
2-11/2015. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 10-én 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. Rónai István aljegyző. 

 

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

választott alpolgármester, Leskó Mária gazdálkodási osztályvezető, Kovács 

Zsuzsanna, a vezetők munkáját segítő köztisztviselők osztályvezetője, dr. 

Szikszai Judit hatósági osztályvezető, Vantal Gyula mb. GAMESZ igazgató, 

Bendász Beáta, a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda óvodavezető 

helyettese, Gladics Jánosné, a Felsőzsolcai Családgondozó Központ vezetője, 

Fehér Katalin, a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár 

igazgatóhelyettese, Major Ádámné, a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 

elnöke, Aranyosi Elemér, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Csáki 

István civil szervezeti képviselő, Dr. Bogyay Ferenc r. ezredes, 

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

Üszögh Lajos, a MIVÍZ Kft. ügyvezető igazgatója és Siegel János, az FVSC 

elnöke. 

 

Meghívottként az ülésen nem jelentek meg: dr. Pataki Anett jegyző, Farkas Miklós, Rohály 

Istvánné, Lászka Béláné, Várszeginé Kiss Katalin, a civil szervezetek 

képviselői, Szász Csaba, a FIZ Kft. ügyvezetője.  

 

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 Nádi Gyula alpolgármestert és Széchenyi Sándorné képviselőt 

jelölte ki, amit a testület 9 igen szavazattal elfogadott. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megkérdezte, hogy a kiküldött napirendhez van-e módosító 

javaslat? 

 

Rimán János képviselő: 

 A zárt ülés elé tegyenek be egy pontot Egyebek címmel. 

 

Hogya Zsolt képviselő: 

 Az Egyebekhez ő is szeretne hozzászólni. 
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 Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a meghívó szerinti 17. napirendi pontot 

visszavonja, helyére az Egyebek című napirendi pontot javasolja felvenni, ezt szavazásra 

bocsátotta.   

 

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. Beszámoló Felsőzsolca közrendjének, közbiztonságának helyzetéről 

 Előterjesztő: Dr. Bogyay Ferenc rendőr ezredes, kapitányságvezető 

 

3. Beszámoló a MIVÍZ Kft. víz- és szennyvíz-üzemeltetési feladatainak ellátásáról 

 Előterjesztő: Üszögh Lajos, a MIVÍZ Kft. ügyvezető igazgatója 

 

4. Tájékoztató a FIZ Kft. 2014. évi tevékenységéről 

 Előterjesztő: Szász Csaba, a FIZ Kft. ügyvezetője 

 

5. Beszámoló a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015-ös nevelési év munkájáról 

 Előterjesztő: Csonka Ferencné óvodavezető 

 

6. Beszámoló a Sajóvölgye Energia Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről 

 Előterjesztő: dr. Rónai István, az SVE ügyvezetője 

 

7. Beszámoló a Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2014. évi 

tevékenységéről 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

8. Javaslat FVSC Labdarúgó Szakosztály támogatására 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

9. Javaslat a Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet igazgatói munkakörének 

betöltésére irányuló pályázat kiírására 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

10. Javaslat a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár átszervezésének 

előkészítésére 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

11. Javaslat fúvószenekar támogatására 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

12. Javaslat Bredács László könyvkiadásának támogatására 

 Előterjesztő: Széchenyi Sándorné, a Humánpolitikai Bizottság elnöke 
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13. Javaslat a Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület támogatására 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

14. Javaslat a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvodába felvehető gyermeklétszám 

megemelésére 

 Előterjesztő: Csonka Ferencné óvodavezető 

 

15. Javaslat Felsőzsolca, Kacsa-közben ivóvízvezeték megépítésére  

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

16. Tervezet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (I. 26.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

17. Egyebek 

 

18. Javaslat a Sajóvölgye Energia Nonprofit Kft. ügyvezetőjének és felügyelőbizottsága 

tagjainak megválasztására (zárt ülés) 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

19. Javaslat a „Zsolca TV” Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének és felügyelőbizottsága 

tagjainak megválasztására (zárt ülés) 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

20. Javaslat az FVSC 1591/5 hrsz alatt végzett beruházásaival kapcsolatos tájékoztatás kérésére 

(zárt ülés) 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

21. Javaslat a 016/24 hrsz-ú ingatlan megvásárlásával kapcsolatos tárgyalások megkezdésére 

(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 elmondta, hogy a jelentéshez jött még néhány bejelentés, 

történés, amiket be kellett hoznia: 

- Felsőzsolca Város Önkormányzat általános tartalékának felhasználása - koncessziós szerződés 

kiírása, 

- tulajdonosi hozzájárulás kérés – a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola 

tornaterme vizesedésének megszüntetésére, 

- tulajdonosi hozzájárulás kérés – a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola pályázat 

benyújtásának engedélyezésére, 

- Csatlakozás a Polgármesterek Szövetségéhez. 

A határozati javaslatokat az ülés előtt kiosztották. Mielőtt azokra rátérne, megkérdezte, hogy a 

jelentés I. részéhez kíván-e valaki hozzászólni? 
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Rimán János képviselő: 

 A jelentés II. részének 5. pontja szerinte az utóbbi idők egyik legjobb 

megemlékezése volt és köszöni szépen mindenkinek, hogy ez így lehetett június 4-

én. Két apró javaslata lenne a jövőre vonatkozólag, a harangzúgást javasolná 1000 

órára előrehozni, magát a megemlékezést 1630-ra javasolja. Ezt azért gondolja így, 

mert a békediktátum aláírásának tervezett időpontja 1920. június 4-én 1000 óra volt, 

ezt követően kezdődtek a harangozások, a valóságos aláírások 1630 órakor 

kezdődtek. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester reméli, hogy a következő években kevesebb szél lesz, és hallani 

fogják a harangzúgást is, mert most sajnos a szél elvitte, pedig három templomban zúgtak a 

harangok. 

 

Rimán János képviselő: 

 Ezt nagyon jól tették, köszöni szépen. 

 

Hogya Zsolt képviselő: 

 Olvasta a jelentésben, hogy az önkormányzat és a FIZ Kft. egyeztetését követően a 

GAMESZ fogja a kérdéses utat kijavítani. Fel van-e készülve kellőképpen a 

GAMESZ az útjavításra? Sokszor beszélték, hogy az az út elég nagy horderejű 

munkákat igényel. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a GAMESZ a kátyúkat tudja kijavítani 

hidegaszfalttal, ezt már korábban a Béke utcán is csinálták, amíg az útépítés nem történt meg. 

Azonnal el tudják hárítani a jelenlegi hibákat, arra képes a GAMESZ. Aszfaltvágót is fognak 

nekik venni, felszerelésük is van hozzá. Ez lesz a legolcsóbb kivitelezési forma. 

Mivel a jelentéshez egyéb hozzászólás nem volt, a polgármester áttért a jelentéshez csatolt 

határozati javaslatokra. Elsőként ismertette a koncessziós szerződéssel kapcsolatban készült 

határozati javaslatot. Elmondta, hogy az ivóvíz és szennyvíz víziközműveinek üzemeltetésére 

hatályban lévő koncessziós szerződés 2015. december 31-én lejár, a pályázati eljárást le kell 

folytatni. A beérkezett ajánlat 1.700 E Ft, ez nagyon sok pénz. Megpróbálnak még árajánlatokat 

beszereztetni, ezt szeretné megszavaztatni, ennél magasabb nem lehet. 

 

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

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

 

67/2015. (VI. 10.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Felsőzsolca Város Önkormányzat általános tartalékának felhasználása 

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat tulajdonában lévő ivóvíz és szennyvíz 

víziközműveinek üzemeltetésére hatályban lévő koncessziós szerződés 2015. 

december 31-én lejár. Az önkormányzatnak koncessziós pályázati eljárást kell 

lefolytatnia ebben az évben. Egy ajánlat már érkezett a pályázati eljárás 

lefolytatására, amelynek összege 1.700.000 Ft + ÁFA. 
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2. Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 

a koncessziós pályázati eljárás költsége az önkormányzat költségvetésének 

általános tartaléka terhére kerüljön kifizetésre.   

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

Ezután a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola tornaterme vizesedésének 

megszüntetésére irányuló tulajdonosi hozzájárulás kérése tárgyában készült határozati javaslatot 

olvasta fel a polgármester, majd szavazásra bocsátotta azt. 

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

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

 

68/2015. (VI. 10.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola tornaterme 

vizesedésének megszüntetése 

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a 

Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola – tornaterme vizesedésének 

megszüntetése érdekében – az alábbi munkálatokat elvégeztesse: 

- Tornaterem falának injektálással történő szigetelése, 

- Tornaterem belső falán és folyosóján 1m magasságban vakolat javítása, 

- Tornaterem 2 zárt ablakának nyitható ablakra történő cseréje, 

- Ventillátor felszerelése a tornaterem folyosóján, 

- Penész eltávolítása vegyszerrel a tornaterem parkettájáról. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri Dr. Tóth Lajos polgármestert, hogy a döntést küldje 

meg a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola részére.  

  

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a következő határozati javaslat szintén 

tulajdonosi hozzájárulásra vonatkozik, ez esetben a Református Általános Iskola részére, ők egy 

pályázaton szeretnének részt venni, amihez szükséges a testület, mint tulajdonos hozzájárulása. 

