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JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30-án 905 

órakor tartott ünnepi ülésén. 

 

Helye: Városháza díszterme. 

 

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

Kassai Attila, Kucskár Tibor, Pásztor Erik, Rimán János és Széchenyi 

Sándorné képviselők; 

 Nagy József, Kubus István, Alakszainé Dr. Oláh Annamária, Csáki István, 

Dr. Raisz Iván kitüntetettek. 

 

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

 

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

választott alpolgármester, Dr. Rónai István aljegyző, Leskó Mária 

gazdálkodási osztályvezető, Kovács Zsuzsanna, a vezetők munkáját segítő 

köztisztviselők osztályvezetője, dr. Szikszai Judit hatósági osztályvezető, 

Vantal Gyula mb. GAMESZ igazgató, Csonka Ferencné, a Felsőzsolcai 

Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetője, Gladics Jánosné, a Felsőzsolcai 

Családgondozó Központ vezetője, Fehér Katalin, a Felsőzsolcai 

Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese, Major 

Ádámné, a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a Felsőzsolcai Közös 

Önkormányzati Hivatal köztisztviselői. 

 

Távolmaradását előre nem jelezte: Nagy Róbert képviselő. 

 

Meghívottként az ülésen nem jelentek meg: Aranyosi Elemér, a Roma Nemzetiségi 

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

Várszeginé Kiss Katalin, a civil szervezetek képviselői. 

  

Jegyzőkönyvvezetők: Jávorszki Klára és Kálvin Rita ügyintézők. 

 

Érdeklődők: 15 fő. 

 

 

A fanfár meghallgatását és a Himnusz közösen történő eléneklését követően Dr. Tóth Lajos 

polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 

8 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek Kassai Attila és Rimán János képviselőket jelölte ki, amit a 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a kiküldött napirendi javaslatot.  
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A döntésben résztvevők száma: 8 fő. 

 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatára a kiküldött napirendet 8 igen szavazattal az 

alábbiak szerint fogadta el:  

 

NAPIREND: 

 

1. Megemlékezés a Város Napjáról 

  Előadó: Nádi Gyula alpolgármester 

 

2. Kitüntető cím és kitüntető díj átadása 

  Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

3. Megemlékezés a Köztisztviselők napjáról 

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

alpolgármester 

 

 

Az 1. napirendi pont keretében a Város Napjáról emlékezett meg Nádi Gyula 

alpolgármester. 

 

Nádi Gyula alpolgármester: 

Ünnepelni készülnek, Felsőzsolca városi rangra emelésének 18 évfordulóját. Az 

ember életében ez a felnőtté válás, de egy település számára is jelentős. Ilyenkor 

visszatekinthetnek az elmúlt évekre, de nem kíván leltárt készíteni új épületekről, 

felújításokról, utakról, járdákról. Az elmúlt 18 év jelentősebb történéséiről, 

döntéseiről, szép pillanatairól érdemes emlékezni és arra, ami mögötte volt.   

Az ezredfordulót már városként köszöntötték, ekkor körvonalazódott egy ipari 

terület előkészítése. A kezdeti nehézségek ellenére ez a terület megkapta az ipari 

zóna, majd többszöri próbálkozásra az ipari park címet. Mára az ide betelepült 

vállalkozások adóbefizetései jelentősen erősítik a város költségvetését. 2005 

decemberében elkészültek a trianoni kopjafák az Összetartozás Emlékparkban. 

Felemelő érzés, amikor a testvértelepüléseik képviselői elhelyezik az együvé 

tartozás virágait. Emlékezhetnek még a Sajó-parti Nemzeti Estekre, a Bolgár 

Kisebbségi Önkormányzat rendezvényeire, a Jantra táncegyüttesre, a 

fúvószenekar, a Zsolca Táncegyüttes, a Rozmaring és a többi énekkarok 

színvonalas műsoraira.  

Közben egy nehéz döntés, a kötvénykibocsátás, nem számolva a svájci frank 

árfolyamának erősödésével és a gazdasági válsággal. Azonban ehhez is vezetett 

egy út. A 2000-es évek elején egyre több feladatot adtak az önkormányzatoknak, 

de a finanszírozást nem emelték hozzá. Ebben az időben a kistelepülések és 

nagyvárások vezetői is a kötvénykibocsátásban látták a megoldást.  

