénzük, ha nem kapnak, ha 

nem nyernek pályázatot. Arra kell törekedniük, hogy pályázatot nyerjenek és akkor tudnak 

bármit megvalósítani. 
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Széchenyi Sándorné képviselő: 

 Elhangzott a polgármester szájából, hogy ez az ő dolguk. Ez nem az ő dolguk. A 

megválasztott képviselőknek nem az a dolguk, hogy szakmailag és hozzáértéssel, 

mert ez széles területről kerül össze, lehet egy olyan testület, ahol végképp nem 

közgazdászok ülnek, szakemberek dolga megcsinálni a gazdasági programot és 

minden más egyebet. Amit Kolenkó Gábor alpolgármester úr mondott, abszolút 

egyet tud érteni. Megérti, hogy vannak olyan emberek, akik úgy gondolkodnak, 

politikai okból, vagy más miatt, hogy észrevesznek dolgokat, ami számukra, 

esetleg a pártjuk kéri is erre a dologra. Ez azért fontos, hogy elmondja, mert őt 

kifejezetten zavarja, hogy sokan azt gondolják, hogy ők nem végzik a dolgukat. 

Tisztességesen végzik a dolgukat, ahogy tudják, a megkapott anyagot átnézik, 

igyekeznek nagyon sok mindent csinálni, ami nem látványos. Nem 2-3-szor 

jönnek be ide leülni 2-3 órára, ahogy a múltkorában elhangzott, hanem igenis 

teszik a dolgukat kint a városban, hiszen az őket megválasztó állampolgároknak 

az érdekeit próbálják összeegyeztetni az önkormányzati érdekekkel. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy nincs önkormányzati érdek, itt településérdek 

van. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 Nem kell mindig kötekedni a szavakban. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester hangsúlyozta, hogy elmondja, mert képviselőasszony erre 

vezeti a magyarázatával. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 Egy a lényeg, nem az ő dolguk. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy de igen, az ő dolguk, a Képviselő-testület 

dolga az elképzelés.  

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 Szeretné látni, hol van ez leírva. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy meg fogják mutatni. Az elképzelés a testületi 

tagok dolga. Kitől kapott erre irányuló anyagot, iránymutatást?  

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 Tegnap este kaptak egy anyagot például. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy nem, erről már korábban beszéltek, fél évvel 

ezelőtt is. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 Nem értenek ebben egyet. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy nem baj, hogy nem értenek egyet. Képviselő 

asszony is elmondja a véleményét, ő is, jegyzőkönyvezik, köszönik szépen. Próbálják helyére 

tenni a dolgokat, ő az irányvonalat viszi tovább. 
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Nádi Gyula alpolgármester: 

 Úgy gondolja, mindannyian azért ülnek itt, hogy a gazdasági programra is többek 

között hatással legyenek, mint ahogy vannak is. Visszatérve Rimán képviselő 

véleményére, mely szerint nem elég agresszív a gazdasági program, neki az a 

véleménye, hogy ha ezt meg tudnák valósítani a ciklus végére, ami ebben 

szerepel, ő nagyon elégedett lenne. 

 

Rimán János képviselő: 

 Bizottsági ülésen elhangzott, hogy ami meglesz, meglesz, ami nem, az nem. Úgy 

gondolja, a gazdasági program nem egy lezárt dolog, később bármelyiken 

élhetnek javaslattal, kiegészítéssel, és beletehetik. Kicsit kevésnek érzi, de nem 

mondta, hogy totál rossz, az értékeit is elmondta, majd ha lesz javaslata, meg 

fogja tenni.  

 

A polgármester további hozzászólás hiányában kérte a bizottságok véleményének 

ismertetését. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

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

elfogadásra javasolja a Felsőzsolca város gazdasági programjának elfogadására 

készített javaslatot.  

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és a 

Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja Felsőzsolca Város Gazdasági 

programját (2015-2020).  

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a Felsőzsolca város gazdasági programjának elfogadásáról 

szóló javaslatot. 

 

A polgármester ezután ismertette és szavazásra bocsátotta a kiküldött határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 7 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

58/2015. (V. 13.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Felsőzsolca város Gazdasági Programjának elfogadása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

elfogadja Felsőzsolca Város Gazdasági programját (2015-2020).  

  

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
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Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy Gyulai Csaba jelenleg a gazdasági társaság 

tájékoztatóján vesz részt. 

 

 

A polgármester 1018 órakor 5 perc szünetet rendelt el.  