Ezután felolvasta és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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69/2015. (VI. 10.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola pályázat benyújtásának 

engedélyezése 

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Kazinczy Ferenc Általános Iskola a „KEOP – 7.13.0/15 Egyházi épületek 2014-

2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztések előkészítése” 

című pályázatot benyújtsa. 

 

2.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kazinczy Ferenc 

Református Általános Iskola számára tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot írjon 

alá. 

  

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester a Csatlakozás Polgármesterek Szövetségéhez tárgyú határozati 

javaslatot olvasta fel, majd azt szavazásra bocsátotta. 

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

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

 

70/2015. (VI. 10.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Csatlakozás a Polgármesterek Szövetségéhez  

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 

Felsőzsolca Város Önkormányzat polgármestere csatlakozzon a Polgármesterek 

Szövetségéhez. 

 

2. A Képviselő-testület a Polgármesteri Szövetséghez való csatlakozással vállalja a 

következőket: 

- azt, hogy teljesítjük/túlteljesítjük az Európai Unió 2020-ra vállalt célját, és 

területünkön legalább 20 %-kal mérsékeljük a CO2-kibocsátás mennyiségét, 

- azt, hogy a fent megjelölt naptól fogva egy éven belül olyan Fenntartható 

Energia Akciótervet dolgozunk ki, amely tartalmazza az Alapkibocsátás 

jegyzékünk eredményeit és körvonalazza, hogy hogyan fogjuk teljesíteni a 

kitűzött célokat, 

- azt, hogy az értékelés, a nyomon követés és az ellenőrzés megkönnyítése 

céljából a cselekvési terv benyújtását követően legalább kétévente jelentést 

állítunk össze annak végrehajtásáról, 

- azt, hogy az Európai Bizottsággal és más érdekeltekkel karöltve 

„energianapokat” szervezünk, amelyek révén lehetőséget adunk a polgároknak 

az energia hatékonyabb felhasználásában rejlő lehetőségek és előnyök közvetlen 

kihasználására, és rendszeresen tájékoztatjuk a helyi sajtót a cselekvési tervvel 

kapcsolatos fejleményekről, 

- azt, hogy részt veszünk az Európai Unió által szervezett Polgármesterek 

Konferenciáján, és tevékenyen bekapcsolódunk annak munkájába. 
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3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Polgármesterek 

Szövetségéhez csatlakozó nyilatkozatot aláírja. 

  

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

Ezután a polgármester a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti 

időszak eseményeiről szóló jelentést bocsátotta szavazásra. 

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

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

 

71/2015. (VI. 10.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: 2015. június havi jelentés elfogadása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a lejárt határidejű 

határozatokról és a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló jelentést. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

A 2. napirendi pont keretében Felsőzsolca közrendjének, közbiztonságának helyzetéről szóló 

beszámolót tárgyalta meg a testület Dr. Bogyay Ferenc rendőr ezredes, kapitányságvezető 

előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

  

Dr. Tóth Lajos polgármester megkérdezte ezredes urat, kíván-e szólni. 

 

Dr. Bogyay Ferenc r. ezredes, kapitányságvezető szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a 

korábbi években megszokott volt, hogy a beszámoló hosszabb volt, adtak egy tágabb kitekintést 

a kapitányság életéről, a második fejezetben az őrs tevékenységét taglalták, és csak a harmadik 

fejezet szólt konkrétan Felsőzsolca közbiztonsági helyzetéről, ami jelenleg az egész beszámoló. 

Már tavaly is elmondta, központi döntés volt, hogy a rendőrségi törvény értelmében a beszámoló 

csak és kizárólag a településről szóljon, ugyanakkor semmi akadálya nincs, hogy a tágabb 

kitekintést szóban megtegye. 

A Miskolci Városi Rendőrkapitányság, mint az ország legnagyobb rendőrkapitánysága, úgy 

gondolja, mindenféleképpen olyan reprezentatív minta, amiből következtetéseket már le lehet 

vonni az eredményeiről. Februárban volt a kapitányság évértékelője, illetve Miskolc Város 

Közgyűlése előtt is megtörtént a beszámoló. Mindkét helyen elmondta, hogy - a korábbi évektől 

eltérően ahol csak azt vizsgálták, hogy a 2014-es eredmények hogyan változtak 2013-hoz képest 

- azt gondolták, hogy egy hosszabb, ciklusokon átívelő, 10 éves időszakot próbálnak meg 

értékelni. Azt gondolja, hogy ez sokkal jobban jellemzi azt a következetes munkát, amit annak 

idején elkezdtek és szívesebben is áll a nagy nyilvánosság elé, amikor közzé tudják tenni ezeket 

a 10 éves adatokat. De magában az, hogy az összbűncselekmény szám egy folyamatosan 

csökkenő trendet mutat, ez még nem feltétlenül mérvadó. 
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Tudják, hogy vannak olyan bűncselekmények, amik torzíthatják ezeket a statisztikákat (egy 

sorozat-bűncselekmény, egy számítógépen elkövetett, egy személyes adatokkal való visszaélés, 

egy csalássorozat) adott esetben teljes mértékben torzíthatja az egyik évről a másik évre történő 

vizsgálódást, ugyanakkor ezek 10 éves időintervallumon belül kiegyenlítődnek. Ami lényegesen 

fontosabb, amire rendőri eszközökkel tudnak hatni, azok a demonstratív közterületi jelenlét, és 

nagyon bízik abban, ennek is eredménye volt az, hogy a közterületen elkövetett 

bűncselekmények száma is radikális csökkenést mutat. Illetőleg az országos rendőr-

főkapitányság is átlátta azt, hogy a legfontosabb cselekményeket ki kell emelni az 

összbűncselekmények közül, amik leginkább hatnak a lakosság szubjektív biztonságérzetére. 14 

ilyen kiemelt bűncselekményt különböztetnek meg (pl.: emberölés, rablás, lopás), valóban azok a 

bűncselekmények tartoznak bele, amik adott esetben leginkább felháborodást váltanak ki egy-

egy településen. Örömmel tudja elmondani, hogy a közterületen elkövetett kiemelt 

bűncselekmények száma is folyamatos csökkenő trendet mutat. Mindehhez hozzátartozik egy 

folyamatosan emelkedő nyomozati eredményesség. A kapitányság másik komoly feladata, amit 

2011-ben felvállalt, hogy a folyamatos ügyszámot legalább 20%-kal tudják 3 év alatt 

csökkenteni. Ha nem is 3 év alatt, de legalább mostanra eljutottak odáig, hogy a korábbi 2000 

fölötti folyamatos ügyszám most már 1700 alá csökkent, ami azt eredményezi, hogy több idő jut 

egy-egy ügyre, alaposabban tudják végezni a munkájukat, ami aztán az eredményességben 

mutatkozik meg. Bíznak benne, hogy ez egy olyan spirál, minél eredményesebbek, annál többen 

elnyerik méltó büntetésüket, és annál kevesebb cselekményt fognak elkövetni. Hangsúlyozta, 

hogy a köztörvényes bűncselekmények mellett ugyan köztörvényes a közlekedési 

bűncselekmény is, de a baleseti helyzet is nagyon fontos szempont, amit vizsgálnak és valóban 

érinti a lakosságot. A kapitányság illetékességi területét tekintve már a tavalyi évértékelőn 

elmondta, hogy a motorizáció előtt volt utoljára 1 számjegyű halálos baleset a kapitányság 

illetékességi területén és nem számított arra, hogy 2014-ben meg tudják ismételni ezt az 

eredményt, ehhez képest további javulás következett be, „csak” 7 halálos közlekedési baleset 

volt a területen, 2002-ben még 35 volt. Ha emellett el tudják mondani, hogy a sérüléssel járó 

közlekedési balesetek számában is hasonló csökkenés figyelhető meg 10 éves távlatban, akkor 

mindenképpen azt kell mondania, hogy jó az az irány, amit tartanak és a jövőben is ugyanezt a 

következetes munkát igyekeznek végigvinni. Néhány gondolat konkrétan Felsőzsolcáról - bár 

úgy tudja, hogy minden képviselő megkapta a beszámolót – azt gondolja, hogy ezek az adatok is 

önmagukért beszélnek, és alátámasztják azt, amit a kapitányság egészére vonatkozóan is 

elmondott. Mind az összbűncselekményszám, mind a közterületen elkövetett 

bűncselekményszám még a kapitánysági mértéknél is markánsabban - 2011-hez képest 

kevesebb, mint a felére - csökkent, és ugyanígy csökkenés van a kiemelt bűncselekmények 

alakulásában is. A napirendi pontok számra tekintettel nem szeretné tovább rabolni a testület 

idejét, maga részéről ennyi kitekintést adott a kapitányság életéről. A konkrét kérdésekre 

igyekszenek válaszolni. Két őrsparancsnokkal jött, a már leköszönt őrsparancsnok eredményei, 

amelyek a beszámolóban szerepelnek, illetőleg a jelenlegi új parancsnoknak már illik hallania az 

esetleges problémákat. 

 

Rimán János képviselő: 

 Nagy örömmel olvasta az előterjesztést és azt, hogy évek óta javul a tendencia. A 

rendőrség munkáját a rendőrségen kívüli szervezetek, pl. a polgárőrség mennyire 

befolyásolják? 

