
2-17/2014. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 14-én 1030 

órakor tartott rendkívüli ülésén.  

 

 

Helye: Városháza emeleti tárgyalóterme. 

 

 

Jelen vannak:  Dr. Tóth Lajos polgármester, Nagy Zoltán alpolgármester (távozása a 13. 

oldalon jelezve), Kucskár Tibor, Kun Attiláné, Nádi Gyula, Rimán János, 

Szinai István, Vasvári László képviselők, dr. Sájer József, a Pénzügyi 

Bizottság nem képviselő tagja.  

 

Távolmaradását előre jelezte: Nagy Róbert képviselő. 

 

 

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

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

alpolgármester, Gyulai Csaba ügyintéző. 

 

 

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 és Szinai István képviselőket jelölte ki, amit a 

Képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadott. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbi kiegészítéssel: 

A zárt ülést megelőzően 5. napirendi pontként javasolta megtárgyalni a „Javaslat a 

személyszállítás közszolgáltatási díjának megállapításáról szóló megállapodás tervezetével 

kapcsolatban tárgyalások folytatására felhatalmazás” szóbeli előterjesztést, ezt követően 6. és 

7. napirendi pontokban zárt ülés keretében tárgyalnák meg a meghívóban szereplő két 

előterjesztést.  

 

Ezután a polgármester a szavazásra bocsátotta a módosított napirendi javaslatot. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő. 

 

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

fogadta el:  
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NAPIREND: 

 

1. Javaslat a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítására, 

felvehető gyermeklétszám megemelésére   

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

2. Javaslat Európai Mobilitás Hét programsorozathoz való csatlakozásra 

    Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

3. Javaslat a Felsőzsolca Szent István Katolikus Általános Iskola épületében orvosi szoba 

kialakításának engedélyezésére 

     Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester  

 

4. Javaslat a 86/2014. (VI. 18.) Kth. számú határozat módosítására 

    Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

5. Javaslat a személyszállítás közszolgáltatási díjának megállapításáról szóló megállapodás 

tervezetével kapcsolatban tárgyalások folytatására felhatalmazás 

Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

6. Javaslat a „Felsőzsolca Város Funkcióbővítő fejlesztése” című projekt megvalósításával 

összefüggő közbeszerzési eljárások megindítására, 2. rész (ZÁRT) 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

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

összefüggő közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására (ZÁRT) 

     Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

 

Az 1. napirendi pont keretében a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának 

módosításáról, felvehető gyermeklétszám megemeléséről szóló javaslatot tárgyalta meg a 

testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette az előterjesztést. Megnyitotta a vitát a javaslat felett.  

 

Rimán János képviselő: 

Bizottsági ülésen is kiderült, hogy semmilyen nagyobb összegű pótköltséget nem 

igényel az önkormányzat részéről a javaslat elfogadása, mivel nem kell plusz 

embert felvenni, plusz főt biztosítani az óvodának. Ezen gyerekek miatt 

növekedhet az állami támogatás összege, ezért javasolta, hogy fogadja el a 

Képviselő-testület és támogassa az előterjesztést. 

 

Kucskár Tibor képviselő:  

A megnövekedett létszám esetleges eszközigénye – például fekvőhely, ülőhely, 

játék – nem jelent majd problémát?  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy reméli, hogy ez nem fog 

gondot okozni, és nem fogja az óvoda kérni, hogy biztosítsanak még plusz eszközöket.  
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Jávorszki Klára ügyintéző: 

A Képviselő-testület minden évben engedélyezi az óvodának a plusz 20 %-kal 

történő létszámemelést. Ezeknek a gyerekeknek az eszközei már megvannak az 

óvodában. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester hozzátette, hogy eddig nem is volt 300 gyermek az óvodában, 

az elmondottak azért nem helytállóak.  

 

Kun Attiláné képviselő:  

Valós lehet a Kucskár Tibor képviselő által felvetett probléma, mely szerint 

eszköz és ellátási hiányosságok fognak jelentkezni. A létszámot maximum 20 %-

kal lehet megemelni, ha csak 10 %-kal emelik meg, akkor a 250 helyett 275 főre 

emelkedik a felvehető gyermekek létszáma. Nem biztos, hogy jó maximális 

létszámmal működtetni az óvodát. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy dönthet úgy is a testület, hogy az óvoda a 20 

%-on belül addig gazdálkodhat, amíg nem jelentkezik plusz eszközigény. Dolgozói létszám 

nem jelentkezhet, de eszközigény se jelentkezzen. 

