
2-12/2014. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 18-án 900 

órakor tartott ülésén. 

 

Helye: Városháza díszterme. 

 

Jelen vannak:  Dr. Tóth Lajos polgármester, Kucskár Tibor, Kun Attiláné, Nádi Gyula, 

Nagy Róbert és Rimán János képviselők. 

 

Tanácskozási joggal vesznek részt az ülésen: dr. Pataki Anett jegyző és dr. Rónai István 

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

alpolgármester (távozása az 5.; visszaérkezése a 11. oldalon jelezve). 

 

Meghívottként vesznek részt az ülésen: a GAMESZ igazgató helyett Kovácsné Behina 

Dorottya gazdasági vezető, Csonka Ferencné, a Felsőzsolcai Napközi 

Otthonos Óvoda vezetője, Gladics Jánosné, a Felsőzsolcai Családgondozó 

Központ vezetője, Bogdán Péter, a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és 

Városi Könyvtár igazgatója, Leskó Mária gazdálkodási osztályvezető, 

Kovács Zsuzsanna, a vezetők munkáját segítő köztisztviselők 

osztályvezetője, dr. Szikszai Judit hatósági osztályvezető, Major Ádámné, a 

Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Aranyosi Elemér, a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 

 

Az 1-2. napirendi pont tárgyalásánál: Dr. Bogyay Ferenc r. ezredes, a Miskolci 

Rendőrkapitányság kapitányságvezetője és Bukszár Zsolt r. alezredes, 

őrsparancsnok. 

 

Az 1-3. napirendi pont tárgyalásánál: Üszögh Lajos, a MIVÍZ Kft. ügyvezető igazgatója és 

kollégái. 

 

Távolmaradását előre jelezte: Nagy Zoltán alpolgármester, Szinai István és Vasvári László 

képviselők. 

 

Meghívottként az ülésen nem jelent meg: Gazda Vilmos, a Ruszin Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke. 

 

Jegyzőkönyvvezetők: Jávorszki Klára és Kálvin Rita ügyintézők. 

 

Érdeklődők: 2 fő. 

 

 

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

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

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek Nagy Róbert és Rimán János képviselőket jelölte ki, amit a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadott. 
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Dr. Tóth Lajos polgármester kérte, hogy egyperces néma felállással adózzanak Zsiros 

Sándor elhunyt képviselő emlékének.  

A polgármester köszöntötte Kun Attilánét, mint új képviselőt, kérte kapcsolódjon be a 

testület munkájába. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az új képviselő rendkívüli ülésen letette 

az esküt. 

Ezután polgármesteri köszönetét fejezte ki Zelenák Ottónak társadalmi munkájáért, aki évek 

óta az óvodásoknak tart műsorokat, amelyet a gyerekek nagyon élveznek. Megköszönte 

munkáját és elmondta, hogy továbbra is számít a segítségére.  

 

Ezután a polgármester ismertette a módosított (az ülés előtt kiosztott) meghívó szerinti 

napirendi pontokat és szavazásra bocsátotta azt. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

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

szerint fogadta el:  

 

NAPIREND: 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időszak 

eseményeiről 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

2. Beszámoló Felsőzsolca közrendjének, közbiztonságának helyzetéről 

 Előadó: Dr. Bogyay Ferenc rendőr ezredes, kapitányságvezető 

 

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

 Előadó: Üszögh Lajos, a MIVÍZ Kft. igazgatója 

 

4. Beszámoló a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014-es nevelési év munkájáról 

 Előadó: Csonka Ferencné óvodavezető 

 

5. Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság 2013. évi munkájáról 

 Előadó: Nádi Gyula bizottsági elnök 

 

6. Beszámoló az Ügyrendi Bizottság 2013. évi munkájáról 

 Előadó: Nádi Gyula bizottsági elnök 

 

7. Javaslat Kun Attiláné képviselő Ügyrendi Bizottság tagjának történő megválasztására 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

8. Tervezet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011. 

(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

9. Javaslat képviselők egy havi juttatásának felhasználására 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 
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10. Javaslat Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási 

Megállapodásának 3. számú módosítására, valamint a Társulási Tanácsba delegált tag 

helyettesítési rendjének meghatározására 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

11. Javaslat a Felsőzsolca Deák Ferenc utca 7. szám alatti ingatlan megvásárlására 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

12. Javaslat Felsőzsolca Szent István u. 2. szám alatti ingatlanon meglévő általános iskola 

épületének tetőtéri átalakítására 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

13. Javaslat a települési folyékony hulladékkezelési feladatok ellátására vonatkozó 

közszolgáltatási szerződés megkötésére                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

14. Javaslat utólagos szigetelés-kiváltásra a Krisztina Óvoda épülete falain tapasztalható 

salétromosodás megállítása és párátlanítása céljából (zárt ülés) 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

15. Javaslat a Népdalkör támogatására vonatkozó 64/2014. (V. 28.) Kth. számú határozat 

módosítására (zárt ülés) 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

16. Javaslat a Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet igazgatói munkakör 

betöltésére irányuló pályázat elbírálására (zárt ülés) 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

17. Javaslat a „Felsőzsolca-Arnót kerékpárút kiépítése”című projekt megvalósításával 

összefüggő közbeszerzési eljárás megindítására (zárt ülés) 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

18. Tervezet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 03.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó: 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.) 