 

Bukszár Zsolt r. alezredes: 

 A csökkenő tendenciát nem akarja az ő javukra írni, ez nem csak az ő eredményük, 

hanem a lakosságé és az egyéb közreműködőké is. Egy nagyon jól működő 

polgárőrség van Felsőzsolcán Agócs Ferenc vezetésével, aki régi rendőr, jó 

kapcsolatot ápolnak vele, sokat segít a munkában, meg tudják beszélni akár munkán 

kívül is a feladatot. 
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 Azt tudják, hogy a Felsőzsolcai Rendőrőrs illetékességi területe elég nagy, nem csak 

Felsőzsolcáról szól és amikor szolgálnak, nyugodt szívvel hagyják itt a települést, 

mert van itt olyan személy, akire rábízhatják a települést és tudják, hogy méltó 

kezekben lesz. Működik egy objektumőrség is a településen az önkormányzat 

finanszírozásában, ami természetesen szintén nagy segítség, így van egy biztos őrzés. 

A lakosságról sem kell elfeledkezni, ha a jelzéseket kapják és tudnak időben 

reagálni, ez mind a munkájukat segíti, ez segítette őket a szép eredmény elérésében. 

Köszöni és reméli, hogy nem vallott szégyent, reméli, hogy az utódja is fogja követni 

és fog ebben tudni neki segíteni, ha szükséges. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megjegyezte, hogy szép a díszegyenruhájuk. Nagyon szereti látni 

a rendőröket gyalog a településen, ebben a lakosság véleményével azonosul. A beszámolóban 

szerepel, hogy Felsőzsolcán van 2 kmb-s. Szeretné, ha azt a 2 kmb-st ezredes úr ki tudna cserélni 

4 szimpla, nem kmb-s rendőrre és az maradna itt Felsőzsolcán. Úgy tudja, hogy erre van 

lehetőség. Ezredes úr biztosan meg tudja ezt oldani. 

 

Dr. Bogyay Ferenc r. ezredes, kapitányságvezető elmondta, hogy az illetékességi területük 

július 1-jétől változik, nem akarták, ez központi döntés. Kapitánysági szinten ez azt jelenti, hogy 

Muhit elcserélik Körömre. Muhi az emődi őrshöz tartozott, nem a felsőzsolcaihoz. Míg Muhiban 

éves szinten volt 8 bűncselekmény egy évben, Körömben 80. Nem repesnek a boldogságtól, 

hogy ez is a Felsőzsolcai Rendőrőrsöt fogja terhelni. A létszámuk annyiban változik, hogy ide 

kerül még Sóstófalva és Újcsanálos, úgy gondolja, hogy Körömhöz képest nem fertőzött 

települések, volt szerencsi kapitányként ismeri ezt a két települést. 2 plusz embert kapnak a 

tiszaújvárosi, illetőleg a szerencsi kapitányságtól. Átérezve, hogy a járőrözésre nagyobb szükség 

van, nem kmb-st kért, hanem járőrvezető státusz fog érkezni, értelemszerűen ezeket föl kell 

tölteni. Igyekeznek úgy megoldani a feladatokat, hogy ez a plusz terület ne menjen Felsőzsolca 

város rovására és nem titok, hogy próbál lobbizni a Főkapitányság vezetőségénél is. Mindig 

elmondja minden értekezleten, hogy a Felsőzsolcai Rendőrőrs közel 40 ezer lakos biztonságáról 

gondoskodik, ehhez képest a Sátoraljaújhelyi Kapitányság 45 ezer lakosról. Ott 146 fővel 

dolgoznak, itt 33-mal. Ezeken az aránytalanságokon igyekeznek változtatni. A Miskolci 

Rendőrkaptányság megfelelő létszámmal áll a Felsőzsolcai Rendőrőrs mögött, ha bármi olyan 

probléma van, be tudnak segíteni. Nem szabad egy az egyben Sátoraljaújhelyhez viszonyítani, de 

tény, hogy a Felsőzsolcai Rendőrőrs most már egy kisebb kapitányságként működik, és valóban 

jó lenne, ha a létszámhelyzeten lehetne még javítani. Amint erre megvan a lehetőség, akkor 

szerinte a megyei vezetés is átérzi ezt. Jelenleg - az új törvény július 1-jével lép életbe - semmi 

személyzeti intézkedésre nincs lehetőség. 45 ezer embert át kell sorolni, be kell sorolni, 

parancsot kell készíteni, amíg ez az átmeneti időszak nem zárul le, addig nem lát lehetőséget 

egyéb személyzeti változásokra. Aki ismeri, az tudja, hogy elég markánsan képviseli az általa 

irányított szervezet érdekeit, ezt a jövőben is tudja ígérni. 

 

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

véleményének ismertetését. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja Felsőzsolca közrendjének, közbiztonságának helyzetéről szóló 

beszámolót. 

 

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

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

72/2015. (VI. 10.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Beszámoló Felsőzsolca közrendjének, közbiztonságának helyzetéről 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja 

Felsőzsolca közrendjének, közbiztonságának helyzetéről készített beszámolót. 

 

Felelős: Dr. Bogyay Ferenc rendőr ezredes, kapitányságvezető 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megköszönte a Miskolci Rendőrkapitányság vezetőjének és 

munkatársainak jelenlétét. 

 

 

A 3. napirendi pont keretében a MIVÍZ Kft. víz- és szennyvíz-üzemeltetési feladatainak 

ellátásáról készült beszámolót tárgyalta meg a testület Üszögh Lajos, a MIVÍZ Kft. ügyvezető 

igazgatója előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester kérte Üszögh Lajos ügyvezetőt, hogy tegye meg kiegészítését.  

 

Üszögh Lajos, a MIVÍZ Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy 2011. december 31-én 

fogadták el az új víziközmű törvényt, amely alapján megváltozott a víziközmű szektor. 400 

körüli cég volt korábban Magyarországon, 39 maradt. Az Energiahivatal hatóságként működik, a 

törvény kapcsán nagyon szigorú kontroll alá került a víziközmű szektor, például engedélyt kellett 

kérni a működéshez, sok vízmű nem kapott engedélyt. Két település tartozik a céghez Miskolc 

Megyei Jogú Város és Felsőzsolca városa. A hatóság szerepét az Energiahivatal teljesen átvette, 

így díjhatóságként is működik, ez azt jelenti, hogy már a díjat sem a testület állapítja meg, mint 

korábban, a hatóság fog majd díjat kalkulálni. A működés szempontjából két fontos dolog van, 

az egyik a víziközművek üzemeltetésére megkötött szerződés, amely Felsőzsolcán rendben volt 

és rendben van, illetve elindítottak egy vagyonértékelést, amelyben a meglévő víziközműveket 

értékeltetni kell, ez a folyamat még hátravan. Miskolc Megyei Jogú Város vízműveként 

működnek 100%-os önkormányzati tulajdonban, ez azt jelenti, hogy a holding részei, így sok 

mindenben a működésük limitált, mindemellett a hatósági szabályozás 150 ezer egyéni 

értékszámot ír elő működő vízmű számára, képzeljék el Miskolc és Felsőzsolcát együtt, 

Felsőzsolcán 3.000 értékszámot tudnak képezni a jogszabály alapján. A város működésében 

igyekeznek személyesen is részt venni, igyekszik többször személyesen is segíteni polgármester 

úrnak egy-egy probléma megoldásában. Érzékelhető, hogy a forrásaik egyre csökkennek, a 

díjcsökkenés, közműadó csökkenése kapcsán a költségeket nem nagyon tudják érvényesíteni 

bizonyos okoknál fogva, de a biztonságos működtetés fenntartott mind Miskolc, mind 

Felsőzsolca víz, és szennyvíz vonatkozásában. Tavalyi év folyamán elkészült az árvíz után 

megszűnt rendszer újjáépítése teljesen más megoldásban. Bízik benne, hogy ez a biztonságos 

működtetést hosszú távon fogja szolgálni.  

 

Rimán János képviselő: 

Segítséget szeretne kérni. Van-e lehetőség arra – mert úgy tudja, hogy van - hogy 

hivatalos megkeresés esetén egyes utcákra vízmérleget kérjenek a MIVÍZ Kft.-től? 
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A vezetékes vízellátással nincs probléma, sőt nagyon is jó, tavaly nézte a google 

maps-on, hogy több esetben közkifolyón veszik a vizet és sok kis kék medence 

látható rajta, valószínűleg, hogy a közvizet erre is használják. Vannak olyan részek, 

ahol a csatornás vízelvezetés nincs megoldva, információjuk szerint a tavalyi évben 

szippantás nem történt. 4.000 m3 körüli az a szennyvízmennyiség, amely csak úgy 

elfolyik a város belterületén, ennek szeretne utánanézni, amelyhez kéri a segítséget.  

 

Üszögh Lajos, a MIVÍZ Kft. ügyvezető igazgatója a kérdésre válaszolva elmondta, hogy 

ebben az esetben egy veszteségről van szó. A vízmérleg lényege, hogy műszaki szinten figyelik, 

hogy mennyi víz megy be a rendszerbe és mennyit használ el a fogyasztó. Van egy úgynevezett 

nem számlázott víz, ez egy veszteség. Korábban dolgozott egy német projektben, ahol nem 

számlázott vízként kezelték, azaz nem veszteség, hanem nem számlázták ki, sok ilyen van. 