 

 

A 8. napirendi pont keretében a polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyására 

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

előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

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

Hozzászólás nem volt, kérte az Ügyrendi Bizottság véleményének ismertetését. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

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

elfogadásra javasolja a polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyására 

készített javaslatot. 

 

Ezután a polgármester felolvasta és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

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

 

59/2015. (V. 13.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Tóth Lajos 

polgármester szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

2015. június 22-26.    5 munkanap, 

2015. augusztus 7-23. 10 munkanap, 

2015. december 21-31.   7 munkanap, 

összesen 22 munkanap. 

 

A fennmaradó 17 munkanapot előre nem tervezhető alkalmakra igénybe veheti.  

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A 9. napirendi pont keretében a szociális ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló 

14/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról készült tervezetet tárgyalta meg a 

Képviselő-testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
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Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a tervezetet és annak indokolását, majd megnyitotta 

a vitát felette. Hozzászólás híján kérte a bizottságok véleményének ismertetését. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

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

elfogadásra javasolja a szociális ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló 

14/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról készített tervezetet. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja a szociális ellátásokról és a szociális 

szolgáltatásokról szóló 14/2013. (V.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

készített tervezetet. 

Kucsár Tibor képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a szociális ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló 

14/2013. (V.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló tervezetet. 

 

Ezután a polgármester ismertette, majd szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

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

 

 

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

14/2015. (V. 18.) 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 d) pontjában, a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (5) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában, a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

22/2014. (X. 22.) 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.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

 

2. § Az Szr. III. Fejezete a következő 7. alcímmel egészül ki: 
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„7. Gyermekétkeztetés 

 

23/B. § A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvodában nyújtott étkeztetés térítési díját a 2. 

melléklet tartalmazza.” 

 

 

3. § Az Szr. 4. alcímében és 14. § (1) bekezdésében az „Az aktív korúak ellátására” 

szövegrész helyébe az „A települési támogatásra” szöveg lép.  

 

 

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

 

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

 jegyző polgármester 

 

 

1. melléklet a 14/2015. (V. 15.) önkormányzati rendelethez 

„1. melléklet a 14/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelethez 

 

A szociális étkeztetés térítési díja 

 

 A 

Intézményi térítési 

díj  

(Ft/nap) 

B 

Személyi térítési 

díj (elvitel/helyben 

fogyasztás, 

Ft/nap) 

C 

Étkezés+kiszállítás 

(Ft/nap) 

1. Szociális étkező I. 700.- 400.- 400.- + 20.- = 420.- 

2. Szociális étkező II. 700.- 595.- 595.- + 25.- = 620.- 

3. Háromszori étkezés 

helyben fogyasztással 

(nappali ellátás 

keretében) 

 

700.- 

 

575.- 

 

– 

 

A megállapított térítési díjak összege az általános forgalmi adót tartalmazza.” 

 

 

2. melléklet a 14/2015. (V. 18.) önkormányzati rendelethez 

„2. melléklet a 14/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelethez 

 

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvodában nyújtott étkeztetés térítési díja 

 

 Térítési díj 

(Ft + ÁFA/nap) 

1. Óvodások tízórai 60 

2. Óvodások ebéd 176 

3. Óvodások uzsonna 58 

4. Óvodások napi térítési díja összesen 294 

„ 
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A 10. napirendi pont keretében a Rákóczi Szövetség támogatására 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.  

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 Átolvasta a levelet és azt gondolja, ha Lucák Laurának 50 E Ft-tal járultak hozzá a 

japán utazásához, akkor ő legkevesebb 100 E Ft-ot javasol, mégiscsak egy 

egyesületről van szó. 

 

Rimán János képviselő: 

 Mennyit adnak a testvérvárosok iskolásainak? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy 4-szer 100 E Ft-ot 

adnak. 

 

Rimán János képviselő: 

 Megteszik a magukét, ha van felesleges pénzük, inkább nekik adjanak többet, ő 

ezt most nem javasolná. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester további hozzászólás hiányában kérte a Pénzügyi Bizottság 

véleményének ismertetését. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a Rákóczi Szövetség támogatásának elfogadására tett „A” 

határozati javaslatot 50 E Ft összeggel az általános tartalék terhére. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester is 50 E Ft támogatást tart elfogadhatónak. 