Legnehezebb napjaik 2010. június elején következtek, amikor a településük több 

mint 2/3-a víz alá került. A felsőzsolcai lakosok fáradságot, kétségbeesést és 

elkeseredettséget félretéve álltak helyt a nehéz napokban, közben egy ország 

fogott értük össze és épült újjá a város. Fontos pillanat a város életében az 

egyházak szerepvállalása az oktatásban. Rövid idő alatt ÁMK-ból FKIKI, majd 

ebből egyházi fenntartású iskolák lettek. Megtörtént a PPP beruházás állam általi 

kivásárlása is. A gazdaságilag nehéz időben, hiába a szűkös, vesztes költségvetés, 

szinte térdre kényszerült a város az adósságállomány miatt. 
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Ekkor az önkormányzatok megkapták a legnagyobb segítséget, az 

adósságkonszolidációt. Az adósságátvállalás lehetővé tette, hogy 2014-re már egy 

stabil, jó költségvetése legyen a városnak. Születésnapokon jókívánságokat 

szoktak megfogalmazni. Kíván ő is mindannyiuknak egy gazdaságilag stabil, a 

víztől is biztonságos, jó közbiztonságú, egymást tisztelő és teljesítményét 

elismerő, jó szándékot feltételező város. Úgy gondolja, hogy erre most jó esélyük 

van, tegyenek érte közösen lakosok, civil szervezetek, egyházi és városvezetők. 

Éljenek az eséllyel, élniük kell a lehetőséggel. Boldog születésnapot Felsőzsolca.  

 

Ezután Simándy József előadásában a Hazám, hazám című áriát hallgatták meg a jelenlévők. 

 

 

A 2. napirendi pont keretében a kitüntető címek és kitüntető díjak átadására került sor.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy Felsőzsolca városa minden évben az ünnepi 

testületi ülésen olyanok munkáját, tehetségét, tudását ismeri el, akik már bizonyították: 

mindenekelőtt városunkért dolgoztak és dolgoznak. A kitüntetettek példája és munkája, 

akarata és küzdelmei nélkül ma mindannyian kevesebbek lennének. Megtisztelő számára, 

hogy ma a város legjobbjai között lehet. Minden felsőzsolcai nevében tisztelettel és szeretettel 

köszöntötte kedves mindannyiukat. Elmondta, hogy Felsőzsolca Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2015. május 13-án döntött a Képviselő-testület által adományozható 

elismeréseiről. 

 

A polgármester bejelentette, hogy Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. évben Nagy József jegyző részére Felsőzsolca Város Díszpolgára kitüntető címet 

adományozza. 

Felkérte Nagy Józsefet, hogy kísérőjével együtt fáradjon ki. 

 

Dr. Szikszai Judit ismertette Nagy József jegyző méltatását. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester Nagy József részére átadta a kitüntetést, az oklevelet, az arany 

pecsétgyűrűt, a pénzjutalmat, üveg bort, és felesége részére a csokor virágot. 

 

Nagy József kitüntetett: 

Remeg a keze és a lába ebben az épületben, sokat dolgozott itt. Emlékszik rá, 

hogy amikor ez a födém készült igen meleg volt, ő járt be locsolni, hogy ne égjen 

meg a beton. Nyugdíjazása óta eltelt már 11 év. Lehet, hogy azóta már volt e 

teremben, de most egy kicsit meghatódott. Nagyon sok mindent elmondott a 

kolléganő a méltatásban, ismerhette őt, aki ezt írta. 1974-ben döntötte el, hogy itt 

marad. Akkor is volt egy árvíz, sokan már nem emlékeznek rá. Polgármester úrral 

akkor ismerték meg egymást. A tanácsházán dolgozott, amikor megkereste egy 

fiatalember, hogy orvos, ha szükség van rá, akkor szívesen segít. Hála istennek 

nem volt rá szükség. Akkor jött rá, hogy elfogadták az emberek, idősebb emberek 

is elfogadták a tanácsát, ezért úgy gondolta, hogy itt kell maradnia. A városba 

egyébként úgy került, hogy itt találta meg élete párját, ide nősült, itt születtek a 

gyerekei. Úgy van ő is kicsit, mint egy kárpátaljai idősebb embertől hallotta, hogy 

ugyanott lakott, de volt magyar, szlovák, szovjet, ukrán.  Idekerült községi VB 

titkárként, majd nagyközségi VB titkár, utána nagyközségi jegyző lett és városi 

jegyzőként ment el nyugdíjba. Az elmúlt 35 év most már kevésnek tűnik, de azért 

azt meg kellett élni. 
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Nagy tisztelettel van a képviselők és a város közössége felé, hogy 74. évében rá 

gondoltak és ilyen megtiszteltetés érte. A következő napirendi pontban 

emlékeznek meg majd a köztisztviselőkről, öreg kollégaként köszönti őket.  