 

A polgármester a jelentést kiegészítette azzal, hogy az Aquapol-3000 Kft.-től árajánlatot kért 

az óvodai vizes falak utólagos szigetelésére, azt a 16. napirendi pont keretében, zárt ülésen 

fogják tárgyalni. A forgalomtechnikai feladatok elvégzése jegyzői hatáskör, a Pénzügyi 

Bizottság döntéséről a GAMESZ igazgatót tájékoztatta. A HPV vírus elleni védőoltás 

támogatásával kapcsolatban kérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság 

döntését. 
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Nagy Róbert képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elviekben támogatja a HPV elleni 

védőoltás beadásának lehetőségét, de készüljön előzetes felmérés a létszámról, 

melynek elkészülte után tud állást foglalni a bizottság.  

 

Kun Attiláné képviselő: 

 A közelmúltban hallott egy riportot a rádióban, ott hangzott el, hogy nemcsak a 

lányoknak, hanem a fiúknak is ajánlatos megkapni ezt a védőoltást. A Pénzügyi 

Bizottság döntése alapján a fiúkat is számba veszik majd, vagy csak a lányokat? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy mindenkit számba vesznek, akit csak lehet, ezt 

követően dönt majd a testület. Szavazásra bocsátotta a Pénzügyi Bizottság javaslatát. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

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

 

71/2014. (VI. 18.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Felmérés HPV elleni oltás beadásának lehetőségére 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben támogatja a HPV 

elleni védőoltás beadásának lehetőségét, de készüljön előzetes felmérés a 

létszámról, melynek elkészülte után tud állást foglalni a Képviselő-testület. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

Ezután a polgármester megkérdezte, hogy a jelentéssel kapcsolatban van-e valakinek 

véleménye. Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta a jelentést. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a lejárt határidejű határozatokról és a két 

ülés közötti időszak eseményeiről szóló jelentést. 

 

 

A 2. napirendi pont keretében Felsőzsolca közrendjének, közbiztonságának helyzetéről 

készült beszámolót vitatta meg a Képviselő-testület Dr. Bogyay Ferenc rendőr ezredes, 

kapitányságvezető előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megkérdezte kapitányságvezető urat, hogy óhajt-e szóbeli 

kiegészítést, vagy véleményt mondani. 

 

Dr. Bogyay Ferenc ezredes köszöntött mindenkit. Elnézést kért, hogy a korábbi évekkel 

ellentétben valamivel szűkszavúbb a beszámoló és csak a várost érinti. Ennek egyetlen oka, 

hogy országosan egységes szempontrendszer alapján készül valamennyi kapitányságon a 

beszámoló, amennyiben szélesebb körben, a Miskolci Kapitánysággal kapcsolatban kérdés 

merül fel, szóban szívesen megválaszolja. 
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Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a beszámoló rövid, de a számokból kitűnik, hogy 

jelentős javulásról tudtak számot adni. A beszámoló az egységes nyomozati ügyészségi 

bűnügyi statisztika adatait tartalmazza, amely azt jelenti, hogy az adott időszakban befejezett 

bűncselekményeket veszi számba, ez nem feltétlenül esik egybe azzal, hogy adott időszakban 

hány bűncselekményt követtek el, erre – már többször elmondta – van egy robotzsaru 

rendszerük. Ha azonban több adatbázis tendenciái egy irányba mutatnak, akkor véleménye 

szerint jó úton haladnak. Az ügyészségi statisztika adatai alapján látható, hogy az elmúlt öt év 

legtöbb bűncselekménye 2011-ben volt, ehhez képest 2013-ban több mint felére esett vissza a 

befejezett bűncselekmények száma. Szóbeli kiegészítésében lehetősége van arra, hogy egyéb 

adatokat is megosszon a képviselőkkel. 2014. első öt hónapját összehasonlítva az előző év 

első öt hónapjával az látható, hogy a bűncselekmények száma 84-ről 39-re esett vissza. Ez 

mindenképpen olyan szignifikáns eltérés, ami részben köszönhető az Országos Rendőr-

főkapitányság öt megyére kiterjedő akciójának, és véleménye szerint az önkormányzattal 

kötött – gyalogos járőrpárok alkalmazására vonatkozó – megállapodás is érezteti hatását. 

Meggyőződése szerint jó az irány, teendő azonban mindig van. Hangsúlyozta, hogy 

Felsőzsolcán a 100.000 lakosra jutó bűncselekmények száma nem éri el az országos átlag felét 

sem, akárcsak a kapitányság vonatkozásában, amelyről ugyanezt tudja elmondani. Akinek a 

sérelmére bűncselekményt követnek el, annak a szempontjából nyilván az az egy is sok. 