 

Ezután a polgármester ismertette az „A” határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság és saját 

kiegészítésével, majd szavazásra bocsátotta azt. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

60/2015. (V. 13.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Rákóczi Szövetség támogatása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést 

megtárgyalta és 50.000,-Ft összegű támogatást nyújt a Rákóczi Szövetség részére, 

az általános tartalék terhére. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: folyamatos 
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A 11. napirendi pont keretében a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának 

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

polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

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

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 Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 

Alapító Okiratának módosítását. 

 

Ezután a polgármester felolvasta a határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátotta azt. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

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

 

61/2015. (V. 13.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdésében, az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 5. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel a Felsőzsolcai Napközi 

Otthonos Óvoda Alapító Okiratát módosítja, a Módosító Okiratot és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a mellékletek 

szerint jóváhagyja. 

 

Felelős: Csonka Ferencné óvodavezető 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

1. melléklet 

Okirat száma: 2400-2/2015. 

 

Módosító okirat 
 

A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda a Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

által 2013. október 30. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) 

bekezdése alapján - 161/2013. (IX. 25.) és 188/2013 (X. 30.) Kth. számú határozatokra 

figyelemmel – a következők szerint módosítom:  

 

 

1. Az Alapító Okirat 2. pontja elhagyásra kerül. 
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2. Az Alapító Okirat 7-8. pontja elhagyásra kerül. 

 

3. Az Alapító Okirat 10. pontja – mely a módosított okiratban 6.2.3. pont alatt szerepel – helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„ 6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Önállóan működő költségvetési szerv, 

melynek pénzügyi, gazdasági feladatait az önállóan működő és gazdálkodó Gazdasági, 

Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet látja el munkamegosztási megállapodás 

alapján.”  

 

4. Az Alapító Okirat 13.3. pontja – mely a módosított okiratban 4.4. pont alatt szerepel – helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„ 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 

nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 

3 
091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás működtetési 

feladatai 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

„ 

 

5. Az Alapító Okirat 14. pontja elhagyásra kerül. 

 

6. Az Alapító Okirat 15. pontja – mely a módosított okiratban 6.3. pont alatt szerepel – helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 

intézmény: 

6.3.1. székhelyén: 125 fő, 

6.3.2. telephelyén: 125 fő, összesen 250 fő.” 

 

7.   Az Alapító Okirat 16-17. pontja – mely a módosított okiratban 6.4. pont alatt szerepel – helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„ 6.4.  A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 

száma 

ingatlan 

hasznos 

alapterülete 

(m2) 

vagyon feletti 

rendelkezés joga 

vagy a vagyon 

használati joga 

az ingatlan 

funkciója, 

célja 

1 3561 Felsőzsolca, Park u. 3. 1030/1 669 vagyonhasználati 

jog, a hatályos 

vagyonrendeletben 

foglaltak szerint 

óvodai 

nevelés, 

ellátás 2 
3561 Felsőzsolca, Szent István u. 

43. 

42 845 

„ 

8. Az Alapító Okirat 20. pontja elhagyásra kerül. 

 

9. Az Alapító Okirat új számozása szerinti 2. alcíme a következő 2.3. ponttal egészül ki:  

„ 2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének  

 megnevezése székhelye 

1 
Felsőzsolcai Közös Igazgatású 

Közoktatási Intézmény (FKIKI) 

3561 Felsőzsolca, Sport u. 2. 

 „ 

 

10. Az Alapító Okirat új számozása szerinti 5. alcíme a következő 5.3. ponttal egészül ki: 
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„5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A Felsőzsolcai Napközi Otthonos 

Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint.” 

 

11. Az alapító okirat záró rendelkezése – mely a módosított okiratban 7. pont alatt szerepel – helyébe 

a következő rendelkezés lép:  

„Jelen alapító okiratot 2015. szeptember 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 

költségvetési szerv 2013. október 30. napján kelt alapító okiratát visszavonom.”  

 

 

Jelen módosító okiratot 2015. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.  

 

 

Kelt: Felsőzsolca, 2015. május 14. 

 

P.H. 

 

      DR. TÓTH LAJOS polgármester 

 

          DR. PATAKI ANETT jegyző 

 

2. melléklet 

Okirat száma: 2400-3/2015. 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 

alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

 

1. A költségvetési szerv 

megnevezése, székhelye, telephelye 

 
1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 3561 Felsőzsolca, Park u. 3. 

1.2.2. telephelye: 
 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda Szent 

István utcai telephelye 

3561 Felsőzsolca, Szent István u. 43. 

 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

 
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2012. augusztus 29. 