 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester bejelentette, hogy Felsőzsolca Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2015. évben Kubus István részére a PRO URBE kitüntető címet 

adományozza. 

Kérte Kubus Istvánt, hogy fáradjon ki.  

 

dr. Szikszai Judit felolvasta Kubus István méltatását. 

 

A méltatás után Dr. Tóth Lajos polgármester átadta Kubus István részére az oklevelet, a 

plakettet, a pénzjutalmat, egy üveg bort.  

 

Kubus István kitüntetett:  

Megköszönte polgármester úrnak és a testületnek - feltehetően a 

köztisztviselőkkel egyeztetett - kiadott megtisztelő elismeréseket és szavakat. 

Kívánja, hogy a Köztisztviselők Napja alkalmából és a jövőre nézve Isten adjon a 

köztisztviselőnek elegendő erőt, egészséget ahhoz, hogy a városért tudjanak 

dolgozni, mint ahogy eddig is tették. 

 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester bejelentette, hogy Felsőzsolca Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2015. évben Alakszainé Dr. Oláh Annamária részére „Közösségi 

munkáért” kitüntető díjat adományozott. Felkérte Alakszainé Dr. Oláh Annamáriát, hogy 

kísérőjével együtt fáradjon ki. 

 

dr. Szikszai Judit felolvasta Alakszainé Dr. Oláh Annamária méltatását. 

 

A méltatás után Dr. Tóth Lajos polgármester átadta Alakszainé Dr. Oláh Annamária részére 

az oklevelet, a pénzjutalmat és egy csokor virágot, kísérője részére egy üveg bort. 

 

Alakszainé Dr. Oláh Annamária 

Nem ő a felsőzsolcai, hanem a férje, 33 házasság után illik ezt mondani és ő 

szívből mondja, hogy már ő is az. Felsőzsolcáról csak jó emlékei vannak. Annak 

ellenére, hogy a méltatásban szereplő árvízi szerepvállalása volt talán a leginkább 

intenzív szerepvállalás, amelyre élete végéig emlékezni fog. A Máltai 

Szeretetszolgálat vezetője Kozma Imre elnök mondta neki, hogy 5 év minimum, 

amíg a város magához fog térni. Soknak tartotta ezt akkor, úgy érezte, hogy nekik 

mindent meg kell tenni azért, hogy ne legyen 5 év a fájdalomviselés ideje. Most 

már úgy gondolja, hogy Kozma Imre atyának, mint mindenben ebben is igaza 

volt. Kellett az öt év, hogy megnyugodjon a város. A most kapott elismerés úgy 

érzi, hogy egy kicsit erről is szól, hogy öt év után most már egy kicsit 

nyugodtabban tudnak az eseményekről beszélni. Kívánja Felsőzsolcának, az itt 

élőknek és dolgozóknak, hogy soha többet nem kelljen ilyen emlékben 

részesülniük, csak pozitív dolgok történjenek ebben a szép és nagyreményű 

városban. 
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Dr. Tóth Lajos polgármester bejelentette, hogy Felsőzsolca Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2015. évben Csáki István részére „Közösségi munkáért” kitüntető díjat 

adományozott. Felkérte Csáki Istvánt, hogy kísérőjével együtt fáradjon ki.  

 

dr. Szikszai Judit felolvasta Csáki István méltatását. 

 

A méltatás után Dr. Tóth Lajos polgármester átadta Csáki István részére az oklevelet, a 

pénzjutalmat és egy üveg bort.  

 

Csáki István kitüntetett: 

Nem könnyű, ahol most áll. Sok emlék előjön ilyenkor az emberben. Köszönetét 

fejezte ki azoknak, akinek eszébe jutott és észrevették, hogy tevékenykedik ebben 

a városban. Még nem felnőtt korú a közéleti tevékenysége, még nincs 18 

esztendős, bár már a munkahelyén is tevékenykedett. Reméli, hogy kap még annyi 

erőt és időt, hogy eléri a közéleti tevékenységében a felnőttkort. Úgy érzi – ahogy 

a méltatásban is szerepelt – megtalálta itt, Felsőzsolcán a helyét és jól érzi magát a 

településen. Ami bizonyít, hogy a gyerekei ide járnak vissza, amelyik elment az is 

részt vesz a város közösségi munkájában, sőt az unokája is a felsőzsolcai 

kézilabdacsapatban játszik. Úgy gondolja, hogy ezért a sok mindenért, erőért, 

tevékenységéért egyedül Istené a dicsőség.  

