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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

 

Készült: Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 1-jén 900 

órakor tartott ünnepi ülésén. 

 

 

Helye: Városháza díszterme. 

 

 

Jelen vannak:  Dr. Tóth Lajos polgármester, Nagy Zoltán alpolgármester, Kun Attiláné, 

Kucskár Tibor, Nádi Gyula, Rimán János, Szinai István és Vasvári László 

képviselők; 

A Felsőzsolcai egészségügyi alapellátás közössége, Pásztor Erik, Janka 

Csaba, Kossuth Józsefné, Nevelős Béláné kitüntetettek. 

 

 

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

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

választott alpolgármester. 

 

 

Meghívottként vesz részt az ülésen: Fekete Zoltán, Sajópálfala polgármestere, Gaál Imre 

GAMESZ igazgató, Csonka Ferencné, a Felsőzsolcai Napközi Otthonos 

Óvoda vezetője, Gladics Jánosné, a Felsőzsolcai Családgondozó Központ 

igazgatója, 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 Felsőzsolcai Bolgár 

Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Aranyosi Elemér a Felsőzsolcai Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Putz József, a Szent István Katolikus 

Általános Iskola igazgatója, mint előadó, a Felsőzsolcai Közös 

Önkormányzati Hivatal köztisztviselői és Tari József. 

 

 

Távolmaradását előre nem jelezte: Nagy Róbert képviselő. 

 

 

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

Önkormányzat elnöke.  

 

 

Érdeklődők: 10 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. 
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Jegyzőkönyv hitelesítőknek Nádi Gyula és Kucskár Tibor képviselőket jelölte ki, amit a 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a kiküldött napirendi javaslatot.  

 

A döntéshozatalban 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: Nagy Zoltán alpolgármester 

 

2. Kitüntető cím és kitüntető díj átadása 

  Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

3. Megemlékezés a Köztisztviselők napjáról 

     Előadó: Putz József iskolaigazgató 

 

 

Az 1. napirendi pont keretében a Város Napjáról emlékezett meg Nagy Zoltán 

alpolgármester. 

 

Nagy Zoltán alpolgármester: 

„Tisztelt Képviselő-testület, kedves Vendégeink! 

Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a megjelenteket! 

Felsőzsolca várossá nyilvánításának 17. évfordulóját ünnepeljük ma. Mindannyiunk számára 

fontos alkalom ez. A múlt század második fele nagy ütemű előrelépést hozott településünk 

számára. Több tekintetben is gyarapodtunk – ennek eredményeként kapott Felsőzsolca 1997. 

július 1-jén városi rangot. Új korszak kezdődött ekkor városunkban, Göncz Árpád 

köztársasági elnök úr nyilvánította községünket várossá. 

A próbatételek azóta sem kímélték az itt élőket, akik példaértékű helytállásról téve 

tanúbizonyságot, a nehézségek ellenére is környezetük építésén, szépítésén dolgoztak, 

dolgoznak. Ezt teszi városunk vezetése is, lehetőségeihez mérten fejleszt és támogat 

beruházásokat infrastrukturális és kulturális téren egyaránt. Olyanokat, amelyek az itt élők jó 

hangulatát, közérzetét szolgálják. Öröm volt látni például, hogy a közelmúltban megújult a 

Krisztina Óvoda, Városi Sportcsarnok, műfüves pálya. Sok olyat tett Felsőzsolca Város 

Önkormányzata, amely környezetünkben példaértékű. Megnyugtató a biztonságot adó vápa 

épülése városunk határában, ez a vízelvezető árok Arnóttól Felsőzsolca Sajó partjáig terjed. 

A civil szervezetek aktív közösségi életet élnek, sportolóink sikereket érnek el, az utcákról 

pedig takaros, rendezett portákat látunk. Ezek csupán kiragadott mutatói a ténynek, hogy 

városunk napjainkban is fejlődik, biztonságos, rendezett körülményeket nyújtva a békés, 

harmonikus kisvárosi léthez. 

