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JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21-én 906 

órakor (2015. július 16-ra kiküldött meghívó módosított időpontjában) tartott 

rendkívüli 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. 

 

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

 

Távolmaradását jelezte: Nagy Róbert képviselő. 

 

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

választott alpolgármester, dr. Rónai István aljegyző, Leskó Mária 

gazdálkodási osztályvezető. 

 

Jegyzőkönyvvezető: Jávorszki Klára ügyintéző.  

 

 

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

Képviselő-testület 8 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek Nádi Gyula alpolgármestert és Kassai Attila képviselőt jelölte 

ki, amelyet a testület 8 igen szavazattal elfogadott.  

 

A polgármester javasolta, hogy a kiadott napirendi pontoktól eltérően a költségvetés 

módosítására vonatkozó tervezetet vegyék le napirendről és helyette a nyikomalomfalvai 

látogatás biztosításának összegéről szóló szóbeli előterjesztést tárgyalják meg.  

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

A Képviselő-testület a napirendet 8 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el:  

 

NAPIREND: 

 

1. Javaslat a nyikomalomfalvai látogatás biztosításának összegéről  

Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

  

2. Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi szerződésének módosítására és 

felhatalmazás megadása Támogatási Szerződések módosítására, intézkedések megtételére 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester  
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3. Javaslat az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület Támogatására  

 Előterjesztő: Nádi Gyula alpolgármester 

 

4. Javaslat az FVSC támogatására  

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

 

Az 1. napirendi pont keretében a nyikomalomfalvai látogatás biztosításának összegéről szóló 

szóbeli javaslatot tárgyalta meg a testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy 45 fős létszámmal érkezik egy 

nyikomalomfalvai delegáció, augusztus 13-tól 17-ig tartózkodnak Felsőzsolcán. A 

testvértelepülési kapcsolat 25 éves évfordulóját ünneplik ebben az évben. A delegáció 

ellátására 1 M Ft-ra lenne szükség. Megnyitotta a vitát a javaslat felett. Hozzászólás 

hiányában kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését.  

 

Kucskár Tibor képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a javaslatot és 1 M Ft támogatást javasol a 

testületnek elfogadásra. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette az alábbi határozati javaslatot, amelyet szavazásra 

bocsátott. 

„Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyikómalomfalvai delegációról és 

annak ellátásáról szóló kérelmet megtárgyalta és nettó 1 M Ft összeggel támogatja a 

rendezvényt.”  

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

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

 

90/2015. (VII. 21.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A nyikomalomfalvai látogatás biztosításának összege 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyikómalomfalvai 

delegációról és annak ellátásáról szóló kérelmet megtárgyalta és nettó 1 M Ft 

összeggel támogatja a rendezvényt. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2015. augusztus 17.  

 

 

A 2. napirendi pont keretében a Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi szerződésének 

módosítására és felhatalmazás megadása Támogatási Szerződések módosítására, intézkedések 

megtételére készült javaslatot tárgyalta meg a 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 felette. Hozzászólás 

nem volt, kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

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

elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a határozati javaslatot az alábbi kiegészítéssel, majd 

azt szavazásra bocsátotta: 

„3. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a fenti döntéseket 

illetően anyagi kötelezettséget nem vállal.” 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – a polgármester kiegészítését elfogadva – az alábbi 

határozatot hozta: 

 

91/2015. (VII. 21.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi szerződésének módosítása 

és felhatalmazás megadása Támogatási Szerződések módosítására, 

intézkedések megtételére  

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete áttanulmányozta a Miskolc 

Térségi Konzorcium gesztor önkormányzata által előterjesztett javaslatokat és a 

Konzorciumi szerződés módosításával, valamint a KEOP pályázatok 

kibővítésével összefüggésben az alábbi határozatokat hozta: 

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a 

megtett intézkedéseket a KEOP 1.1.1-B/10-11.-2011-0001 és a KEOP 

1.1.1/C/13-2013-0001 projekthez benyújtott műszaki tartalom bővítése 

tekintetében és egyben felhatalmazza Dr. Tóth Lajos polgármestert a műszaki 

tartalom bővítés megvalósításához kapcsolódó intézkedések meghozására, 

szerződések megkötésére. 

 

2. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozat 1. 

melléklete szerint jóváhagyja a Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi 

Szerződésének módosítását és az új egységes szerkezetű Konzorciumi 

Szerződést, azzal, hogy a módosított szöveg hatályba lépésének feltétele, hogy 

a Konzorciumi Szerződés módosítását minden Konzorciumot alkotó 

Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja, egyúttal felhatalmazza Dr. Tóth 

Lajos polgármestert a szerződés aláírására. 