 

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

Szó sincs maximális létszámmal való működtetésről, ez a felvehető maximális 

létszámot jelenti, a gyerekek sokszor betegek, vagy más okból nem járnak 

óvodába, emiatt a tavalyi, vagy tavalyelőtti óvodai kihasználtság átlagosan 75 %-

os a költségvetés szerint, egyik nap több, másik nap kevesebb. Szó sincs arról, 

hogy egyszerre minden gyermek az óvodában van. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester a hozzászólásra reagálva elmondta, hogy a tavalyit ne vegyék 

figyelembe, mert az egy rendhagyó év volt. Ha a korábban elmondottakat fogadja el a 

Képviselő-testület, abból nem lehet gond.  

 

Szinai István képviselő: 

Igazság szerint mindenki 300 gyerekről beszél, de a felvett gyermeklétszám 261 

fő, pluszba valószínűleg nem fognak felvenni még 39 főt, hogy maximális 

gyermeklétszámmal működjön az intézmény. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy a 300 fő úgy vetődött fel, 

hogy a 250 felvehető gyermeklétszámhoz hozzátették a plusz 20 %-ot, így kapták meg a 300 

főt, ezzel lehetőséget adnak az óvodavezetőnek a 300 fős férőhely kihasználására, tehát jól 

beszéltek a képviselők, amikor felvetették, hogy milyen keretet kapjon az óvoda. Ha 

hozzáteszik a határozati javaslat 2. pontjához, hogy pluszban sem alkalmazotti létszámot, sem 

eszközöket nem igényelhet az óvodavezető, akkor helyesen döntenek. Jó lenne tudniuk azt is, 

hogy ebből mennyi a nem felsőzsolcai gyerek.   

 

dr. Sájer József, a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagja: 

Célszerű lenne valóban egy gazdasági korlátot elfogadni, hogy maximálisan 

mennyit vehet fel az óvoda.   
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Nagy Zoltán alpolgármester: 

Miért beszélnek ennyit erről a javaslatról? Maximálisan 300 főt vehet fel az 

óvoda. 

 

dr. Sájer József, a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagja: 

De a 300 főt sem akarja a fenntartó. A bizottsági ülésen beszéltek arról, hogy 

nagyon sok a nem felsőzsolcai gyerek, aminek az állami normatív támogatáson 

túli kiegészítését a fenntartó adja hozzá. Az állami támogatásból nem lehet óvodát 

működtetni, önkormányzati hozzájárulást is biztosítani kell. Sajóládi, vagy 

alsózsolcai gyermek ellátása nem érdekük, az óvónőknek is kevesebb lenne így a 

dolga, nem mindegy hogy 30 fős gyermeklétszámmal, vagy kevesebbel 

dolgoznak. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy minimálisan 10 %-ot hozzá kell tenni az 

óvodai ellátáshoz, mert 90%-os az állami hozzájárulás összege.  

 

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

A gazdálkodási osztályvezető tájékoztatása szerint az I. félévben nincs 70 %-os 

sem az óvoda kihasználtsága. 

 

Szinai István képviselő:  

Megkérdezte, hogy hány százalékos támogatást kapnak az államtól?  

 

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

93-95 %-os. 

 

Szinai István képviselő:  

Ha jól emlékszik több mint 90 %-os az állami támogatás. Nagyon minimális, amit 

az önkormányzatnak hozzá kell tennie. Ha a gyermeklétszámból elvesznek, akkor 

az azt jelenti, hogy kevesebb állami támogatást kapnak, valahol a másik részét is 

nézni kell a dolgoknak, nemcsak azt, amit adnak. Ez egyébként mindenképpen az 

összetétel változására is hatással lehet.  

 

Rimán János képviselő:  

Csatlakozik Szinai István hozzászólásához azzal, hogy a költségeket mindig úgy 

kell nézni, hogy vannak állandó és változó elemek. Az óvodának van egy alap 

fenntartási költsége, ha 1-2 gyerekkel többet vesznek fel, akkor az állandó 

költséget ez nem emeli meg, tehát ha nem vesznek fel új óvónőt, nem nyitnak új 

szobát, amelyet fűteni kell, akkor az állandó költség nem nő, a változó költség 

változik csak. Az is lehet, hogy a normatív támogatásból több pénzt kapnak, mint 

amennyi a változó költségrész emelkedése. Nem szabad úgy analizálni, hogy 

innentől kezdve nem éri meg, tételesen kell megnézni. Egyetért polgármester úr 

azon véleményével, kiegészítésével, hogy ha az emelésnek nincs plusz 

költségigénye, akkor támogassák. 