Mindez okot ad a közös ünneplésre, otthonunk, Felsőzsolca város ünneplésére. A fejlesztések 

pozitív lendületének megtartásához mindannyiunknak jó munkát, egészséget és sok sikert 

kívánok! 

Köszönöm a figyelmüket!” 
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Ezután Simándi 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, július 1-jén, 

olyanok munkáját, tehetségét, tudását ismeri el, akik már bizonyították: mindenekelőtt a 

városért dolgoztak és dolgoznak. A kitüntetettek példája és munkája, akarata és küzdelmei 

nélkül ma mindannyian kevesebbek lennénk. Megtisztelő számára, hogy ma a város 

legjobbjai között lehet. Minden felsőzsolcai nevében tisztelettel és szeretettel köszöntötte a 

kitüntetetteket. Szívből reméli, hogy közösségépítő tevékenységeikkel még sok éven át 

szolgálják Felsőzsolcát. Munkájukhoz jó egészséget, megbecsülést, sikereket kívánt. 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 14-én és 28-án döntött a 

Képviselő-testület által adományozható elismeréseiről. 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

- Orbán Viktor miniszterelnök részére Felsőzsolca Város Díszpolgára kitüntető címet, 

- a Felsőzsolcai egészségügyi alapellátás közössége részére PRO URBE kitüntető címet, 

- Pásztor Erik részére Közösségi munkáért díjat, 

- Janka Csaba részére Közösségi munkáért díjat, 

- Kossuth Józsefné részére Pedagógiai díjat és 

- Nevelős Béláné részére gyémánt diplomája elismeréséül oklevelet 

adományoz. 

 

A polgármester bejelentette, hogy Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

2014. évben Orbán Viktor miniszterelnök részére Felsőzsolca Város Díszpolgára kitüntető 

címet adományozza. 

 

dr. Szikszai Judit ismertette Orbán Viktor miniszterelnök méltatását. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök úr válaszlevelét. 

„Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület! 

Az életünkben felmerülő nehézségek emberségünk, lelki terhelhetőségünk próbakövei. Amit 

kibírtunk, bennünket erősítenek, azonban van, amit egyedül szinte lehetetlen elhordozni. Úgy 

gondolom, ilyen, amikor egy árvíz az emberek otthonával együtt elsodorja az életkedvet, a 

gyarapodás lehetőségét is. 

A hatalmas pusztítás után Önök példát adtak kitartásból és reménységből, amikor 

megmutatták, hogy elég erejük van az újrakezdéshez. Magyarország miniszterelnökeként 

kötelességem, hogy személyválogatás nélkül a tőlem telhető legtöbb segítséget megadjam a 

bajbajutottaknak. Ezt tettem 2010-ben, ezt teszem azóta is.  

Hálásan köszönöm megtisztelő döntésüket, mellyel Felsőzsolca város díszpolgárává 

választottak, mégis úgy tartom helyesnek, hogy ezt a kitüntetést addig ne vegyem át, amíg 

aktív politikusként az egész nemzet ügyeivel foglalkozom. 

Engedjék meg, hogy munkájukhoz további sok sikert és jó egészséget kívánjak! 

Budapest, 2014. június 10. Orbán Viktor, Magyarország Miniszterelnöke” 

Dr. Tóth Lajos polgármester bejelentette, hogy Felsőzsolca Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2014. évben a Felsőzsolcai egészségügyi alapellátás közössége részére 

PRO URBE kitüntető címet adományozza. 

Kérte a Felsőzsolcai egészségügyi alapellátás közösségét, hogy fáradjanak ki és vegyék át a 

nekik adományozott kitüntetést.  



 

 

 

4 

 

dr. Szikszai Judit felolvasta a Felsőzsolcai egészségügyi alapellátás közösségének 

méltatását. 