 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester bejelentette, hogy Felsőzsolca Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2015. évben dr. Raisz Iván részére a „Közösségi munkáért” kitüntető 

díjat adományozta. Felkérte dr. Raisz Ivánt, hogy kísérőjével együtt fáradjon ki és vegye át a 

neki adományozott kitüntetést. 

 

dr. Szikszai Judit felolvasta dr. Raisz Iván méltatását. 

 

A méltatás után Dr. Tóth Lajos polgármester átadta dr. Raisz Iván részére az oklevelet, a 

pénzjutalmat egy üveg bort, kísérőjének pedig egy csokor virágot.   

 

dr. Raisz Iván kitüntetett: 

Ahogy a méltatásában elhangzott pedagógus szülők gyermeke, de vélhetőleg 

kevesen tudják, hogy édesanyja 10 éven keresztül a felsőzsolcai általános 

iskolában tanított. Még az az eset is előfordult, hogy a Takarékszövetkezet egyik 

dolgozója a feleségét hitte édesanyjának a köztük lévő hasonlatosság és majdnem 

azonos név kapcsán. Amikor felesége nyugdíjba ment a Kazincbarcikai Óvónő-, 

és Egészségügyi Szakközépiskola igazgatóhelyetteseként úgy gondolták, hogy 

közelebb kell jönniük szülőhelyéhez, Miskolchoz. Mindent körbenézve végül 

megtalálták a Gózon Lajos utcában lévő házat, amely környezete alapján, úgy 

nézett ki mintha Tapolcán vettek volna házat. Azóta is igyekeznek olyan miliőt 

teremteni, hogy a környezet ne csak a tudományos munkában töltsön be szerepet, 

hanem valójában példamutató legyen, sok zöldséggel, virággal. Úgy gondolja, 

hogy ahhoz, hogy árvízi katasztrófák, légszennyezések, ipari robbantások ne 

következzenek be, ahhoz mindenkinek a tehetsége, képessége és a támogatás 

mértékének megfelelően – amely nélkül ez nem lehetséges – ki kell venni a részét, 

és ezt próbálja meg továbbfolytatni.  
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Dr. Tóth Lajos polgármester hozzátette, hogy szívből reméli, hogy közösségépítő 

tevékenységükkel még sok éven át szolgálja Felsőzsolcát. Munkájukhoz jó erőt, egészséget és 

sikereket kívánt. 

 

 

A 3. napirendi pont keretében a Köztisztviselők Napja alkalmából került sor 

megemlékezésre. 

 

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

„Tisztelt Polgármester Úr, Alpolgármester Úr, Jegyző Asszony, Képviselők, Kedves 

Vendégeink, Kolléganők és Kollégák! 

Július első napja a köztisztviselők, a közigazgatásban dolgozók ünnepe. Szerencsés egybeesés, 

hogy a város napján köszönthetjük Felsőzsolca életével, fejlődésével összefonódó, a város 

fejlődéséért dolgozó köztisztviselőinket. 

Az országgyűlés a köztisztviselők napját 1998-tól törvényi szinten deklarálta és később július 

1-jét ünneppé és munkaszüneti nappá nyilvánította. 

Ez tartalmában azt hordozza, hogy az állam elismeri, méltányolja annak a sok tízezer 

embernek a tevékenységét, akik a köz érdekében, a köz szolgálatában végzik munkájukat.  

A sokszor személytelennek tűnő és szigorú jogi szabályok között működő hivatalban a 

köztisztviselők igyekeznek lelkiismeretesen végezni sokszor unalmasnak, egyhangúnak tűnő és 

úgy általában bürokratikusnak nevezett munkájukat. Egy szervezett hivatal, egy megbízható és 

lelkiismeretesen vezetett köztisztviselő csapat alapfeltétele egy jól működő városnak.  

Magyary Zoltán a közigazgatás tudományának professzora szerint: 

„A közigazgatás nem az egyes emberek hatalma a többiek fölött, hanem a nemzet szervezete 

közös céljainak megvalósítására, közös szükségleteinek kielégítésére.  A közigazgatásnak 

nincs más létjogosultsága, nincs más mértéke, mint az emberek és a nemzet szolgálata.” 