Például van ilyen Felsőzsolcán is, ahol több helyen kettős vízrendszer van, egyrészt a vezetékes 

víz a konyhába van bevezetve, amelyet főzésre használnak, a másik, a kútból bejövő vizet pedig 

fürdésre használják, a szennyvízbe ez a víz is befolyik, csak azt nem tudják mérni, így ez 

számukra plusz költség. A másik kérdés, hogy tudják megvalósítani a mérést, a jelenlegi 

szakaszolás mentén megadható-e vagy sem. Általános gyakorlat, hogy éjjel kettő, három óra 

körül szokták ezt vizsgálni, mert akkor a legkisebb a fogyasztás, akkor lehet megnézni, hogy 

mennyi víz jön be a rendszerbe, mozognak azért az órák, de meg lehet nézni, hogy mennyi víz 

folyik el magától, a statikai okok mellett. Konkrét igény esetén meg kell nézni, hogy melyik 

utcáról van szó, hol és hogyan tudják ezt szakaszolni, kizárásos alapon ez megoldható. A 

szippantást a városban egy helyi vállalkozó végzi, neki van erre szerződése a várossal, ők magát 

a kommunális csapadékrendszert üzemeltetik, a zárt szennyvízrendszert tudják vizsgálni. Az, 

hogy zárt szikkasztóból elfolyik, vagy sem, ez nem csak Felsőzsolcán probléma. Korábban volt 

nagy divat szennyvízszikkasztó építése, megcsinálták a szikkasztókat, majd átvette a hatóság a 

szennyvízrendszert, a szikkasztóban maradt szennyvíz pedig eliszaposodott. Sokszor 

tapasztalják, hogy nem is szennyvíz van az alján, hanem eliszaposodott és sűrűvé összeszikkadt 

szennyvíz, ezt pedig fel kell hígítani. Ezt a szennyvizet elképzelhető, hogy be kellene szállítani a 

telepükre, nem biztos, hogy jó, ha a városban marad. 

 

Rimán János képviselő:  

A közkifolyón keresztül kb. 1,5 M Ft értékben, 4.950 m3 víz jön be a városba, 

ugyanakkor az előző ülésen volt szó arról, hogy a szerződött vállalkozóval a 

szippantás nulla volt. Sok olyan házat ismer, ahol nemhogy nem szigetelt víztározó 

nincs, hanem semmilyen nincs, így a képződő szennyvíz megy a gödörbe, árokba, 

kertbe. Ahhoz kért volna segítséget, hogy ezt pontosan tudják mérni, hogy utca 

szinten, nem akar személyes adatokkal visszaélni, ilyen kérése nincs is, hanem azt 

szeretné tudni, hogy adott utca ennyit vizet kap közkifolyóval együtt és ennyi 

szennyvíz keletkezik belőle. Így már keletkezik egy különbség, amivel tervezni 

tudnak. 

 

Üszögh Lajos, a MIVÍZ Kft. ügyvezető igazgatója hozzátette, hogy a közkifolyók mértek, 

használatának kontrollját a helyieknek kell megtenni, hogy hogyan és milyen formában kerül 

hasznosításra, hogy ne legyen ebből illetéktelen használat Felsőzsolcán és máshol sem. Közös 

érdek, hogy a vízzel takarékoskodjanak, ha a városon belül erre igény van, akkor meg lehet 

nézni, hogy a közkifolyó vízkibocsátását lehet-e szabályozni, vagy ilyenben gondolkodni, nem 

egyszerű folyamat ez, ez közösségi folyamat. A víz a leginkább használt élelmiszer, ezt a 

hatóság vizsgálja, bármikor vehetnek mintát, és ennek meg kell felelnie a szabványoknak, ez 

ténykérdés. Az emberi magatartás, hozzáállás döntő, többségi érdekről van szó, bizonyos 

személyeket ebben befolyásolni kell, hogy ne a közösség érdekét sértsék életvitelükkel, hanem a 

közjót szolgálják. Konkrét utca ügyében várja polgármester úr jelentkezését. 
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Széchenyi Sándorné képviselő:  

A 9. oldalon a 6. pont végén szerepel, hogy 2014 decemberében megkezdődött az 

Ongai utcai szennyvízátemelő rekonstrukciója. Az ott lakó családok rettenetesen 

szenvednek az erős bűztől. Hol tart most ez a javítás? Gondolja, hogy folyamatban 

van. 

 

Üszögh Lajos, a MIVÍZ Kft. ügyvezető igazgatója a kérdésre válaszolva elmondta, hogy, a 

vállalkozó, aki ezt a munkát végezte volna, nem tudja megvalósítani a kivitelezést. Speciális 

munkáról van szó, most történik az új szerződés megkötése, kb. két hét múlva lesz kész. Tudják, 

hogy ez egy régóta kérdéses dolog. Nem egyszerű a kivitelezés sem, mert speciális eszközöket 

kell hozzá alkalmazni. Igyekeznek megoldani. A csúszás annak köszönhetően történt, hogy a 

pályáztatás során nem tudták kizárni azt, hogy a vállalkozó, aki megnyerte a pályázatot és 

rendelkezik a megfelelő speciális eszközökkel, de nincs pénze, így nem kapott anyagot a 

szállítótól. Ez volt a legnagyobb probléma, hogy ez utófinanszírozott, a vállalkozó elvégzi a 

kivitelezést, benyújtja a számlát és csak utána tudnak neki fizetni, számára azonban ez egy 

komoly kihívás volt. A finanszírozást a következőkben előre tisztázni fogják a vállalkozókkal. A 

munka elkezdődött, készül a beruházás.  

 

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

véleményének ismertetését. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a MIVÍZ Kft. víz- és szennyvíz-üzemeltetési feladatainak 

ellátásáról 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: 

 

73/2015. (VI. 10.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Beszámoló a MIVÍZ Kft. víz- és szennyvíz-üzemeltetési feladatainak 

ellátásáról 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 

MIVÍZ Kft. víz- és szennyvíz-üzemeltetési feladatainak ellátásáról készített 

beszámolót. 

 

Felelős: Üszögh Lajos, a MIVÍZ Kft. ügyvezető igazgatója 

Határidő: értelemszerűen 

  

Dr. Tóth Lajos polgármester megköszönte Üszögh Lajos ügyvezető igazgató jelenlétet, és a 

beszámolót. 

 

 

A 4. napirendi pont keretében a FIZ Kft. 2014. évi tevékenységéről készült tájékoztatót 

tárgyalta meg a testület Szász Csaba, a FIZ Kft. ügyvezetője előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
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Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy úgy látja, nincs jelen senki a FIZ Kft. részéről, 

nem méltatják ennyire a testületet. Megnyitotta a vitát a tájékoztató felett. Hozzászólás híján 

kérte a Pénzügyi és az Ügyrendi Bizottság véleményének ismertetését. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a FIZ Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót azzal a 

kiegészítéssel, hogy kapjon felhatalmazást Dr. Tóth Lajos polgármester arra, hogy a 

FIZ Kft. megalakulásától kezdve a határozatok könyvét kikérje. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

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

elfogadásra javasolja a FIZ Kft. 2014. évi tevékenységéről készített tájékoztatót azzal 

a kiegészítéssel, hogy a polgármester a Társaság megalakulásától a határozatok 

könyvét kérje ki, amennyiben ilyen nincs, akkor valamennyi taggyűlésen hozott 

határozatról másolatot kérjen. 

 

A polgármester ezután ismertette a határozati javaslatot az Ügyrendi Bizottság fenti 

kiegészítésével, amelyet szavazásra bocsátott.  

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

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

 

74/2015. (VI. 10.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Tájékoztató a FIZ Kft. 2014. évi tevékenységéről 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 

FIZ Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót azzal a kiegészítéssel, hogy a 

polgármester a Társaság megalakulásától a határozatok könyvét kérje ki, amennyiben 

ilyen nincs, akkor valamennyi taggyűlésen hozott határozatról másolatot kérjen. 

 

Felelős: Szász Csaba ügyvezető és Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

Az 5. napirendi pont keretében a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015-ös nevelési 

év munkájáról szóló beszámolót tárgyalta meg a testület Csonka Ferencné óvodavezető 

előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megkérdezte az előterjesztőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Bendász Beáta, a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda Szent István utcai telephelyének 

képviselője elmondta, hogy óvodavezető asszonyt – aki ma egy továbbképzésen vesz részt – ő, 

illetve a Park utcai telephelyet Mag Zsoltné képviseli. Óvodavezető asszony készítette el a 

beszámolót, amely az egész éves munkát tartalmazza, egy tartalmas, eseményekben gazdag 

nevelési évet tudhatnak maguk mögött. Nyitott óvoda lévén nagyon sok olyan programot 

szerveztek, amelybe a szülők bekapcsolódhattak. Nagy óvodaként nagyon nehéz megfelelni 

minden szülői elvárásnak. 
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Az óvodába járó gyermekek összetétele nagyon változatos, magas számban képviseltetik 

magukat a hátrányos helyzetű gyermekek, illetve megnőtt azoknak a szülőknek a száma, akik a 

különböző tehetséggondozás területén nagy segítséget kapnak. Mindkét óvodaépület szép és jól 

felszerelt, ez nem csak az ott dolgozó emberek munkájának a sikere. A fenntartó a tárgyi 

feltételeket biztosítja a számukra, illetve az állagmegőrzésben is nagyon sokat segítenek, ezúton 

megköszönte a Képviselő-testületnek, illetve a város vezetésének a segítségét. Nem maradhat el 

a GAMESZ felé sem a köszönet. Jó a kapcsolatuk a Felsőzsolcai Családgondozó Központtal, a 

felsőzsolcai iskolákkal és Városi Könyvtárral is. A Városi Könyvtár sikeres pályázatának 

segítségével nagyon sok programmal színesítették az óvodai életet. Megköszönte mindenkinek a 

segítségét, kérte a következőkben is támogatásukat. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy joggal lehetnek büszkék mindkét óvodára, illetve 

az ott dolgozó pedagógusokra, dolgozókra, dajkákra. 