 

A méltatás után Dr. Tóth Lajos polgármester átadta Dr. Magyar Erzsébet, a Felsőzsolcai 

egészségügyi alapellátás közössége képviselője részére az oklevelet, a plakettet, a 

pénzjutalmat, egy csokor virágot és minden jelenlévő kitüntetett részére egy-egy csokor 

virágot. 

 

Dr. Magyar Erzsébet, a Felsőzsolcai egészségügyi alapellátás közössége képviselője: 

Köszöntötte a jelenlévőket. Megható dolog ez, ennyi év után egy olyan elismerést 

kapni egy közösség részéről, amiért az életüket és tudásukat adják. Két üzenete 

van ennek, az egyik elismerés a közösség részéről, a másik, hogy közösségben 

végzik ezt a tevékenységet, együtt a település egészségéért. Mindannyian továbbra 

is ugyanúgy tenni fogják a dolgukat, mint ahogy eddig tették. 

 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester bejelentette, hogy Felsőzsolca Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2014. évben Pásztor Erik részére „Közösségi munkáért” kitüntető díjat 

adományozta. Felkérte Pásztor Eriket, hogy kísérőjével együtt fáradjon ki és vegye át a neki 

adományozott kitüntetést. 

 

dr. Szikszai Judit felolvasta Pásztor Erik méltatását. 

 

A méltatás után Dr. Tóth Lajos polgármester átadta Pásztor Erik részére az oklevelet, a 

pénzjutalmat és egy üveg bort, kísérője részére egy csokor virágot. 

 

Pásztor Erik kitüntetett: 

Köszöntötte a jelenlévőket. Megköszönte az elismerést. Nem gondolta volna 

2001-ben, amikor elkezdte az edzőséget Felsőzsolcán, hogy ő ezért valaha 

kitüntetésben fog részesülni. Megtisztelő számára, hogy a Képviselő-testület és a 

város vezetése figyelemmel kíséri munkásságát. Ezúton is szeretné megkérni a 

Képviselő-testületet és polgármester urat, hogy a továbbiakban is kiemelkedő 

figyelemmel kísérje az utánpótlás életét, nemcsak a labdarúgásét, hanem a 

kézilabdáét is. 

 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester bejelentette, hogy Felsőzsolca Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2014. évben Janka Csaba részére „Közösségi munkáért” kitüntető díjat 

adományozta. Felkérte Janka Csabát, hogy fáradjon ki és vegye át a neki adományozott 

kitüntetést.  

 

dr. Szikszai Judit felolvasta Janka Csaba méltatását. 

 

A méltatás után Dr. Tóth Lajos polgármester átadta Janka Csaba részére az oklevelet, a 

pénzjutalmat és egy üveg bort.  

 

Janka Csaba kitüntetett: 

Köszöntötte a jelenlévőket. Óriási meglepetés volt számára ez a mai alkalom és a 

díj. Köszönettel vette át, továbbra is arra ösztönzi, sarkallja, hogy ezt nem szabad 
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megtörni, feladni, hanem folytatni kell. Az utánpótlás szervezésén vannak, ahogy 

ezt polgármester úr említette a városnapokon is. Bízik benne, hogy sikerrel fognak 

járni. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester bejelentette, hogy Felsőzsolca Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2014. évben Kossuth Józsefné részére a „Pedagógiai díjat” adományozta. 

Felkérte Kossuth Józsefnét, hogy kísérőjével együtt fáradjon ki és vegye át a neki 

adományozott kitüntetést. 

 

dr. Szikszai Judit felolvasta Kossuth Józsefné méltatását. 

 

A méltatás után Dr. Tóth Lajos polgármester átadta Kossuth Józsefné részére az oklevelet, a 

pénzjutalmat és egy csokor virágot, kísérőjének pedig egy üveg bort.  