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1.  megnevezése: Felsőzsolca Város Önkormányzata 

2.2.2.  székhelye: 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20. 
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2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 megnevezése székhelye 

1 
Felsőzsolcai Közös Igazgatású 

Közoktatási Intézmény (FKIKI) 

3561 Felsőzsolca, Sport u. 2. 

 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének/felügyeleti szervének 

3.1.1. megnevezése: Felsőzsolca Város Önkormányzata 

3.1.2. székhelye: 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20. 

 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

 
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: óvodai ellátás Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja szerint, óvodai nevelés a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1 pont a) alpontja szerint. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 851020 óvodai nevelés 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

-  óvodai nevelés, iskolai életmódra való felkészítés, a 3-7 éves gyermekek nevelése, 

szellemi és testi fejlődésének biztosítása, iskolaérettségre való felkészítése; 

-  sajátos nevelési igényű – enyhén értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, látássérült – 

gyermekek nevelése, ellátása, integrált formában történő óvodai nevelése, iskolai 

életmódra felkészítése; 

-  magyar nyelven folyó nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás; 

-  óvodai intézményi étkeztetés. 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, 

ellátásának szakmai feladatai 

3 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 

4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Felsőzsolca város közigazgatási 

területe. 

 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

 
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.  

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény  

2 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

3 megbízásos jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
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5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: A Felsőzsolcai Napközi 

Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint. 

 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 

 
6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 

6.1.1. megnevezése: Felsőzsolca Város Önkormányzata 

6.1.2. székhelye: 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20. 

6.2. A köznevelési intézmény 

6.2.1. típusa: Óvoda 

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti óvodai nevelés, 

valamint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos igényű gyermekek óvodai 

nevelése.  

6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Önállóan működő költségvetési 

szerv, melynek pénzügyi, gazdasági feladatait az önállóan működő és gazdálkodó 

Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet látja el munkamegosztási 

megállapodás alapján.  

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési 

intézmény 

6.3.1. székhelyén: 125 fő, 

6.3.2. telephelyén: 125 fő, összesen 250 fő. 

6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 

ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 

száma 

ingatlan 

hasznos 

alapterülete 

(m2) 

vagyon feletti 

rendelkezés joga 

vagy a vagyon 

használati joga 

az ingatlan 

funkciója, 

célja 

1 3561 Felsőzsolca, Park u. 3. 1030/1 669 vagyonhasználati 

jog, a hatályos 

vagyonrendeletben 

foglaltak szerint 

óvodai 

nevelés, 

ellátás 2 
3561 Felsőzsolca, Szent István u. 

43. 

42 845 

 

7. Záró rendelkezés 

 
Jelen alapító okiratot 2015. szeptember 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési 

szerv 2013. október 30. napján kelt alapító okiratát visszavonom. 

 

Kelt: Felsőzsolca, 2015. május 14. 

 

P.H. 

 

      DR. TÓTH LAJOS polgármester 

 

          DR. PATAKI ANETT jegyző 

 

 

A 12. napirendi pont keretében a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos 

eljárásról és használati díjakról szóló 10/2000 (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
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Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a tervezetet, majd megnyitotta a vitát felette. 

Hozzászólások hiányában kérte a bizottsági vélemények ismertetését. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

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

elfogadásra javasolja a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos 

eljárásról és használati díjakról szóló 10/2000 (IV. 28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról készített tervezetet. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos 

eljárásról és használati díjakról szóló 10/2000. (IV.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló tervezetet. 

 

Ezután a polgármester szavazásra bocsátotta a tervezetet. 

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

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

 

 
FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

15/2015. (V. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS 

ELJÁRÁSRÓL ÉS HASZNÁLATI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 10/2000 (IV. 28.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott 

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

22/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés b) pontjában és (7) bekezdés e) 

pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el: 

 

 

1. § (1) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és használati 

díjakról szóló 10/2000. ( IV.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) 6. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

  ”b) önálló hirdető-berendezés, alapzatos zászlórúd és köztárgyak (pad, 

figyelmeztető és tájékoztató táblák, tartozékok, a megállító tábla kivételével) 

elhelyezésére,„  

 

 (2) A Rendelet 6. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

  ”g) üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyöleg elhelyezésére, áru be- és 

kirakodásra,„ 
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2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.  

 

 

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

       

 

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

 

1.  mel lék let  a  15 /2015.  (V.  18. )  

önkormányzati  r endelethez  

„1.  mellék le t  a  10 /2000.  ( IV.  28.)  