 

Hogya Zsolt képviselő:  

Szép és átgondolt munkát olvasott, nagyon tartalmas tevékenységet tükröz a 

beszámoló, megköszönte a munkát. A beszámoló tartalmazza, hogy nagyon nagy 

gond a Szent István utcai óvoda kiskapujának nyitva maradása, emiatt a gyerekek 

balesetveszélyben vannak. Nem biztos, hogy jó megoldás az elektromos kapuzár, 

mivel annak a másik végén kell ülnie valakinek, hogy ki tudja nyitni a távolból a 

kaput. Véleménye szerint rugós automatikus visszazárót kellene beszerelni, illetve 

szintén rugó ellenében elmozdítható tolózárat, így biztos, hogy olyan reteszelés lenne 

a kapun, amely megakadályozná a felvetett problémát. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő:  

Következő percekben megszavazzák a beszámoló elfogadását. Csonka Ferencné 

óvodavezető részt vett a Humánpolitikai Bizottság ülésén, ahol részletesen 

átbeszélték a beszámolót. A Bizottság tolmácsolta az elégedettségüket mindkét 

óvoda felé, illetve megköszönték a munkájukat. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester további hozzászólás hiányában 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 2014/2015-ös 

nevelési év munkájáról készített beszámolót.  

 

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: 
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75/2015. (VI. 10.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Beszámoló a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015-ös nevelési 

év munkájáról 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Felsőzsolcai Napközi 

Otthonos Óvoda 2014/2015-ös nevelési év munkájáról készült beszámolót 

megtárgyalta és azt elfogadja. 

 

Felelős: Csonka Ferencné óvodavezető  

Határidő: azonnal 

 

 

A 6. napirendi pont keretében a Sajóvölgye Energia Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről 

készült javaslatot tárgyalta meg a Képviselő-testület dr. Rónai István, az SVE ügyvezetője 

előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megkérdezte ügyvezető urat, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 

Mivel nem kívánt, megnyitotta a vitát a beszámoló felett. A polgármester hozzászólás 

hiányában kérte a bizottságok véleményét. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a Sajóvölgye Energia Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről 

szóló beszámolót. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

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

elfogadásra javasolja a Sajóvölgye Energia Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről 

készített beszámolót.  

 

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 határozatot hozta: 

 

76/2015. (VI. 10.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Beszámoló a Sajóvölgye Energia Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 

Sajóvölgye Energia Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

Felelős: dr. Rónai István ügyvezető 

Határidő: értelemszerűen 
 

 

A 7. napirendi pont keretében a Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót tárgyalta meg a testület Dr. Tóth Lajos 

polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 



16 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a beszámoló egyértelmű képet ad arról, hogy 

milyen feladatot végez a társulás. Azért volt célszerű ezt a társulást létrehozni, mert több állami 

támogatásra váltak jogosulttá, és így kevesebb a kiadásuk kb. fele összeggel. Amíg ez a törvény 

hatályban van, fenntartják a társulást, ha változik a törvényi előírás, változtatni fognak, de ezt 

egy testületi ülésen be fogják jelenteni. Megnyitotta a vitát a beszámoló felett, majd hozzászólás 

hiányában kérte a bizottságok véleményének ismertetését. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek 

is elfogadásra javasolja a Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás 2014. évi tevékenységéről készített beszámolót. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 

 

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

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

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

 

77/2015. (VI. 10.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Beszámoló a Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás 2014. évi tevékenységéről 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Felsőzsolcai Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2014. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót megtárgyalta, azt jóváhagyja.  

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

A 8. napirendi pont keretében az FVSC Labdarúgó Szakosztály támogatására készült javaslatot 

tárgyalta meg a Képviselő-testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megkérdezte Siegel Jánost, az FVSC elnökét, hogy kíván-e 

hozzászólni? 

 

Siegel János, az FVSC elnöke: 

Az egyesület keretében működő futball-, kézilabda- és kosárlabda szakosztályban két 

héttel ezelőtt zárták a szezont. Kézilabdában a második helyet szerezték meg, nincs 

sok csapat, de működik a szakosztály és az elért eredmény nagy öröm számukra. A 

futball tekintetében nagyon örömteli évet zártak, az ifjúsági csapat aranyérmes lett, a 

felnőtt csapat pedig ezüstérmes. Az utánpótlás csapat is jól szerepelt Pásztor Eriknek 

köszönhetően, akivel több, mint egy éve dolgoznak együtt, nagyon korrekt 

együttműködés alakult ki közöttük. Felsőzsolcán a sportélet utánpótlásszinten 

példaértékű. 
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Miskolcon is sokan ismerik őt és keresik, hogy ide hoznák a gyerekeiket focizni, 

bizton tudja ajánlani. Pásztor Eriknek ezt a munkát el kell ismerni, nagyon sokat 

dolgozik az iskolában és a Sportcsarnokban, köszönetét fejezte ki Pásztor Eriknek. 

Most kerül átadásra a sportkomplexum, amelyet a régi Egyesületek Háza felújítása 

után tudnak birtokba venni. Véleménye szerint olyan korszerű komplexum alakult ki 

a Rendezvények Háza megépülésével, az Egyesületek Háza felújításával, a műfüves 

pálya kialakításával, amely egy kisváros életében nem mindennapos, ezt meg kell 

becsülni. Véleménye szerint amilyen színvonalú a városban a sportkomplexum, 

ahhoz társul az utánpótlás és a felnőtt sportélet, bízik benne, hogy ez így lesz a 

továbbiakban is. Kolenkó Gábor alpolgármester úrral együtt vállalták több mint egy 

évvel ezelőtt az egyesület vezetését, alpolgármester úr elnökhelyettesként, ő pedig 

elnökként. Régóta ismerik egymást, nagyon sokat segít neki, ezúton is köszöni 

alpolgármester úr munkáját. Neki olyan kapcsolatrendszere és tapasztalata van a 

sport területén, amely páratlan, nélküle ezt nem is vállalta volna, szép eredményeket 

értek el együtt. Megköszönte a szponzorok segítségét, elsősorban a városnak, akik 

biztosítják azt a költséget, amellyel el tudnak indulni. Futball tekintetében az 

utánpótlás- és a felnőtt csapatnak 10-12 M Ft-ra van szüksége. A város által 

biztosított összeget kell kiegészíteniük egyéb szponzorok támogatásával. Köszönetét 

fejezte ki Nádi Gyulának, aki sokat segít nekik sokféle tekintetben, Csősz Géza is 

szponzorálja őket. Matesz Péter a harmadik, aki szintén anyagilag támogatja őket, ez 

sokat jelent. Köztudott, hogy szerepet vállal ő is, támogatja a csapatot, a hiányzó 

bevételt ő pótolja ki, így tudnak működni a csapatok. Korábban 10 évig volt elnök, 

támogatta a csapatot, négy évvel ezelőtt hívták vissza, mindenki tudja, aki a sportban 

járatos, hogy szép eredményeket értek el.  Ilyen szinten a jövőben nem fognak tudni 

működni, kérte a Képviselő-testületet, hogy próbálják meg a forrásaikat áttekinteni 

és több támogatást nyújtani. Ők is azon vannak, hogy még szponzorokat keressenek. 

A TAO-s pénzből is tudnak forrásokat bevonni az egyesület működtetéséhez. 

Gazdaságilag és sportszakmailag rendben működik a klub, tehát érdemes rá áldozni. 

Olyan sportlétesítményük van, amely mellett kár lenne, ha nem működnének a 

csapatok, és nem működne ilyen szintű sportélet. Érdemes támogatni őket és kérte a 

testületet, hogy támogassák a jövőben is.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester köszönetet mondott a sportvezetésnek Siegel úrnak és Kolenkó 

úrnak, a szervezőknek, a résztvevőknek, az edzőknek, köztük Pásztor Eriknek is a munkájukért, 

csak gratulálni tud az elért eredményhez, mert kimagasló teljesítmény. Tudja, hogy nehéz volt a 

második helyet megszerezni. Pillanatnyilag a csapat ezüstérmes, ha aranyérmet szereztek volna, 

akkor egy szinttel feljebb kerülnének, ami könnyen megtörténhetett volna, de akkor az még több 

pénzbe kerülne és ezt sem ők, sem pedig a klub vezetése nem tudná finanszírozni.  