Tisztában vannak azzal, hogy munkanélküliek nem lesznek. Az irányt helyesnek tartja, 

megköszönte az önkormányzatnak az együttműködést. A felmerült kérdésekre válaszol. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megköszönte a rendőrök együttműködését, a településért 

végzett munkájukat, együttműködésüket a polgárőrséggel és további jó munkát kívánt. A 

legfontosabb, hogy súlyos élet- és vagyon elleni bűncselekmény nem történt a városban. 

Megnyitotta a vitát a javaslat felett. Hozzászólás hiányában kérte a Pénzügyi Bizottság 

véleményének ismertetését.  

 

Nagy Róbert képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Felsőzsolca közrendjének, 

közbiztonságának helyzetéről készített beszámolót. 

 

Ezután a polgármester felolvasta és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

72/2014. (VI. 18.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Beszámoló a 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 

 

(919 órakor az ülésről Dr. Bogyay Ferenc kapitányságvezető és Bukszár Zsolt őrsparancsnok, 

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

távozott.) 



6 

 

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

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

igazgatója előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester kérdésére Üszögh Lajos igazgató, előterjesztő elmondta, 

hogy nem kíván kiegészítést tenni.  

 

A polgármester megnyitotta a vitát a javaslat felett. 

 

Kun Attiláné képviselő: 

 Örömmel olvasta a beszámolót, köszöni a munkájukat. A beszámolóban olvasta, 

hogy az Ongai utcai átemelőt felújítják, szerelvényt cserélnek az átemelő 

szivattyún. Ez lehet, hogy hatással lesz arra, hogy csökkentse az ott jelenlévő 

állandó bűzt. Ez a város egyik szép, frekventált területe, sokszor ad helyt sport- és 

kulturális rendezvényeknek, a lakóknak szintén kellemetlen. Fogja-e csökkenteni 

a bűzt a felújítás? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megkérdezte képviselő asszonyt, hogy ez kérdés volt? 

 

Kun Attiláné képviselő: 

Ez egy kérdés, észrevétel volt a beszámolóhoz. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy véleménye szerint majd meglátják, hogy 

hogyan alakul a helyzet. Elindult a tervezés és a kivitelezés szervezése.  

 

Nagy Róbert képviselő: 

 Neki is hasonló kérdése lett volna. A bizottsági ülésen is téma volt a szaghatás. 

Elhangzott, hogy ezek a javítások, cserék nem elsősorban a szag miatt vannak, 

hanem az üzembiztonság érdekében. Kérése igazgató úr felé, hogy mivel a cégnek 

többéves szakmai tapasztalata van ezen a téren, lenne-e valamilyen ötletük, 

esetleg árajánlatot is adhatnának, hogy milyen módon lehetne ezt megszüntetni. 

Felsőzsolcán több átemelő gépház van, de ahogy képviselő asszony is említette, az 

Ongai utcai átemelő központi helyen van, ez egy hosszú évek óta tartó probléma. 

Kérte, hogy ha bármilyen ötletük, vagy megoldási javaslatuk van, akkor ezt 

jelezzék az önkormányzat felé.  

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 Felsőzsolcán elég magas a víz- és szennyvízdíj, van-e mód valamilyen formában a 

csökkentésre? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy egy éven belül az állami hivatal fogja 

megállapítani a vízdíjat, nyilván ennek vannak okai, hogy miért, de erre igazgató úr fog tudni 

választ adni. 

 

 

Üszögh Lajos, a MIVÍZ Kft. ügyvezető igazgatója a feltett kérdésekre válaszolva, a 

szaghatással kapcsolatban elmondta, hogy a kommunális szennyvíz a civilizáció terméke. Az 

elfogyasztott termékek, akár konyhai, akár egészségügyi oknál fogva keletkeznek, a 

környezetbe kerülnek, ennek a hatása pedig megjelenhet a levegőben. Sokszor pangás miatt 

jelenik meg a szag, mivel rohad a szennyvíz. 
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A szennyvíznek gyorsan el kellene jutnia a szennyvíztelepre, de nem jut át a rendszeren 

dugulás, vagy egyéb műszaki okok miatt. A szaghatást az átemelő javításával is csökkenteni 

tudják, bízik benne, hogy nem fog pangani a víz, gyorsabb lesz az áramlás. Egy 

betonrendszerben a sok-sok év alatt lerakódó zsír és egyéb szennyező anyagok miatt 

keletkező biológiai folyamatot nem nagyon tudják befolyásolni, bár vannak erre megoldások, 

de ezek pénzbe kerülnek, koncessziós és egyéb díjat vonnak maguk után, ennek terhére tudják 

megvalósítani. A vízdíj kapcsán jelezte, hogy ennek megállapítása teljes körű átalakítás alatt 

van, jelenleg is zajlanak ezek a folyamatok. Az állam, mint hatóság lépett be a víziközmű-díj 

megállapításával kapcsolatban. A Magyar Energia és Közmű-szabályozási Hivatal 

megalakulásával a vízközmű-szektor felé egy olyan ernyő került, amely a jövőben teljes 

körűen felügyeli a működést, újabb kontrollt kaptak, még egy hatóság fog a működésbe 

bekapcsolódni, amely arra is garancia, hogy az állam igyekszik a költségeket reális, valós áron 

meghatározni. A vízdíjakkal kapcsolatban jelezte, hogy a cég által meghatározott díjak 

vélhetően úgy tűnik, hogy magasak, de az országos átlag utolsó harmadában vannak. Ezek a 

díjak nem olyan magasak, mint más térségben, ennek vannak fizikai és műszaki adottságai. 