önkormányzati  rendelethez ” 

                       

A  KÖZTERÜLET -HASZNÁLATI  DÍJAK  MÉRTÉKE  

-  A  DÍJAK AZ ÁFA-T NEM TARTALMAZZÁK - 

 

KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT CÉLJA                                                 DÍJ  MÉRTÉKE  

Árubemutató tárgy        30,-Ft/m2/nap 

Árusító pavilon (állandó jellegű) 

  - kereskedelem 

  - vendéglátás           30,-Ft/m2/nap 

 

Önálló  hirdető-berendezés  (megállító tábla kivételével)    30,-Ft/m2/nap 

 

Kifüggesztő transzparens                  100,-Ft/m2/nap 

 

Építési munkával kapcsolatos  állvány, 

építőanyag és törmelék tárolása                 16,-Ft/m2/nap 

     

Időszakos jellegű árusítás (pavilon, árusító pult) 

  - kereskedelem 

 - vendéglátás                   150,-Ft/m2/nap 

Alkalmi  

            - kereskedelem 

 - vendéglátás                   450,-Ft/m2/nap 

Mozgóárus  

 - kereskedelem  

 - vendéglátás                                                                                     500,-Ft/alakalom 

 

Postai levélszekrény, előszállítási láda             150,-Ft/db/nap                                                  

 

Üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával 

göngyöleg elhelyezés, árukirakodás             1.200,-Ft/m2/nap 

 

Kiállítás, vásár               50,-Ft/m2/nap 

  

Mutatványos tevékenység       50,-Ft/m2/nap 

 

Cirkusz                    50,-Ft/m2/nap 
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Ideiglenes felvonulási telep hely      100,-Ft/m2/nap 

 

Szerencsejátékkal kapcsolatos  

árusító tevékenység                                                                              160,-Ft/m2/nap

              

 

Járműről végzett hangos reklám              4.500,-Ft/nap  

 

Egyes létesítményekhez szükséges 

gépjármű várakozóhely gépkocsinként             4.000,-Ft/gk./év  

 

 

A 13. napirendi pont keretében a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola épületében 

informatikai terem kialakítására készült javaslatot tárgyalta meg a Képviselő-testület Dr. 

Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

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

 

Hogya Zsolt képviselő: 

 Egy pontosítást tenne: a „B” határozati javaslatban olvasta, hogy „…két kis 

tanterem összenyitásával informatikai termet alakítson ki.” Szerinte picit rosszul 

van megfogalmazva a javaslat. Szerinte nem azt kérik, hogy engedélyezzék azt, 

hogy összenyithassanak két tantermet, az már rájuk, hogy mit alakítanak ki benne, 

nem tartozik. Ő azt támogatja, nyissák össze és csináljanak olyan termet, amilyet 

szeretnének. A megfogalmazásban kis értelmezési zavart lát. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester felolvasta igazgató úr kérelmét, amely tartalmazza, hogy 

informatika termet szeretnének kialakítani. Ez itt most lényegtelen, arról van szó, 

engedélyezik, vagy sem az összenyitást. Egyébként a „B” határozati javaslat sem rossz, ő arra 

válaszolt, amit igazgató úr kért. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

 Statikus vizsgálja az épületet, nemsokára a polgármester elé kerül az eredmény. 

  

További hozzászólás híján a polgármester a Humánpolitikai Bizottság véleményének 

ismertetését kérte. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja a Kazinczy Ferenc Református Általános 

Iskola épületében informatikai terem kialakítására készült „A” határozati 

javaslatot. 

 

Ezután a polgármester felolvasta és szavazásra bocsátotta az „A” határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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62/2015. (V. 13.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola épületében informatikai 

terem kialakítása   

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola a saját költségén, Felsőzsolca, 

Sport u. 2-6. szám alatti belterület 1567 hrsz-ú ingatlanon, a meglévő iskolaépület 

I. emeletén, nem építési engedély köteles építési munkával, két kis tanterem 

összenyitásával informatikai termet alakítson ki, azzal a feltétellel, hogy a 

munkálatok megkezdése előtt statikai szakvéleményt készíttet.   

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulást kiadja.    

     

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2015. június 30.  

 

 

A 14. napirendi pont keretében a kárpátaljai magyar testvértelepülésen, Korláthelmecen élők 

megsegítésére készült előterjesztést tárgyalta meg a testület Dr. Tóth Lajos polgármester 

előterjesztésében. 

(A határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

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

felett. 