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Ha már a sportról esik szó, ennek kapcsán szeretné, ha a régi, hat évvel ezelőtt 

megkezdett focipálya építése – amely a cigányok lakta gyermekek utcája mellett van, 

amely egyébként, amikor annak kialakítása kezdődött, akkor a cigány ifjúsági csapat 

is elég rangos helyet ért el Nyíregyházán – folytatódna. Kolenkó Gábor ígéretet tett 

arra, hogy a megkezdett munkák folytatódnak. Természetesen ezek a gyerekek 

ugyanúgy, ahogy a többiek, szeretnének sportolni. Reméli, hogy záros határidőn 

belül, egy év alatt elkészül számukra. Ezek a gyerekek is sokan vannak, ő pedig 

segíteni szeretné a sporttevékenységüket. Nagyon örül, hogy ilyen sportélet folyik 

Felsőzsolcán. Természetesen támogatják és a továbbiakban is egyre inkább 

maximálisan az ügy mellé állnak. Megköszönte a munkát. 
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Dr. Tóth Lajos polgármester - mivel több hozzászólás nem volt - kérte a Pénzügyi Bizottság 

véleményének ismertetését. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

javasolja az FVSC Labdarúgó Szakosztály támogatására tett „A” határozati javaslatot 

az alábbiak szerint:  

• A 2015. évi költségvetésben megállapított (2 millió Ft) támogatás hátralévő 

részének teljes összege kerüljön kifizetésre június hónapban. 

• Az épületbe beszerzendő bútorzat vásárlására kerüljön elkülönítésre 700 E Ft 

keretösszeg az általános tartalék terhére, valamint felhatalmazza a polgármestert az 

árajánlatok bekérésére és a beszerzés lebonyolítására. A kiválasztás során a 

legalacsonyabb árajánlattevő legyen a nyertes kivitelező.  

 

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

Bizottság fenti kiegészítésével. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

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

 

78/2015. (VI. 10.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: FVSC Labdarúgó Szakosztály támogatása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az FVSC Labdarúgó 

Szakosztály támogatására készült előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint 

döntött: 

• A 2015. évi költségvetésben megállapított (2 millió Ft) támogatás hátralévő 

részének teljes összege kerüljön kifizetésre június hónapban. 

• Az épületbe beszerzendő bútorzat vásárlására kerüljön elkülönítésre 700 E Ft 

keretösszeg az általános tartalék terhére, valamint felhatalmazza a polgármestert az 

árajánlatok bekérésére és a beszerzés lebonyolítására. A kiválasztás során a 

legalacsonyabb árajánlattevő legyen a nyertes kivitelező. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

A 9. napirendi pont keretében a Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet igazgatói 

munkakörének betöltésére irányuló pályázat kiírására készült javaslatot tárgyalta meg a 

Képviselő-testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megnyitotta a vitát felette. Hozzászólás híján kérte a bizottságok 

véleményének ismertetését. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet igazgatói 

munkakörének betöltésére irányuló pályázat kiírására tett javaslatot. 
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Pásztor Erik képviselő: 

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

elfogadásra javasolja a Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet igazgatói 

munkakörének betöltésére irányuló pályázat kiírására készített javaslatot. 

 

Ezután a polgármester ismertette, majd szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

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

 

79/2015.(VI. 10.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Felsőzsolca Város Képviselő-testület Gazdasági Műszaki Ellátó és 

Szolgáltató Szervezet igazgatói munkakörének betöltésére irányuló pályázat 

kiírása 

  

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a 

Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet igazgatói munkakörének 

betöltésére az 1. számú melléklet szerinti tartalommal. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő:  2015. június 22. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Felsőzsolca város jegyzőjét a pályázati 

felhívás személyügyi központ internetes oldalán, a ZSOLCA TV Képújságában, a 

Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és Felsőzsolca város honlapján 

történő közzétételével. 

 

Felelős: dr. Pataki Anett jegyző 

Határidő: 2015. június 22. 

 

3. A Képviselő-testület az igazgatói pályázat véleményezésére létrehozandó 

szakmai-szakértői bizottság tagjainak felkérésével megbízza a polgármestert.  

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő:  2015. augusztus 28.  

 

4. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szakmai-szakértői 

bizottság véleménye alapján a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatokat döntésre 

terjessze a Képviselő-testület elé.  

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő:  2015. szeptember 24. 
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1. számú melléklet 

   

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

                         

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 

 

Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet  

igazgató (magasabb vezető)  

munkakör betöltésére.  

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.  

 

A munkavégzés helye: 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3561 Felsőzsolca, Szent István utca 23.  

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Vezeti a Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezetet (a továbbiakban: GAMESZ), 

felelős annak működéséért. Képviseli az intézményt külső szervek előtt is. Gyakorolja a 

munkáltatói jogkört a GAMESZ-szal foglalkoztatási jogviszonyban állók tekintetében. Elkészíti 

a GAMESZ munka- és ügyrendjét, valamint a GAMESZ dolgozóinak munkaköri leírását. Felel 

az alapító okiratban meghatározott tevékenység pénzügyi, számviteli és műszaki feladatainak 

hiánytalan elvégzéséért, megvalósulásáért. A GAMESZ tevékenységéhez szükséges erőforrások 

rendelkezésre bocsátásáról, optimális felhasználásuk megszervezéséről gondoskodik. Gyakorolja 

a kiadmányozási és utalványozási jogkört. Ellenőrzi az SZMSZ-ben meghatározott előirányzatok 

felhasználását. Az SZMSZ-ben előírtak végrehajtásáról gondoskodik. Az SZMSZ-ben található 

szabályzatok hatályosságáról folyamatosan gondoskodik, biztosítja a szabályzatoknak való 

megfelelés érvényesülését (betartását/betartatását). Elkészíti és évente felülvizsgálja a GAMESZ 

SZMSZ-ét, alapító okiratát és amennyiben azok módosítása indokolt, úgy azt a Képviselő-

testület elé terjeszti jóváhagyás végett. Ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, 

önkormányzati rendeletekben és döntésekben a GAMESZ igazgató részére előírt feladatokat. 

Betartja az intézményvezetőkkel kötött munkamegosztási megállapodásokban foglaltakat. Részt 

vesz és beszámol a GAMESZ munkájáról a polgármester által tartott intézményvezetői 

értekezleteken, a részére ott meghatározott feladatokat végrehajtja. Részt vesz állandó 

meghívottként a Képviselő-testület ülésein és külön meghívás esetén a Képviselő-testület 

bizottságainak ülésein.  

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

§         Főiskola, műszaki és gazdasági szakképzettség,  

§         Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,  

§         B kategóriás jogosítvány,  

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

§         Hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai 

tapasztalat,  

§         helyismeret  

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

§    szakmai önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget 

tanúsító okiratok, bizonyítványok másolata, intézmény vezetésére, fejlesztésére 

vonatkozó program, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy: a Kjt. 41. § (1) bekezdésben 

meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor nem áll fenn, 

vagyonnyilatkozat tételét vállalja, hozzájárul-e személyes adatainak a pályázatot 

elbírálók általi megismeréséhez, kéri-e pályázatának zárt ülésen való tárgyalását  

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 15.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szikszai Judit nyújt, a 46/584-010 -es 

telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja:  

§ Postai úton, a pályázatnak a Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

címére történő megküldésével (3561 Felsőzsolca, Szent István utca 20. ). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 293-3/2015 

, valamint a munkakör megnevezését: igazgató. 

§ Személyesen: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3561 Felsőzsolca, Szent István utca 20.   

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság előtt történő személyes meghallgatást 

követően a pályázat eredményéről Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a 

személyes meghallgatásokat követő első ülésén.  

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 31.  

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

§         ZSOLCA TV Képújság - 2015. június 22. 

§         www.felsozsolca.hu - 2015. június 22. 

 

 

A 10. napirendi pont keretében a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár 

átszervezésének előkészítésére 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: 

 A Humánpolitikai Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Örömmel vette, hogy Fehér 

Katalint végül most egyöntetűen és egyhangúan megszavazták, több alkalommal is 

bizonyította hozzáértését és alkalmasnak találja rá. 
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Rimán János képviselő: 

 Tényleg sokadszor húzza ki őket a pácból Fehér Katalin. Elhangzott egy összeg a 

bizottsági ülésen, hogy mennyi lenne a vezetői pótléka, ő azt 10 E Ft-tal javasolná 

megemelni. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester további hozzászólás hiányában kérte a Humánpolitikai és a 

Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek 

is elfogadásra javasolja a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár 

átszervezésének előkészítésére készült javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a 

vezetői pótlékot a megbízás idejére 45.000,-Ft-ban határozza meg.  

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a Felsőzsolca Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár 

átszervezésének előkészítésére tett javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a vezetői 

pótlékot a megbízás idejére 45.000,-Ft-ban határozza meg.  

 

A polgármester szavazásra bocsátotta Rimán János javaslatát, mely szerint a bizottságok által 

javasolt vezetői pótlékot 10 E Ft-tal emeljék meg. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 3 igen és 6 nem szavazattal elvetette Rimán János képviselő javaslatát. 