Az már biztos, hogy a hatóság várhatóan jövő januártól rendezi a díjakat, egységes díjképzés 

alapján. Örül, hogy az asztalon nem ásványvizes palack van, bátran igyák a csapvizet, 

mindenkinek ajánlja. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy mihelyt nyílik egy szolgáltatás, akár egy 

étkezde, akár egy sütőüzem ott az ÁNTSZ azonnal megköveteli a csapvíz minősítését, pedig 

tudják, hogy ez jó, mindezt 16 E Ft-ért teszik. További hozzászólás híján kérte a Pénzügyi 

Bizottság véleményét. 

  

Nagy Róbert képviselő: 

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

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

ellátásáról készített beszámolót. 

 

Ezután a polgármester felolvasta és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

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

 

73/2014. (VI. 18.) Kth. számú határozat 

 

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

ellátásáról” előterjesztés elfogadása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 

ismertetett „Felsőzsolca város ivóvízhálózatának üzemeletetésével kapcsolatos 

2013. évi beszámoló” „Felsőzsolca város szennyvízhálózatának üzemeletetésével 

kapcsolatos 2013. évi beszámoló” című dokumentumokat elfogadja.   

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

(926 órakor Üszögh Lajos, a MIVÍZ Kft. ügyvezető igazgatója és kollégái az ülésről távoztak.) 
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A 4. napirendi pont keretében a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014-es 

nevelési év munkájáról készült beszámolót tárgyalta meg a testület Csonka Ferencné 

óvodavezető előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megkérdezte Csonka Ferencné óvodavezetőt, hogy óhajt-e 

szóbeli kiegészítést tenni. 

 

Csonka Ferencné óvodavezető megköszönte mindazok támogatását, amelyek révén 

lehetőség nyílt arra, hogy a Széchenyi-terv keretében a pályázat benyújtásra kerüljön a 

Krisztina Óvoda felújítását illetően. Ez a felújítás hozott nagyon sok örömet és sok olyan nem 

várt dolgot is, amik nem voltak előre bekalkulálva. Ezáltal sok ember került esetleg 

kellemetlen helyzetbe. Nézzék azonban mindennek a pozitív oldalát. Az épület 90%-át 

belakták, visszaköltöztek, az épület nagy részében a helyiségek funkciójuknak megfelelően 

működnek a tegnapi naptól. A hiányzó eszközökről, tárgyi eszközökről, amelyek nem 

képezték a pályázat részét, polgármester urat tájékoztatta, akivel a tegnapi nap folyamán 

történt megbeszélés során abban maradtak, hogy ezt majd írásban jelzi a testület felé is, mivel 

az intézmény szerény költségvetése nem teszi lehetővé ezen eszközök pótlását. Felsőzsolca 

város vezetése és a Képviselő-testület is büszke lehet arra, hogy a problémákat megoldva egy 

gyönyörű épületet sikerült kialakítani. Megköszönte mindazoknak a segítséget, akik 

közreműködtek mindebben, illetve azoknak, akik az egész éves munkáját könnyebbé tették. 

Elsősorban köszönetét fejezte ki a GAMESZ-nak, a műszaki stábnak, akik nemcsak az óvoda 

felújításában működtek közre, de a másik óvoda karbantartását is lelkesedéssel végezik, 

Kovácsné Behina Dorottyának is kifejezte köszönetét, aki a pénzügyekben segítette munkáját. 

Jó kapcsolatuk van a Családgondozó Központtal. A hivatali dolgozók munkáját is 

megköszönte, akikkel, hol pénzügyi, hol pedagógiai területeken vannak ugyan vitáik, de 

mindkét fél azt szeretné, hogy az intézmény jól működjön. Mindenkinek jó pihenést kívánt a 

nyárra, lelki egészséget a következőkre. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megköszönte az óvoda vezetésének, illetve az 

óvodapedagógusoknak a munkáját, amelyet kifejtenek a gyerekek nevelésében. Elnézést kér a 

kellemetlenségekért, amiket az átépítés okozott. A fennálló problémákat folyamatosan 

orvosolják. Megnyitotta a vitát a beszámoló felett, majd hozzászólás híján kérte a 

Humánpolitikai Bizottság véleményének ismertetését. 

 

Nádi Gyula képviselő: 

A Humánpolitikai Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 

2013/2014-es nevelési év munkájáról készített beszámolót. 

 

A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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74/2014. (VI. 18.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy:  Beszámoló a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014-es 

nevelési év munkájáról 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a 

Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 2013/2014-es nevelési év munkájáról 

készített beszámolót. 