 

Kossuth Józsefné kitüntetett: 

Köszöntötte a jelenlévőket. Még mielőtt elsírná magát, elmondja, hogy sokat 

dolgozott érte, de nem számított rá. Szereti mai napig a gyerekeket, kicsit ez fájó 

is, de itt az idő, 40 év az 40 év. Mindig arra törekedett, hogy a szülők és gyerekek 

örömmel menjenek az intézménybe. A kollégáit is nagyon szereti, hiányozni 

fognak, még sokszor vissza fog menni az óvodába, de már nem dolgozni. 

 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester bejelentette, hogy Putz József igazgató úr tájékoztatta, hogy 

Nevelős Béláné, a Szent István Általános Iskola nyugdíjas pedagógusa ebben az évben vette 

át gyémánt oklevelét. 

Megállapította, hogy Felsőzsolca Város Képviselő-testülete 3/2000. (II. 25.) számú 

rendeletének 7. §-ában meghatározott feltételeknek a pedagógus megfelel, ezért Nevelős 

Béláné gyémánt oklevele elismeréseként pénzjutalomban részesül. 

Felkérte Nevelős Bélánét, hogy kísérőjével együtt fáradjon ki és vegye át a neki 

adományozott kitüntetést. 

 

dr. Szikszai Judit felolvasta Nevelő Béláné méltatását. 

 

A méltatás után Dr. Tóth Lajos polgármester átadta Nevelős Béláné részére az oklevelet, a 

pénzjutalmat és egy csokor virágot, kísérője részére szintén egy csokor virágot. 

 

Nevelős Béláné színes diplomás: 

Meghatottan mond köszönetet mindenkinek, hogy részt vehet az ünnepségen. Ez 

alkalmat ad arra, hogy a 60 éves pedagógiai munkáját számba vegye, ebből 29 

évet dolgozott a városban. Igyekezett a kollégái, a szülők, a gyerekek 

megelégedésére végezni a munkáját. Úgy gondolja, hogy ennek eredménye is 

volt. A megemlékezés meghatódottságot kelt benne, mindenkinek köszöni az 

elismerést. 

Dr. Tóth Lajos polgármester köszönetét fejezte ki Putz József, Kucskár Tibor és Tari József 

részére a közösségért kifejtett tevékenységükért. Átadta részükre az oklevelet és egy-egy üveg 

bort. 

 
 

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

megemlékezésre. 
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Dr. Tóth Lajos polgármester nagy tisztelettel köszöntötte a Felsőzsolcai Közös 

Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit. A köztisztviselői munka olyan életforma, amely 

egyben hivatás is. A jó köztisztviselő empatikus, türelmes és lelkiismeretes. Munkája 

középpontjában az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások állnak. Tisztában van a jogrendszerrel, 

az ügyintézés folyamatával és eligazodik a helyi sajátosságok között. Ez utóbbi teszi 

alapvetően hitelessé az emberek szemében. 2013. évben felére csökkent a Hivatal létszáma, 

mindez nem a feladatkör csökkenésével, hanem a felelősség növekedésével járt. Maga és a 

képviselőtársai nevében megköszönte a köztisztviselők munkáját és kérte a köztisztviselőket, 

hogy szolgálják továbbra is eredményesen a munkájukra számító helyi közösséget.  

 

Ezután Juhász Gyula: Himnusz az emberhez című versét adta elő Kucskárné Gyenes Klára. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megköszönte a felemelő sorok közvetítését Kucskárné Gyenes 

Klárának és köszöneteképpen egy csokor virágot adott át részére. Ezt követően felkérte Putz 

Józsefet, hogy a köztisztviselők napi megemlékezését mondja el.  

 

Putz József, a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola igazgatója: 

„Tisztelt Polgármester Urak, Jegyző Asszony, Alpolgármester Urak, Képviselők, 

Köztisztviselők, Kitüntettek, Intézményvezetők, Meghívott Vendégek! 

Szeretettel köszöntök mindenkit Felsőzsolca város és a köztisztviselők napján. Nagy tisztelettel 

köszöntöm városunk közigazgatásában dolgozó köztisztviselőket. 