 

Ezután a polgármester ismertette a határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság fenti 

kiegészítésével, majd szavazásra bocsátotta azt. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

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

 

80/2015. (VI. 10.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár átszervezésének 

előkészítése 

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Felsőzsolcai 

Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár, valamint a Rendezvények Háza közös 

költségvetési szervben történő összevonásának lehetőségét meg kívánja vizsgálni. 

Felhatalmazza Dr. Tóth Lajos polgármestert, dr. Pataki Anett jegyzőt, hogy a 

jogszabályi, személyi, technikai, gazdasági és egyéb érintett területeket 

megvizsgálva készítsenek javaslatot az átszervezésre vonatkozóan.  

 

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

Határidő: értelemszerűen 
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2. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Felsőzsolcai 

Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár átszervezés előkészítésének idejére, 

illetve ezt követően a pályázati eljárás idejére 2015. 07. 17-től – 2015. 12. 31-ig 

megbízza Fehér Katalin igazgatóhelyettest a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet 

és Városi Könyvtár igazgatói feladatainak ellátásával azzal a kiegészítéssel, hogy 

a vezetői pótlékot a megbízás idejére 45.000.-Ft-ban határozza meg. 

 Felhatalmazza Dr. Tóth Lajos polgármestert, hogy a megbízáshoz szükséges 

lépéseket tegye meg. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester  

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A 11. napirendi pont keretében a fúvószenekar támogatására 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 Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a fúvószenekar támogatására tett „A” határozati javaslatot, az 

általános tartalék terhére 30 E Ft összeggel.  

 

Ezután a polgármester felolvasta az „A” határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság 

kiegészítésével, majd szavazásra bocsátotta azt. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

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

 

81/2015. (VI. 10.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Fúvószenekar támogatása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta 

és 30.000,-Ft összegű támogatást nyújt a Királyhelmecen megrendezésre kerülő 

Bodrogközi szüreti ünnepségre való kiutazás költségére, az általános tartalék terhére. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A 12. napirendi pont keretében Bredács László könyvkiadásának támogatására készült 

javaslatot tárgyalta meg a Képviselő-testület Széchenyi Sándorné, a Humánpolitikai Bizottság 

elnöke előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megkérdezte az előterjesztőt, kíván-e kiegészítést tenni. Mivel 

Széchenyi Sándorné, a Humánpolitikai Bizottság elnöke nem tett kiegészítést, kérte a 

bizottságok véleményének ismertetését. 
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Széchenyi Sándorné képviselő: 

A Humánpolitikai Bizottság 3 igen és 2 nem szavazattal  elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja a Bredács László könyvkiadásának támogatására 

készült „A” határozati javaslatot azzal, hogy 150.000,-Ft támogatási összeget javasol 

a Szilvásban születtem című könyv 100 példányban történő kiadásának költségéhez. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja Bredács László könyvkiadásának támogatására tett „B” 

határozati javaslatot azzal a kiegészítve, hogy nincs elegendő információ a könyv 

tartalmát illetően. 

 

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

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

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

 

82/2015. (VI. 10.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Bredács László könyvkiadásának támogatása 

 

Bredács László (3561 Felsőzsolca, Hunyadi János u. 21.) Szilvásban születtem című 

könyvének 100 példányban történő kiadásának költségét nem támogatja. 

 

Felhatalmazza Dr. Tóth Lajos polgármestert, hogy a döntésről Bredács Lászlót 

értesítse.  

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A 13. napirendi pont keretében a Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület támogatására 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.  

Hozzászólás híján a polgármester a Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését kérte. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület támogatására tett „A” 

határozati javaslatot az általános tartalék terhére 250 E Ft összeggel, azzal a 

kiegészítéssel, hogy az Egyesület feladatát a támogatási megállapodás részletesen 

tartalmazza. 

 

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

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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83/2015. (VI. 10.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület támogatása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Felsőzsolcai Polgárőr 

Egyesület kérelmének helyt ad és 250 E Ft összeggel támogatja, az általános tartalék 

terhére azzal a kiegészítéssel, hogy az Egyesület feladatát a támogatási megállapodás 

részletesen tartalmazza. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A 14. napirendi pont keretében a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvodába felvehető 

gyermeklétszám megemelésére készült előterjesztést tárgyalta meg a testület Csonka Ferencné 

óvodavezető előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

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

felett. 

 

Nagy Róbert képviselő: 

 Arra kéri képviselőtársait, hogy gondolkozzanak el rajta, hogy esetleg ne emeljék 

meg ilyen mértékben az óvodába felvehető gyermeklétszámot, ugyanis átlagosan 25 

fős csoportokkal működik mindkét óvodaépületben minden csoport. Megoldják az 

óvónők a csoportokban a feladatokat, de ha anyagi kényszer nincs rajtuk, ne feltétlen 

hozzák az óvodai nevelést nehezebb helyzetbe. Inkább olyan irányban 

gondolkozzanak, ha ténylegesen sokkal több gyermek születik Felsőzsolcán, ami 

nagyon helyes, inkább akár plusz telephely felépítése, kialakítása kerüljön szóba, 

mert nem jó, ha most megemelik a létszámot, hiszen vannak most is olyan csoportok, 

ahol 30 fős a létszám. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester egyetértett Nagy Róbert képviselővel, amit elmondott, valós 

dolog. Azt is tudni kell, hogy amennyiben fel kell venni a továbbiakban gyereket Felsőzsolcán az 

óvodába, azt már az állam nem fogja támogatni. Kötelező a felvétel, de nincs támogatás, eleve 

anyagi hátrányba fognak kerülni. Azért célszerű a megemelés, ha időközben szükséges néhány 

gyermeket felvenni, azt az állam finanszírozza. Amennyiben tarthatatlan helyzet alakulna ki, van 

lehetősége a testületnek azt mondani, hogy 20 feletti gyermek jár az óvodákba más településről, 

nem Felsőzsolcáról, akkor azokat el lehet küldeni saját óvodájukba adott esetben. 

 

Nagy Róbert képviselő: 

 Érti az indokot, azzal a részével nem ért egyet, hogy aki nem Felsőzsolcán lakik, 

küldjék el más óvodákba a gyermeket. A gyermekek olyan időszakáról van szó, 

amikor kialakulnak a kapcsolatok, az óvodát nem lehet sűrűn váltogatni, egy 

iskolaváltás is megviseli a gyermeket. Ha finanszírozás szempontjából nézi, akkor 

célszerű megemelni az engedélyezett létszámot, habár szakmai szemmel nem örül 

neki. Sok pedagógus ül itt mellette, bizonyára tudják, minél nagyobb egy 

csoportlétszám, annál nehezebben kezelhető, óvodás korban ne okozzanak ilyen 

helyzetet. Támogatja a létszámemelést, de plusz javaslata, hogy készítsen az 

önkormányzat az óvodavezető segítségével egy átfogó számítást, hogy mennyi az 

óvodáskorú gyermek Felsőzsolcán, milyen születési adatok vannak és komolyan 

gondolkozzanak el egy bővítésről, ne a minőséget dobják sutba. 
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Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, egyetért az elhangzottakkal. Elmondta, hogy ez 

megtörtént, tudják mennyi a gyermeklétszám, tudják, hogy mennyit írattak be ide óvodába, csak 

azt nem tudják, hogy mennyi gyermeket írattak be máshová. Az óvodavezetés azt mondta, hogy 

augusztusban, szeptemberben jöhetnek még szülők, hogy mégiscsak ide fog járni a gyerek 

óvodába, ezért célszerű az emelést biztosítani. Amit elmondott a szomszéd településről ide járók 

gyerekeiről, azt végszükség esetére mondta, de a finanszírozás akkor sincs megoldva az újonnan 

felvett gyermekek tekintetében, ha nem emelik meg a létszámot. 

 

Hogya Zsolt képviselő: 

 Indokoltnak látszik a létszámbővítés. A továbblépést egy újabb csoport indításában 

látja azért, hogy a meglévő csoportlétszámok minél kisebbek legyenek és inkább 

több csoporttal üzemeljen az óvoda. Ezt csak akkor lehet elérni, ha lesz benne 

gyerek. Annak kifejezetten örülniük kell, hogy a szomszédos településekről ide 

szeretnék beíratni a szülők a gyermekeket, ez azt jelenti, hogy vonzó a felsőzsolcai 

óvoda más településen élők számára is. A végső megoldás lenne csak az, hogy ezen 

gyermekek felvételi kérelmét esetleg elutasítsák. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 Amikor a problémára reagált Csonka Ferencné óvodavezető, elmondta, lehet, hogy 

csak 1-2 gyereket jelent majd ez. Illedelmes levélben felkereste és megkérdezte a 

szülőket, akiknek ilyen korú gyermekük van és nem íratták be a helyi óvodába, hogy 

hol vannak ezek a gyerekek. Itt azért nem lesz 50-es nagyságrendű beiratkozás, csak 

1-2-3 és ahogy polgármester úr indokolta, pontosan a támogatás miatt kell, hogy sor 

kerüljön a létszámemelésre. Ott a görög óvoda, nem hinné, hogy gond lesz. 

Egyébként sem jár minden gyerek az óvodába. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy szeptembertől kötelező az óvoda. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 Nem úgy értette, hanem vagy beteg, vagy más elfoglaltsága van a szülőkkel.  