 

Nagy Zoltán alpolgármester:  

A 20 %-os megemelés meddig érvényes? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy egy évig. 
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Nagy Zoltán alpolgármester: 

Nem mindegy, hogy most 275 főt engedélyeznek december 31-ig és így a 250 

főhöz képest ez most 10 %. Ha január 31-én azt mondják, hogy további 10 %-kal 

megemelik, akkor az már plusz 27,5 fő, így már 305 főnél tartanak. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ez egy nevelési évre vonatkozik. 

 

dr. Sájer József, a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagja: 

Ez egy oktatási évre vonatkozik, 2014. szeptember 1-től. 

 

Nagy Zoltán alpolgármester: 

Mi lesz jövő év szeptember 1-jén? 

 

dr. Sájer József, a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagja: 

Akkor újra dönt a Képviselő-testület. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

250 fő lesz a bázis akkor a mostanihoz hasonlóan. 

 

Kun Attiláné képviselő:  

Ha jól emlékszik a beszámolóban 5 fő a 2 vagy 3 főnek számító SNI-s gyermek 

száma, ez a 300 főn belül van? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy azt természetesen bele kell számolni. 

 

Jávorszki Klára ügyintéző: 

A normatív támogatás szempontjából már nincs jelentősége az SNI-s gyermekek 

számának, mert egy főnek számít, csak a csoportkialakításnál kell ezt figyelembe 

venni. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester további hozzászólás hiányában kérte a Humánpolitikai 

Bizottság véleményének ismertetését. 

 

Nádi Gyula képviselő:  

A Humánpolitikai Bizottság 3 igen szavazattal támogatta a határozati javaslat I. és 

II. pontját.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a határozati javaslat I. pontját, valamint a II. pontját 

az alábbi kiegészítéssel „alkalmazotti létszám és eszközigény nélkül”, amelyet szavazásra 

bocsátott. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

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

 

 

 

 

 



6 

 

95/2014. (VII. 14.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdésében, az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 5. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel a Felsőzsolcai Napközi 

Otthonos Óvoda Alapító Okiratát módosítja, a Módosító Okiratot és az egységes 

szerkezetű Alapító Okiratot a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

Felelős: Csonka Ferencné óvodavezető 

Határidő: értelemszerűen 

 

96/2014. (VII. 14.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvodába felvehető gyermeklétszám 

megemelése 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jogszabályokban foglaltak 

betartása mellett a 2014/2015-ös tanévre engedélyezi a Felsőzsolcai Napközi 

Otthonos Óvodába felvehető gyermeklétszám 20 %-kal történő megemelését, így 

az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám 300 fő, alkalmazotti létszám 

és eszközigény nélkül. 

 

Felelős: Csonka Ferencné óvodavezető 

Határidő: 2014. szeptember 1. 

 

 

A 2. napirendi pont keretében az Európai Mobilitás Hét programsorozathoz való 

csatlakozásról szóló javaslatot tárgyalta meg a testület Dr. Tóth Lajos polgármester 

előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette az előterjesztést, valamint a Kartában szereplőket. A 

második feltétel is reális esetükben. Mindhárom feltételnek eleget tudnak tenni. A múlt 

alkalommal a Mikszáth utca egy szakasza volt lezárva, ez kb. 60 m-es szakasz, ezt most is 

meg tudják tenni és ezzel teljesíteni tudják a feltételeket. Megnyitotta a vitát a javaslat felett. 

 

Rimán János képviselő: 

Mennyibe kerül ez az önkormányzatnak, milyen tartós előnyük lesz ebből? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy ingyenes a program, 

legfeljebb a lakosság részéről érkezhet pozitív vélemény, hogy ismét tett valami jót az 

önkormányzat. Az előnyöket már ismertette, de ezt képviselő úr is tudja. 
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Kun Attiláné képviselő: 

Az jutott eszébe, hogy használhatnák ezt a rendezvényt a közlekedési szokások 

felmérésére, utasszámlálásra, a bérletvásárlások megszámolására, amiről a 

múltkoriban szó volt. Ő híve a közösségi közlekedésnek, a kerékpározásnak, a 

gyaloglásnak, mert egészséges. 

 

Rimán János képviselő: 

Az alaptémával egyetért, de olyan érzése van, hogy ez a rendezvény hasonló, mint 

a nőnap, egy nap csinálnak valamit, aztán megy minden úgy ahogy eddig szokott. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a határozati javaslat első mondatát, valamint az 1. 

pontját, kérte a képviselőket, hogy döntsenek arról, hogy a Kartához kívánnak-e csatlakozni.  