 

Felelős: Csonka Ferencné, óvodavezető 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

Az 5. napirendi pont keretében a Humánpolitikai Bizottság 2013. évi munkájáról szóló 

beszámolót tárgyalta meg a Képviselő-testület Nádi Gyula bizottsági elnök 

előterjesztésében.  

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester kérdésére Nádi Gyula bizottsági elnök elmondta, hogy nem 

óhajt szóbeli kiegészítést tenni.  

 

A polgármester kiemelte a beszámolóból, hogy 3 fő képviselő és 2 fő nem képviselőből áll a 

bizottság. Nagyon fontos feladatuk a kérelmek elbírálása. Megnyitotta a vitát a beszámoló 

felett. Hozzászólás hiányában kérte a Humánpolitikai Bizottság véleményét. 

 

Nádi Gyula képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja a Humánpolitikai Bizottság 2013. évi 

munkájáról készített beszámolót. 

 

A polgármester ezután felolvasta és szavazásra tette fel a kiküldött határozati javaslatot.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

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

 

75/2014. (VI. 18.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság 2013. évi munkájáról 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Humánpolitikai Bizottság 

2013. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.  

 

Felelős: Nádi Gyula, a Humánpolitikai Bizottság elnöke  

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A 6. napirendi pont keretében az Ügyrendi Bizottság 2013. évi munkájáról szóló beszámolót 

tárgyalta meg a Képviselő-testület Nádi Gyula bizottsági elnök előterjesztésében.  

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)  
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Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a beszámolót a bizottság elnöke készítette. 

Megkérdezte, hogy óhajt-e kiegészítést tenni. 

 

Nádi Gyula képviselő, a bizottság elnöke a beszámolóból kiemelte, hogy az a csoda, hogy 

ennek a bizottságnak nem maradt el ülése. Chlepkó Tamás nem vett részt 2013. március 1-ig a 

munkában, aztán 10 alkalommal Vasvári László sem volt jelen. Ez megkövetelte, hogy a 

bizottság többi tagja mindig jelen legyen. Ez a sok rendkívüli ülésre ugyanúgy vonatkozott, 

ami a testületi ülésre nézve is követelmény. Azáltal ha valaki vállalta a képviselői munkát, 

akkor ezen illik részt venni, így szinte minden képviselőnek ott kellett lennie, hogy a 

határozatképesség meglegyen. Azoknak, akik ezt komolyan vették megköszönte, de volt 

olyan, aki ezt nem tette meg.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy örül, hogy az elmondott nehézségek ellenére a 

bizottság tudta teljesíteni a feladatát. Az Ügyrendi Bizottság most már teljes létszámmal 

működik. Örül, hogy Nádi Gyula képviselő úr szóba hozta ezt, ha egy képviselőt megválaszt a 

lakosság, minimum be kell jelentenie, hogy a továbbiakban nem vesz részt a munkában. 

Chlekó Tamás részéről ez nem valósult meg, Vasvári László külföldön tartózkodik, de ő 

legalább bejelentette, hogy ideiglenesen nem fog részt venni a munkában. Megnyitotta a vitát 

a beszámoló felett. Hozzászólás hiányában kérte az Ügyrendi Bizottság véleményét. 

 

Nádi Gyula képviselő: 

 Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadta a beszámolót. 

 

A polgármester ezután felolvasta és szavazásra tette fel a kiküldött határozati javaslatot.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

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

 

76/2014. (VI. 18.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Beszámoló az Ügyrendi Bizottság 2013. évi munkájáról  

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság 

2013. évi munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja. 

 

Felelős: Nádi Gyula elnök 

Határidő: azonnal          

 

 

A 7. napirendi pont keretében Kun Attiláné képviselő Ügyrendi Bizottság tagjának történő 

megválasztására készült előterjesztést 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. 

Megkérdezte Kun Attilánét, hogy elfogadja-e a felkérést? 

 

Kun Attiláné képviselő: 

Elfogadja és megköszönte a bizalmat, a hátralevő ciklusban igyekszik 

tisztességgel ellátni a feladatot. 
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Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy Kun Attiláné jelezte érintettségét. Kérte a 

testületet, hogy járuljanak hozzá, hogy Kun Attilánét ne zárják ki a döntésből.  

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal döntött arról, hogy Kun Attilánét nem zárja ki a 

szavazásból.  

 

A polgármester kérte az Ügyrendi Bizottság véleményének ismertetését. 

 

Nádi Gyula képviselő: 

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

elfogadásra javasolta Kun Attiláné képviselő Ügyrendi Bizottság tagjának történő 

megválasztására tett javaslatot.  

 

Ezután a polgármester felolvasta és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

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

 

77/2014. (VI. 18.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy:  Kun Attiláné képviselő Ügyrendi Bizottság tagjának történő 

megválasztása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság 

tagjának Kun Attiláné képviselőt megválasztja.  

 

Felelős:  Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő:  2014. június 18. 