 

Pásztor Erik képviselő:  

 Az óvodavezető minden évben megkéri ezt az emelést 5 évre visszamenőleg. 

 

További hozzászólás nem volt, ezért a polgármester kérte a Humánpolitikai Bizottság 

véleményét. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek 

is elfogadásra javasolja a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvodába felvehető 

gyermeklétszám megemelésére készített határozati javaslatot.  

Ezután a polgármester felolvasta és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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84/2015. (VI. 10.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvodába felvehető gyermeklétszám 

megemelése 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályokban foglaltak 

betartása mellett a 2015/2016-os tanévre engedélyezi a Felsőzsolcai Napközi 

Otthonos Óvodába az intézmény jelenleg rendelkezésére álló humánerőforrások és 

eszközök igénybevételével, plusz anyagi források biztosítása nélkül a felvehető 

gyermeklétszám 20%-kal történő megemelését, így az intézménybe felvehető 

maximális gyermeklétszám 300 fő. 

 

Felelős: Csonka Ferencné óvodavezető 

Határidő: 2015. szeptember 1. 

 

 

A 15. napirendi pont keretében a Felsőzsolca, Kacsa-közben ivóvízvezeték megépítésére 

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

előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a javaslatot. Megnyitotta a vitát a javaslat felett. 

Hozzászólás nem volt, ezért kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a Felsőzsolca, Kacsa-közben ivóvízvezeték megépítésére tett 

„A” határozati javaslatot.  

 

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

azt. 

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

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

 

85/2015. (VI. 10.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Felsőzsolca, Kacsa-közben ivóvízvezeték megépítése   

    

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy árajánlatokat 

kér a Felsőzsolca, Kacsa-köz ivóvíz gerincvezeték megépítésének tervezésére és 

kivitelezésére.  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy árajánlatokat szerezzen be.  

 

A Képviselő-testület az árajánlatok beérkezése után újratárgyalja az ivóvíz 

gerincvezeték megépítését.    

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2015. szeptember 16.             
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A 16. napirendi pont keretében az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (I. 

26.) önkormányzati rendelet módosítására készült tervezetet tárgyalta meg a Képviselő-testület 

Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a tervezetet. Elmondta, hogy ez egy technikai 

tevékenység, a bejött pénzösszegek helyretételéről, megcímszalagozott pénzről van szó. 

 

Rimán János képviselő: 

 A költségvetéssel kapcsolatban véleménye, hogy tavaly novemberben tárgyalták az 

adózást. Az adókat azért emelték meg elsődlegesen, mert a szociális ellátórendszer 

átalakítását még nem látták és nehogy kellemetlen meglepetés érje őket, legyen arra 

egy pénzügyi alapjuk, hogy ha esetleges plusz feladatok esnek be, finanszírozás is 

meglegyen hozzá. Azt is megbeszélték, kaptak rá ígéretet, hogy júniusban ezt 

újratárgyalják, hogy mit tudnak lépni. Ezt hiányolja, ezért fog nemmel szavazni. 

Technikai kérdés, mást nem látott benne. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy teljesen mindegy, hogyan szavaz Rimán János, 

ha nem fogadja el, akkor is helyére kell tenni a bejött pénzt. Tudja, ez erkölcsi dolog nála. 

Ezután a bizottságok véleményének ismertetését kérte a bizottsági elnököktől. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

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

Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja az önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló 5/2015. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

készített tervezetet. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

 Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és a 

Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja az önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló 5/2015. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

készített tervezetet. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. 

(I.26.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetét.  

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
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FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

16/2015. (VI. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 

5/2015. (I. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

 

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

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

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

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

rendelet 20. § (3) bekezdés c) pontjában, az (5) bekezdés h) pontjában, valamint a (7) bekezdés 

e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete Humánpolitikai, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével 

a következőket rendeli el: 

 

 

1. §   (1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (I. 26.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § a) pontjában meghatározott „895 328 E Ft-ban” 

szövegrész helyébe az „1 026 203 E Ft-ban” 

 

(2) 2. § b) pontjában meghatározott „1 183 844 E Ft-ban” szövegrész helyébe az „1 341 

719 E Ft-ban” 

 

(3)  2. § c) pontjában meghatározott „811 395 E Ft-ban” szövegrész helyébe az „810 985 

E Ft-ban” 

 

(4)  2. § d) pontjában meghatározott „522 879 E Ft-ban” szövegrész helyébe az „522 469 

E Ft-ban” 

 

(5)  2. § e) pontjában meghatározott „1 706 723 E Ft-ban” szövegrész helyébe az „1 837 

188 E Ft-ban” 

 

(6)  2. § f) pontjában meghatározott „1 706 723 E Ft-ban” szövegrész helyébe az „1 837 

188 E Ft-ban” szöveg lép. 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

 (8) A Kr. 5. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 
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 (9) A Kr. 5.2. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 
 

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

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

 

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

 

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

 

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

  

   (15) A Kr. 11. melléklet helyébe a 15. melléklet lép. 
 

 (16) A Kr. 14. melléklet helyébe a 16. melléklet lép. 
 

 (17) A Kr. 22. melléklet helyébe a 17. melléklet lép.  

 

 

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

 

 

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

 

A 17. napirendi pont keretében egyebekről tárgyalt a Képviselő-testület. 

 

Rimán János képviselő: 

 Kiment egy javaslat a szociális gyakorlat módosítására, mindenki megkapta. Nem azt 

szeretné kérni senkitől, hogy egyetért, vagy nem, hanem konkrét javaslatokat kér, 

hogy mit tudnának ez ügyben lépni. Juttassák el hozzá 30 napon belül. A 

környezetvédelem a vesszőparipája, már többször elmondta a múltkori ülésen is. A 

nem megfelelő módú szennyvízelfolyással kapcsolatban kért egy intézkedést jegyző 

asszonytól, sajnos most nincs itt. Tudja, hogy az első lépéseket megtette, szeretné 

tudni, hol tart az ügy? Hátha aljegyző úr tud valamit az ügyről. Van-e valami olyan 

lépésre lehetőség, amit helyben tesznek meg? Ha nem, ráér a következő ülésen is. 

 

Dr. Rónai István aljegyző: 

 Nem tájékozódott az ügy részleteiről, de a következő testületi ülésen beszámol a 

fejleményekről. 

 

Hogya Zsolt képviselő: 

 Egy lakossági megkeresés kapcsán karbantartási igény merült fel az Állomás utcai 

kerékpárúttal kapcsolatban. Az út melletti bokrok, bozótok annyira behajlanak, hogy 

veszélyessé teszik a kerékpáros közlekedést, pláne ha szembetalálkozik egymással 

két kerékpáros, oda kellene egy gyors intézkedés, meg kellene nyírni a bokrokat. Az 

út állapotában van némi torzulás a kerékpárút alsózsolcai végénél, nagy burkolati 

törés, útegyenetlenség van, veszélyes, azt rendbe kellene tenni. Van még egy-két 

egyenetlenségi probléma, ami veszélyessé teszi a kerékpáros közlekedést, ehhez kér 

segítséget. 
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 A Szent István Általános Iskola Szent István utcai oldalánál a betonkerítés díszkő 

burkolatát erőteljesen megrongálták, valószínűleg valaki azzal szórakozik, hogy a 

követ feszegeti le onnan. Kéri a polgárőrség segítségét is, ha arra járnak, járőröznek, 

vegyék észre, hátha sikerülne lebuktatni a tetteseket.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megkérdezte, hogy haza is viszik a köveket, vagy csak leszedik? 

 

Hogya Zsolt képviselő: 

 Nincsenek ott a kövek, tehát valaki elhordja onnan a köveket. Már elég nagy 

felületen hiányzik a díszburkolat, nem olcsó burkolattal van az megoldva. Annak 

cseréjét, pótlását kellene megoldani valahogy, mert nagyon csúnya. 

 

Nagy Róbert képviselő: 

 Javaslata lenne a testület felé. Az óvodai étkezési térítési díj befizetése elég régimódi 

módon zajlik. Annak megvizsgálását kérné, hogy más intézményekhez hasonlóan 

egyszerű sárga postai csekkes befizetésre át tudna-e térni az önkormányzat, illetve a 

GAMESZ? A jelenlegi módszer szerint egy napon van lehetőség a befizetésre az 

óvodában, vagy aznap délután a konyha zárása előtt a konyhán. Igyekeznek a szülők 

megoldani, de nehéz, sajnos csúszás van vele, problémák vannak. Segítség lenne, ha 

a város is be tudná vezetni ezt a módszert, a görög katolikus óvoda, bölcsőde is ezzel 

a módszerrel intézi az étkezések befizetését, kéri, járjanak utána. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, megbeszéli velük. 

 

 

A 18-21. napirendi pontok megtárgyalására zárt ülésen került sor, melyről külön jegyzőkönyv 

készült. 

 

 

A polgármester a nyílt ülést 1030 órakor bezárta és a zárt ülés megkezdése előtt 2 perc szünetet 

rendelt el. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 DR. RÓNAI ISTVÁN DR. TÓTH LAJOS 
 aljegyző polgármester                             

 

 

 

 

 NÁDI GYULA SZÉCHENYI SÁNDORNÉ 
jegyzőkönyv hitelesítők 

 

 