Tehát ez az ünnep elvárás is egyben. Hiszen a több mint százezer közszolga a hivatalokban a 

kinevezéskor tett esküje szellemében törvényesen, lelkiismeretesen, szakszerűen és lehetőség 

szerint igazságosan, a kulturált ügyintézés normái szerint dönt a jogszabályok már-már alig 

áttekinthető tengerében. Így tevékenykednek a mi köztisztviselőink is, akik kitartással és 

elhivatottsággal végzik nap mint nap munkájukat. 

Az elmúl két év folyamán fontos változások következtek be a  közszférában, az új törvények, az 

átalakult intézménystruktúra, a Járási Hivatalok megalakulása új feladatokat állított a 

köztisztviselőink elé.  

Azonban büszkén mondhatom, hogy Hivatalunk ezt a feladatot is jól teljesítette, ezért köszönet 

illeti azokat,  akik ebben részt vettek. 

A változás a szolgáltatások javítása, hatékonyabbá tételének irányába hat, a korábbi 

hiányosságok kiküszöbölése  a rendszer jobb működését eredményezi, ez egyben 

felelősségteljes, kreatív odaadást igényel a köztisztviselők részéről, mivel a hivatali létszám 

felére csökkent, a feladatok nagy része viszont itt maradt, így egy-egy dolgozóra kétszer annyi 

teher hárult, mint azelőtt. A felgyorsult életritmushoz igazodni kell a közszférának is, a 

 kreativitásnak, megújulásnak, a polgárbarát ügyintézésnek is  a sajátosságává kell válnia a 

város közigazgatási életének. Szükségük van azonban az alkotó közösségekre, a jól működő 

intézményeik dolgozóira, használóira, a gazdasági és szolgáltatói vállalkozóira, az adófizető 

polgárokra. Az ő tevékenységük, értékteremtő munkájuk nélkül a Hivatal sem érhetné el azt az 

eredményt, ami által városunk tovább fejlődhet.  

Tisztelt köztisztviselők, kedves kollégák! 

Tisztában vagyok azzal, hogy sokszor ember feletti elhivatottság és kitartás szükséges a 

munkátok elvégzéséhez. Ezen felül a felelősségérzetnek, a tisztességnek és a szakma 

szeretetének is jelen kell lennie, amely tulajdonképpen egy életre szóló elhivatottságot jelent. 
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Köszönöm az eddig végzett kitűnő munkátokat. A közszolgálathoz sok hitet, sikert és kitartást, 

jó egészséget, a magánéletetekben pedig sok boldogságot kívánok! 

Engedjétek meg, hogy Magyary Zoltán szavaival zárjam ünnepi gondolataimat: 

„A közigazgatás mindig egy olyan nélkülözhetetlen állami funkció, amely nem önmagáért 

létezik. A közigazgatást a köztisztviselők csinálják, de nem a maguk célja érdekében, hanem 

az országért, a nemzetért.” 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester maga és a képviselőtársai nevében megköszönte a 

köztisztviselők munkáját és kérte őket, hogy szolgálják továbbra is eredményesen a 

munkájukra számító felsőzsolcai közösséget.  

Jegyzőasszonynak átadott egy csokor virágot, ami mindannyiukat illeti. 

 

 

dr. Pataki Anett jegyző megköszönte Kolenkó Gábor alpolgármester úr ünnepi gondolatait 

és a jókívánságokat. Polgármester úrnak, alpolgármester uraknak, és a képviselőknek 

megköszönte a Polgármesteri Hivatalhoz való pozitív hozzáállását. Alpolgármester úr 

beszédében azt mondta, hogy a jól működő köztisztviselői csapat alapja egy sikeres városnak, 

ezt ő is így gondolja. Magyary Zoltán professzornak a gondolatait többször idézte 

alpolgármester úr, ő is szeretne egy idézetet megosztani a jelenlévőkkel: 

„Nem állás ez, hanem feladat, amelyhez az elhivatottság, a településnek a részletes ismerete, 

és az ügyfelek irányában megnyilvánuló empátia szükséges a törvényességen és a szakmai 

felkészültségen kívül.” 

Úgy gondolja, hogy ez a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozójában megtalálható és a 

város fejlődését szolgálják és a továbbiakban is ezért fognak dolgozni. 

 

Ezután a Szózat közös eléneklésére került sor. 

 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megköszönte az ünnepi ülésen megjelenteknek, hogy 

elfogadták meghívását. Kérte a jelenlévőket, hogy koccintsanak a Város Napja, a kitüntetések 

átadása és a Köztisztviselők Napja alkalmából. Ezután az ünnepi ülést 1005 órakor bezárta. 

 

K. m. f. 
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