 

 

A 8. napirendi pont keretében a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 10/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet 

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

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

(Kolenkó Gábor, a nem a Képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester 938 órakor 

az ülésre visszaérkezett.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a tervezetet és indokolását, megnyitotta a vitát 

felette. Az előterjesztés kapcsán hozzászólás nem érkezett, a polgármester kérte a bizottsági 

vélemények ismertetését. 

 

Nádi Gyula képviselő: 

A Humánpolitikai Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolta a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosításáról készített tervezetet. Az Ügyrendi Bizottság 2 igen 

szavazattal fogadta el a tervezetet.  

 



12 

 

Nagy Róbert képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és elfogadásra javasolta a 

Képviselő-testületnek is a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2011. (III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 

készített tervezetet. 

 

Ezután a polgármester szavazásra bocsátotta a kiküldött rendelettervezetet. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, minősített többséggel az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

16/2014. (VI. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 

10/2011. (III.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés e) pontjában, (5) bekezdés h) 

pontjában és (7) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága, Humánpolitikai 

Bizottsága és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

1.  § (1) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011. (III. 25.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 1. függelékében a „Zsiros Sándor 

Felsőzsolca, Kassai u. 42.” szövegrész helyébe a „Kun Attiláné Felsőzsolca, Kőrösi 

Csoma Sándor u. 22.” szöveg lép. 

 

  (2) Az SZMSZ 2. függelék 3. pontjában foglalt táblázat A:4-B:4 mezőjében a „Zsiros 

Sándor Kassai u. 42.” szövegrész helyébe a „Kun Attiláné Kőrösi Csoma Sándor u. 

22.” szöveg lép. 

 

 

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

 

 

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

jegyző polgármester 
 

 

A 9. napirendi pont keretében a képviselők egy havi juttatásának felhasználására készült 

javaslatot 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 javaslatot. Megnyitotta a vitát a javaslat felett. 

Hozzászólás nem volt, így a Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését kérte. 

 

Nagy Róbert képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és elfogadásra javasolta a  

képviselők egy havi juttatásának felhasználásáról készített „A” határozati 

javaslatot. 

 

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

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – a Pénzügyi Bizottság javaslatát elfogadva – az alábbi 

határozatot hozta: 

 

78/2014. (VI. 18.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Képviselők egy havi juttatásának felhasználásáról 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést 

megtárgyalta és elfogadja Kucskár Tibor, Rimán János és Nagy Zoltán képviselők 

azon javaslatát, mely alapján a 2013. pénzmaradvány összegéből kapott egy havi 

juttatás összegét az alábbiak szerint ajánlják fel: 

- Kucskár Tibor a Polgárőrség támogatására (70 E Ft), 

- Rimán János a Polgárőrség támogatására (70 E Ft), 

- Nagy Zoltán a Református Egyház, a Római Katolikus Egyház és a Görög 

Katolikus Egyház támogatására (50-50 E Ft).  

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A 10. napirendi pont keretében az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti 

Társulása Társulási Megállapodásának 3. számú módosítására, valamint a Társulási Tanácsba 

delegált tag helyettesítési rendjének meghatározására készült javaslatot vitatta meg a 

Képviselő-testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a javaslatot. Elmondta, hogy a Társulási Tanácsba 

delegált tag érintett lesz a döntésben, javasolta, hogy őt a döntésből ne zárja ki a Képviselő-

testület. Megnyitotta a vitát a javaslat felett. Hozzászólás nem volt, ezért kérte a 

Humánpolitikai Bizottság véleményét. 

 

Nádi Gyula képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja Onga és Társult Települések Szociális és 

Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodásának 3. számú módosítására, 

valamint a Társulási Tanácsba delegált tag helyettesítési rendjének 

meghatározására készített javaslatot, amelynek alapján a delegált tag Kun Attiláné 

önkormányzati képviselő legyen.  
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Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy Kun Attiláné jelezte érintettségét. Javasolta, 

hogy a Képviselő-testület a döntésből ne zárja ki Kun Attilánét. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal nem zárta ki Kun Attilánét a szavazásból. 

 

Ezután a polgármester felolvasta és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a 

Humánpolitikai Bizottság véleményével kiegészítve. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal - Humánpolitikai Bizottság kiegészítésével - az alábbi 

határozatot hozta: 

 

79/2014. (VI. 18.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása 

Társulási Megállapodásának 3. számú módosítása, valamint a Társulási 

Tanácsba delegált tag helyettesítési rendjének meghatározása 

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Onga és Társult 

Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodásának 

3. sz. módosítását megtárgyalta és minősített többséggel – a határozat 

melléklete szerint – azt jóváhagyja. 

 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás 

módosításának aláírására. 

 

2. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Onga és Társult 

Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Tanácsába Dr. 