Felsőzsolcai állampolgárként, pedagógusként, intézményvezetőként több mint 3 évtizede 

folyamatos a kapcsolatom a felsőzsolcai köztisztviselőkkel.  

Bármilyen ügyben kerestem fel az elmúlt évtizedekben a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati 

Hivatal dolgozóit mindig alapos szakmai felkészültséget, korrekt ügyintézést, segítőkészséget 

tapasztaltam. 

A köztisztviselői pályán való megfelelés komoly kihívást jelent. A változó jogszabályok 

közepette, az eredményes munkavégzéshez nélkülözhetetlen a folyamatos önképzés, 

továbbképzés, tanulás. Az ügyiratok magas számából adódóan nélkülözhetetlen a hatékony, 

pontos munkavégzés. A köztisztviselőknek kellő emberismerettel, empátiával kell 

rendelkezniük, eredményes munkavégzésük érdekében. A többségében jó szándékú, 

együttműködő állampolgárok mellett,  néha tájékozatlan  ügyfelek jönnek a Felsőzsolcai 

Közös Önkormányzati Hivatalba, akik sok türelmet, megértést igényelnek. 

Felsőzsolca kisváros, a köztisztviselők jól ismerik a város lakóit, ügyfeleiket. Az itt élő 

emberek problémáinak ismerete nagymértékben hozzájárul eredményes munkavégzésükhöz. 

Amikor az ügyfél úgy érzi, hogy problémája meghallgatásra talál, igyekeznek rajta segíteni, 

elismeri az itt dolgozók munkáját.  

Biztosan vannak olyan ügyek, amikor a hatályos jogszabályok miatt nem teljesül az ügyfél 

kívánsága, de tapasztalataim szerint az itt dolgozók ekkor is igyekeznek az állampolgároknak 

segíteni. 

A lakossági ügyintézés mellett a köztisztviselők jelentős szerepet töltenek be az országgyűlési, 

európai uniós, önkormányzati választások lebonyolításában. A választások zökkenőmentes, 

pontos, kifogástalan előkészítése, lebonyolítása jól igazolja a Felsőzsolcai Közös 

Önkormányzati Hivatal vezetőinek és dolgozóinak magas színvonalú munkavégzését.  

Felsőzsolca lakóinak minden év júniusában kellemes kikapcsolódást, közösségi együttlét 

lehetőségét biztosítja a Városnap. A Városnap előkészítésében és lebonyolításában is 

tevékenyen részt vesznek a köztisztviselők. 

http://www.eternus.hu/szerzo/Juhasz_Gyula
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A városban működő intézmények vezetői napi kapcsolatban vannak a Hivatal dolgozóival. 

Intézményvezetőként bármilyen problémával keresem fel a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati 

Hivatal vezetőit, munkatársait mindig számíthatok a segítségükre. 

Felsőzsolca köztisztviselőinek városunkért végzett odaadó, lelkiismeretes munkájukat 

megköszönve, jó egészséget, munkájukhoz sok sikert, magánéletükben sok boldogságot 

kívánok. 

Engedjék meg, hogy egy csokor virággal, melyet jegyző asszonynak szeretnék átadni, fejezzem 

ki a felsőzsolcai köztisztviselők iránt érzett tiszteletemet, elismerésemet.  

Köszönöm a figyelmüket.” 

Igazgató úr átadta jegyző asszony részére a csokor virágot. 

 

dr. Pataki Anett jegyző megköszönte igazgató úr megtisztelő és kedves szavait és azt, hogy 

elfogadta felkérését. Maga és kollégái nevében megköszönte polgármester úrnak és a 

Képviselő-testületnek az eddigi támogatást. 

 

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 950 órakor bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

DR. PATAKI ANETT  
jegyző 

DR. TÓTH LAJOS  
polgármester 

 

 

 

 

                KUCSKÁR TIBOR NÁDI GYULA 
jegyzőkönyv hitelesítők 