 

Rimán János képviselő: 

 Nagyon jó elképzelésnek tartja. Szeretné tudni, a Pénzügyi Bizottság mennyi 

összeget javasolt. Maga a célba érkeztetésről kér pár szót, és arról, hogy az 

elosztást ki fogja ott helyben végezni? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ha kijuttatják, személyesen viszi ki a pénzt, és 

a polgármester kezébe adja, ő gondoskodik a továbbiakról. Ami a polgármester feladata, hogy 

az átvételi elismervényen aláírja, hogy átvette és a lakosság igénye szerint használja fel, mert 

így tudják elszámolni az összeget, ugyanúgy, mint ahogy a testvértelepülés tanulóinak is át 

fogja adni a 100 E Ft-ot. Azt is ugyanúgy fogja átvetetni a gyerekkel, a polgármesterrel, a 

gyerek kezébe adja a pénzt, aláírja és a polgármester is aláírja, hogy a gyerek megkapta, így 

tudják elszámolni a pénzt. 

 

Nádi Gyula alpolgármester: 

  A bizottsági ülésen felmerült esetleg másik testvértelepülés támogatása is. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a bizottsági ülésen is azt beszélték meg, hogy 

ezt lezárják, és Visknek írnak újfent, ha jeleznek vissza, természetesen elindítják a gyűjtést, 

ugyanis ők nem jeleztek vissza akkor sem, amikor írt nekik, hogy tovább folytatják velük a 

testvértelepülési kapcsolatot. Ugyanígy nem jeleztek vissza más ügyben sem. 

További hozzászólás nem volt, ezért kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét. 
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Kucskár Tibor képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a kárpátaljai magyar testvértelepülésen, Korláthelmecen élők 

megsegítésére tett „A” határozati javaslatot, az általános tartalék terhére, azzal a 

kiegészítéssel, hogy a lakosság és civil szervezetek támogatásának beérkezését 

követően az összeget 500 E Ft-ra egészíti ki az önkormányzat. 

 

Ezután a polgármester felolvasta és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot Pénzügyi 

Bizottság kiegészítésével. 

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

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

 

63/2015. (V. 13.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A kárpátaljai magyar testvértelepülésen, Korláthelmecen élők megsegítése 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kárpátaljai magyar 

testvértelepülésen, Korláthelmecen élő kilátástalan helyzetbe került embereket 

életkörülményeinek javítása érdekében pénzadománnyal támogatja az általános 

tartalék terhére, úgy, hogy a lakosság és a civil szervezetek támogatásának 

beérkezését követően az összeget 500 E Ft-ra egészíti ki. 

 

Felhatalmazza Dr. Tóth Lajos polgármestert, hogy a pénzadomány 

Korláthelmecre történő eljuttatásáról gondoskodjon.  

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester  

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A 15. napirendi pont keretében egyebekről tárgyalt a Képviselő-testület. 

 

Nagy Róbert képviselő: 

 Örömmel látta, hogy a rendőrséggel szemben, a Családgondozó Központ udvarán 

elkészült a játszótér. A kerítésre kihelyezett használati rendet elolvasva látja, hogy 

reggel kinyitják, délután bezárják. Kérdése, hogy ezen lehet-e módosítani úgy, 

hogy mivel elég frekventált, jó helyen van, a rendőrség szomszédságában, hogy a 

bezárását mellőzzék? Mivel délután 6-ig van nyitva, nyáron délután 6-kor még 

nagyon jó idő van, a kihasználhatóságát jelentősen tudnák segíteni, ha nem lenne 

bezárva a kerítés. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy nyitva van munkaidőben, mert még nincs 

átadva a játszótér. Nagyon szeretné, ha nem szembesülnének azzal a ténnyel, mint a 

Kossuth-Kazinczy utcán kereszteződésében lévő játszótér esetében, amelyet olyan mértékben 

rongáltak meg, hogy közel 500 E Ft-ba fog kerülni a rendbehozatala. Szembe kell nézniük sok 

mindennel. Amint átadásra kerül, éjjel-nappal nyitva lesz természetesen. 

 

Nagy Róbert képviselő: 

 Köszöni, ennek igazán nagyon örül. 
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Dr. Tóth Lajos polgármester ezután mindenkinek, akinek születés- vagy névnapja volt a 

múlt héten, vagy lesz a jövő héten sok boldogságot és erőt kíván a továbbiakban. 

 

 

A 16-18. napirendi pontok megtárgyalására zárt ülésen került sor, melyről külön 

jegyzőkönyv készült. 

 

 

A polgármester a nyílt ülést 1054 órakor bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 DR. PATAKI ANETT DR. TÓTH LAJOS 
 jegyző polgármester                             
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