Tóth Lajos polgármester akadályoztatása esetén helyettesítésével 2014. június 

19-től képviselői megbízatásának fennállásáig, legfeljebb azonban a soron 

következő települési képviselők általános választásának napjáig terjedő 

időszakra megbízza Kun Attiláné képviselőt. A Képviselő-testület 

felhatalmazza Dr. Tóth Lajos polgármestert, hogy akadályoztatása, vagy a 

helyettes akadályoztatása esetén – írásban adott szabályszerű megbízás útján – 

maga gondoskodjon a Társulási Tanácsban való helyettesítésről. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester  

Határidő: értelemszerűen  

 

 

A 11. napirendi pont keretében a Felsőzsolca, Deák Ferenc utca 7. szám alatti ingatlan 

megvásárlására 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.  
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Kun Attiláné képviselő: 

Néhány kérdése lenne. Milyen funkciót kap, megkapja-e az út besorolását a 

rendezési tervben az önkormányzat? Hajlandó-e, akar-e utat építeni, kíván-e 

ennek a területnek más funkciót is adni? Az előterjesztésben a felajánló nyomós 

és hasznosítható érveket hozott fel, van-e valamilyen célja az önkormányzatnak 

ezzel a területtel? 

 

Rimán János képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság ülésén alapos tájékoztatót kaptak erről polgármester úrtól. 

Kérte, hogy ismételje meg most a nyilvánosság előtt is, mert úgy érzi, hogy olyan 

dolgokat mondott el, amelyek a lakosságra is érvényesek. 5,5 M Ft-ba kerül a 

terület, az a véleménye, hogy ha nem tudnak határozott okot bemutatni, hogy erre 

szükségük van, most nincsenek olyan helyzetben, hogy ezt a pénzt, vagy közel 

hasonló összeget erre rászánjanak.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megköszönte a felajánlást, ami gesztusértékű, köszönik, hogy 

elsősorban a testületre gondolt a tulajdonos. A testületnek pillanatnyilag vételi szándéka 

nincs. Ezzel a területtel a rendezési tervben az út törlésre kerül, azzal nem számolnak. Az 

előterjesztés tartalmazza, a bizottság ülésén is elhangzott, hogy rettenetes probléma van a bal 

oldali lakókkal, mivel a csapadékvíz elvezetése nincs megoldva. Az utca végén lévő utat 

korábban megvásárolták, a területet saját területként bekerítették és közel fél méterrel 

megemelték. Ez azt jelent, hogy a természetes lefolyása a víznek megszűnt és a csapadékvíz a 

templomtól lefelé folyik, ezáltal a baloldali területen élőket – udvarokat, lakásokat – áztatja, 

ezzel nagy problémákat okoznak elsősorban az ott élőknek, másodsorban az 

önkormányzatnak. Ezzel a későbbiekben fognak foglalkozni. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

Mivel ott nincs megoldva a csapadékvíz-elvezetés, ezáltal az óvodáé sincs 

megoldva. Kötelezettséget vállaltak rá, hogy meg fogják oldani. A 

költségvetésben ugyan nincs keret a telek megvásárlására, de első körben ne 

vessék el.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy nem tudja, hogy mit hoz a jövő, éppen ezért 

mondta, hogy köszönettel vették a felajánlást. Amennyiben a későbbiekben igény lesz az 

önkormányzat részéről, mindenképpen fel kell értékeltetni, de jelen pillanatban nem óhajtanak 

vevőként jelentkezni. 

 

Egyéb hozzászólás nem volt, ezért a polgármester kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 

Nagy Róbert képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek is a  Felsőzsolca Deák Ferenc utca 

7. szám alatti ingatlan megvásárlásának  „A” határozati javaslatát. 

 

Ezután a polgármester ismertette és szavazásra bocsátotta a határozati javaslat „A” verzióját. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással - a Pénzügyi Bizottság javaslatát 

elfogadva - az alábbi határozatot hozta: 
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80/2014. (VI. 18.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Felsőzsolca, Deák Ferenc u. 7. szám alatti ingatlan megvásárlása 

    

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Felsőzsolca, Deák Ferenc u. 7. szám alatti lakóingatlan értékbecslésének ismerete 

után fog határozni vásárlásáról.   

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett ingatlan értékbecslését rendelje 

meg.  

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2014. június 30.             
 

 

A 12. napirendi pont keretében Felsőzsolca Szent István u. 2. szám alatti ingatlanon meglévő 

általános iskola épületének tetőtéri átalakítására 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. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 Javasolja, hogy fogadják el a felújítást, hiszen valamikor úgy épült az iskola, hogy 

nem készült zsibongó, ez most megoldódna. A beruházás értéknövelő lesz.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy csatlakozik képviselő úr véleményéhez, annál 

is inkább mivel saját ingatlanon történő építésről van szó, a későbbiekben megmarad az 

önkormányzatnak, tehát ez csak növeli az iskola értékét.  

 

Egyéb hozzászólás nem volt, ezért a polgármester kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 

Nagy Róbert képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 5  igen szavazattal elfogadta és elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek is a  Felsőzsolca Szent István u. 2. szám alatti ingatlanon 

meglévő általános iskola épületének tetőtéri átalakítására készített „A” határozati 

javaslatot. 

 

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

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal - a Pénzügyi Bizottság javaslatát elfogadva - az alábbi 

határozatot hozta: 
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81/2014. (VI. 18.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Felsőzsolca, Szent  István u. 2. szám alatti ingatlanon meglévő általános  

iskola épületének tetőtéri átalakítása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Felsőzsolca, Szent István u. 2. szám alatti iskolaépület tetőtéri átalakításához - a 

statikusi szakvéleményben leírtak alapján - költségtérítés nélkül hozzájárul.   