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás ellenében döntött arról, hogy a 2014. 

évi Kartához csatlakozni kíván, illetve vállalja az egyhetes rendezvénysorozat megszervezését.  

 

Nádi Gyula képviselő: 

Pont most hozzák létre a kerékpárutat. 

 

Rimán János képviselő: 

Ez nem függ össze ezzel. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy pontosan összefügg, ahogy az előbb elmondta 

a kerékpárút kialakítása, valamint a Béke utca úttestének szélesítése vagy kerékpársáv 

kialakítása, forgalomcsillapításra fekvőrendőrök kihelyezése a Rákóczi utcán, továbbá az 

Eperjesi utca egyirányúsítása a templomtól való csatlakozásig. Ezek mind összefüggnek az 

előterjesztésben szereplőkkel.  

Ismertette a határozati javaslat 2. pontját, kérte a Képviselő-testületet, hogy erről is döntsön.  

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás ellenében döntött arról, hogy vállalja 

legalább egy új állandó intézkedés meghozását, amely előnyben részesíti a környezetbarát 

közlekedési módokat a személygépkocsi használatával szemben. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a határozati javaslat 3. pontját, kérte, hogy döntsön 

erről is a Képviselő-testület.  

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás ellenében döntött arról, hogy vállalja, 

hogy az Európai Autómentes Nap keretében egy teljes napra kialakít egy vagy több 

közterületet, kizárólag a gyalogos, a kerékpáros és közösségi közlekedés számára. 

 

dr. Pataki Anett jegyző megkérdezte, hogy milyen új állandó intézkedést fognak bevezetni? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a forgalomcsillapítás, 

valamint a kerékpárút kialakítása a Béke utcán, illetve az egyirányúsítás.  
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A Képviselő-testület – fentiek alapján – az alábbi határozatot hozta: 

 

97/2014. (VII. 14.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Az Európai Mobilitási Hét programsorozathoz való csatlakozás 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Európai Mobilitási Hét 

programsorozathoz a 2014. évi Karta alábbi pontjaival kíván csatlakozni 

 

 

1. Egyhetes rendezvénysorozatot szervezünk a 2014. évi „A mi utcánk, a mi 

jövőnk” központi jelmondat szellemiségében. 

igen     nem 

 

2. Legalább egy új állandó intézkedést hozunk, amely előnyben részesíti a 

környezetbarát közlekedési módokat a személygépkocsi használatával 

szemben. 

igen     nem 

 

3. Az Európai Autómentes Nap keretében egy teljes napra kialakítunk egy vagy 

több közterületet, kizárólag a gyalogos, a kerékpáros és közösségi közlekedés 

számára. 

igen     nem 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A 3. napirendi pont keretében a Felsőzsolca Szent István Katolikus Általános Iskola 

épületében orvosi szoba kialakításának engedélyezéséről szóló javaslatot tárgyalta meg a 

testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy orvosi szobára igényt tartanának a Szent 

István Katolikus Általános Iskolában, mert havi 20 E Ft-ot fizettek eddig az orvosi rendelő 

igénybevételéért. Az egyház biztosít rá 200 E Ft-ot, a testületnek csak abban kell döntenie, 

hogy az egyház részére engedélyezik-e az orvosi szoba kialakítását az intézményben, mint 

tulajdonosok. 

 

Nádi Gyula képviselő: 

Van-e információja polgármester úrnak arról, hogy az orvost hogyan oldja meg az 

intézmény? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy szerződése van az intézménynek az orvosi 

ellátásra a felsőzsolcai gyermekorvossal. 

 

Nádi Gyula képviselő:  

Tehát most már a gyermekorvos fog menni az iskolába.  
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dr. Rónai István aljegyző:  

Kiegészítésként elmondta, hogy valójában 500 E Ft támogatást nyújt erre az 

intézménynek az egyház, 200 E Ft-ból valósítják meg az orvosi szoba kialakítását, 

300 E Ft-ot pedig eszközök beszerzésére használnak fel. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester további hozzászólás hiányában kérte a bizottsági vélemény 

ismertetését. 

 

Rimán János képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal támogatta a javaslatot.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a kiküldött határozati javaslatot.  

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

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

 

98/2014. (VII. 14.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola épületében orvosi 

szoba kialakításának engedélyezése 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a Felsőzsolcai 

Szent István Katolikus Általános Iskola épületében orvosi szoba kialakítását. (A 

beruházás értéke: kb. 200.000 Ft.) 