 

3. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a fenti 

döntéseket illetően anyagi kötelezettséget nem vállal. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
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A 3. napirendi pont keretében az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület Támogatására készült 

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

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a Dankó Rádió megkereste az 

önkormányzatot, egy vidéki felvételt szeretnének készíteni Felsőzsolcán. A szervezők kérték, 

hogy a Rendezvények Házát ingyenesen bocsássa a rendelkezésükre. A feltétel az volt, hogy a 

rendezvényre nem szedhetnek belépőt, ez így is történt. Körülbelül 700 fő volt jelen a 

rendezvényen. Az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület vállalta a rendezvény lebonyolításában 

való közreműködést. Az Egyesület az előadók köszöntésére és a vendéglátásra 80 E Ft 

szeretnének kérni. Megnyitotta a vitát a javaslat felett. Vélemény, hozzászólás hiányában 

kérte a bizottsági vélemény ismertetését.  

 

Kucskár Tibor képviselő: 

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

elfogadásra javasolta az „A” határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy  

„50 E Ft-tal támogatja a rendezvényt utólagos elszámolással”. 

 

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

kiegészítéssel 

„50 E Ft-tal támogatja a rendezvényt, azzal a céllal, hogy a rendezvény vendéglátását fizesse 

ki belőle az Egyesület és azt számlával igazolja az önkormányzat részére.” 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal – a fenti kiegészítéseket elfogadva – az alábbi 

határozatot hozta: 

 

92/2015. (VII. 21.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Együtt Felsőzsolcáért Egyesület támogatása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Együtt Felsőzsolcáért 

Egyesület kérelmének helyt ad és 50 E Ft-tal támogatja a rendezvényt, azzal a 

céllal, hogy a rendezvény vendéglátását fizesse ki belőle az Egyesület és azt 

számlával igazolja az önkormányzat részére. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A 4. napirendi pont keretében az FVSC támogatására készült javaslatot tárgyalta meg a 

testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

 

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

felett. 
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Széchenyi Sándorné képviselő:  

Szívügyének tartja a sport meglétét és annak támogatását. Újból hangsúlyozza, 

hogy feltétlenül fontosnak tartja a sport támogatását. Nem jelölték meg ugyan, 

hogy konkrétan honnan fizessék ki, bármilyen helyről is, de jusson támogatás a 

sportnak, annyi összeg, amelyre feltétlenül szükségük van. Elmondta az elmúlt 

testületi ülésen is, amikor Siegel úr számolt be a tevékenységükről, hogy Kolenkó 

Gáborral karöltve igen jelentős munkát vállalnak. Több éven keresztül látta –

ugyan kívülről, mert nem nagy sportember, nem jár ki a sportmeccsekre – hogy a 

fiatalok mennyire fontosnak tartják, és szeretik űzni ezt a sportot. Személy szerint 

javasolja a 1,5 M Ft kifizetését. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

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

elfogadásra javasolta, hogy a nevezéshez szükséges összeget – a nevezési díjat, 

biztosítás összeget és az orvosi igazolás összegét – bocsássák rendelkezésre 

számla ellenében.     

 

Dr. Tóth Lajos polgármester javasolta, hogy egészítsék még ki azzal, hogy mindemellett a 

NAV büntetés havi díját havi szinten kötelező befizetniük. Ismertette a határozati javaslat „A” 

verzióját az alábbi módosítással: 

„Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és úgy 

döntött, hogy az FVSC részére a nevezési díjat, az orvosi díjat és biztosítási díj összegét 

számla alapján megtéríti, mindamellett, hogy a NAV büntetés havi kötelezettségüket be 

fogják fizetni.” 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Nem érti a határozat második részét, akkor az FVSC fogja befizetni?   

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy csak ők fizethetik be, az önkormányzat nem. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Ez az összeg 1.250 E Ft, miért nem adják oda akkor már a teljes kért 1,5 M 

összeget? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester hozzátette, hogy véleménye szerint járuljon hozzá ehhez az 

egyesület is. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Elmondták, hogy ők is hozzájárulnak. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal – a polgármester által javasolt módosítást 

elfogadva – az alábbi határozatot hozta: 
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93/2015. (VII. 21.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: FVSC támogatása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést 

megtárgyalta és úgy döntött, hogy az FVSC részére a nevezési díjat, az orvosi 

díjat és biztosítási díj összegét számla alapján megtéríti, mindamellett, hogy a 

NAV büntetés havi kötelezettségüket be fogják fizetni. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

A polgármester - miután egyéb napirendi pont, bejelentés nem volt - az ülést 922 órakor 

bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 

 

 DR. PATAKI ANETT DR. TÓTH LAJOS 
 jegyző polgármester                             

 

 

 

 

 

 

 NÁDI GYULA KASSAI ATTILA 
jegyzőkönyv hitelesítők 

 