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2014. június 30.             
 

 

A 13. napirendi pont keretében a települési folyékony hulladékkezelési feladatok ellátására 

vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötésére készült javaslatot tárgyalta meg a 

Képviselő-testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

 (Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

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

Elmondta, hogy bizottságok nem tárgyalták az előterjesztést. Hozzászólás nem volt, ezért 

ezután a polgármester felolvasta és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

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

 

82/2014. (VI. 18.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A települési folyékony hulladékkezelési feladatok ellátásra vonatkozó 

közszolgáltatási szerződés megkötése 

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Kurmai és 

Társa Kft.-t Felsőzsolca város közigazgatási területén lévő folyékony hulladék 

kezelési közszolgáltatási feladatok ellátásával.  

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Tóth Lajos polgármestert, hogy a 

közszolgáltatási szerződést aláírja. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester  

Határidő: 2014. június 30.  

 

 

A 14-17. napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalta meg a Képviselő-testület, melyről 

külön jegyzőkönyv készült. 

 

 

A polgármester 5 perc szünetet rendelt el 956 órakor.  
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A Képviselő-testület a zárt ülést követően 1142 órakor a nyílt üléssel folytatta. 

 

 

A zárt ülést követően a 18. napirendi pont keretében az Önkormányzat 2014. évi 

költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

rendelettervezetet vitatta meg a Képviselő-testület Dr. Tóth Lajos polgármester 

előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

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

Hozzászólás hiányában kérte a bizottságok véleményét. 

 

Nádi Gyula képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolta az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

szóló 5/2014. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról készített tervezetet. 

 Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal fogadta el a tervezetet.  

 

Nagy Róbert képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és elfogadásra javasolta a 

Képviselő-testületnek is az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

5/2014. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról készített tervezetet. 

 

Ezután a polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

17/2014. (VI.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 

5/2014. (III.03) 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 10/2011. (III. 25.) 

önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés c) pontjában, az (5) bekezdés h) pontjában, 

valamint a (7) bekezdés c) 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 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 03.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § a) pontjában meghatározott 

„986 636 E Ft-ban” szövegrész helyébe az „1 037 251 E Ft-ban” szöveg lép. 
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 (2)   A Kr. 2. § b) pontjában meghatározott „986 636 E Ft-ban” szövegrész helyébe az 

„1 256 452 E Ft-ban” szöveg lép.  

   

 (3) A Kr. 2. § c) pontjában meghatározott „594 258 E Ft-ban” szövegrész helyébe a 

„803 350 E Ft-ban” szöveg lép.  

 

 (4) A Kr. 2. § d) pontjában meghatározott „594 258 E Ft-ban” szövegrész helyébe az 

„584 149 E Ft-ban” szöveg lép.  

 

         (5) A Kr. 2. § e) pontjában meghatározott „1 580 894 E Ft-ban” szövegrész helyébe az 

„1 840 601 E Ft-ban” szöveg lép.  

 

         (6) A Kr. 2. § f) pontjában meghatározott „1 580 894 E Ft-ban” szövegrész helyébe az 

„1 840 601 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. 

 

 (9)  A Kr. 5.1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

 

         (10)   A Kr. 5.2. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

 

 (11) A Kr. 5.3. melléklet helyébe a 11. melléklet lép. 

 

         (12)   A Kr. 6. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

 

 (13) A Kr. 6.1. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 

 

         (14) A Kr. 6.2. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 

  

 (15)  A Kr. 7. melléklet helyébe a 15. melléklet lép. 

 

 (16) A Kr. 8. melléklet helyébe a 16. melléklet lép. 

 

 (17)  A Kr. 9. melléklet helyébe a 17. melléklet lép. 

 

 (18)  A Kr. 10. melléklet helyébe a 18. melléklet lép. 
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 (19)  A Kr. 11. melléklet helyébe a 19. melléklet lép. 

 

 (20) A Kr. 14. melléklet helyébe a 20. melléklet lép. 

 

 (21) A Kr. 22. melléklet helyébe a 21. melléklet lép. 

 

         

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

 

 

         dr. PATAKI ANETT S. K.    Dr. TÓTH LAJOS S. K. 
                  jegyző       polgármester 

 

 

Napirenden kívül Dr. Tóth Lajos polgármester mindenkit meghívott a június 21-én 

rendezendő városnapi ünnepségre, ahol ők a házigazdák. Felhívta minden képviselő 

figyelmét, hogy házigazda szerepében legyen szíves részt venni. 

 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester - mivel egyéb napirendi pont, bejelentés nem volt - az ülést 

1146 órakor bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 DR. PATAKI ANETT DR. TÓTH LAJOS 

 jegyző polgármester 
 

 

 

 

 NAGY RÓBERT RIMÁN JÁNOS 

jegyzőkönyv hitelesítők 