 

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

meg a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola részére. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A 4. napirendi pont keretében a 86/2014. (VI. 18.) Kth. számú határozat módosításáról szóló 

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

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

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

Hozzászólás hiányában a Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését kérte. 

 

Rimán János képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal támogatta a határozat módosítását. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a kiküldött határozati javaslatot.  

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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99/2014. (VII. 14.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A 86/2014. (VI. 18. Kth. számú határozat módosítása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 86/2014. (VI. 18.) Kth. 

számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

A „154.300,- Ft” szögrész helyébe a „149.100,- Ft” szöveg, a „204.300,- Ft” 

szögrész helyébe a „199.100,- Ft” szöveg lép. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

Az 5. napirendi pont keretében a személyszállítás közszolgáltatási díjának megállapításáról 

szóló megállapodás tervezetével kapcsolatban tárgyalások folytatására felhatalmazás 

megadására vonatkozó szóbeli előterjesztést tárgyalta meg a Képviselő-testület Dr. Tóth 

Lajos polgármester előterjesztésében. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a Miskolc polgármesterével kötendő 

megállapodást egyeztetni kívánja a testülettel. 2014. július 10-én a Képviselő-testület 

elfogadott egy határozatot, amelyet ismertetett. Az elmúlt hétvégén kapott egy előterjesztést 

Miskolcról, amelyet ma 16 órakor Kriza Ákos polgármesterrel fog aláírni. A szerződésnek 

van két, számukra érdekes pontja. Az egyik, hogy a júniusi-júliusi díjat együtt kell fizetniük a 

tárgyhónap 15. napján. A másik szerint: „A felek megállapítják, hogy a Miskolc és 

Felsőzsolca között 2012. június 1-től - 2014. május 31-ig terjedő időszakban hatályban volt 

szerződés alapján, az MVK Zrt. személyszállítási közszolgáltatási szolgáltatást teljesített. A 

személyszállítási szolgáltatás 2014. június 1-től történő folytatása érdekében Miskolc és 

Felsőzsolca közötti tárgyalások folytak, amely tárgyalások ideje alatt, s jelenleg is a 

személyszállítási közszolgáltatást az MVK Zrt. teljesíti. (...) Miskolc és Felsőzsolca 

megállapodnak továbbá, hogy a közöttük 2012. június 1-től 2014. május 31-ig terjedő 

időszakra hatályban volt szerződés alapján, az MVK Zrt. által teljesített és elismert 

közszolgáltatási feladatok ellenértéke és költsége viselése tekintetében a későbbi, egyeztetett 

időpontban, a mindkét fél és az MVK Zrt. részére is megnyugtató megoldás megtalálása 

érdekében tárgyalásokat fognak folytatni.” Ez az elmúlt két évről szól. Véleménye szerint 

aláírhat egy ilyen szerződést, de mindenképpen tudatni akarta ezt a testülettel. Ebben nincs 

semmilyen megegyezés, a tárgyalásoknál továbbra is ahhoz tartja magát, hogy nincs fizetés az 

elmúlt két évről. Nem tudja, hogy miért lényeges ez Miskolcnak, de azt mondták, hogy ez 

nagyon fontos. 

 

dr. Sájer József, a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagja: 

Kérte a polgármestert, hogy olvassa már fel újra az utolsó mondatot, érdekes volt, 

„megegyezésre törekszenek” rész szerepelt benne? 

 

dr. Pataki Anett jegyző elmondta, hogy tárgyalások folytatásáról van szó. 

 

dr. Sájer József, a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagja: 

Mintha az szerepelne benne, hogy meg is kell egyezni.  
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Dr. Tóth Lajos polgármester hozzátette, hogy meg lehet egyezni 0 Ft-ról is. Ismertette a 

megállapodás alábbi részét: „Miskolc és Felsőzsolca megállapodnak továbbá, hogy a közöttük 

2012. június 1-től - 2014. május 31-ig terjedő időszakban hatályban volt szerződés alapján, az 

MVK Zrt. teljesített és elismert közszolgáltatási feladatok ellenértéke és költsége viselése 

tekintetében a későbbi egyeztetett időpontban a mindkét fél és az MVK Zrt. részére is 

megnyugtató megoldás megtalálása érdekében tárgyalásokat fognak folytatni.”  

 

dr. Sájer József, a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagja: 

Tehát mindkét fél részére megnyugtató megoldás megtalálása érdekében 

tárgyalásokat fognak folytatni.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy az a szerződés, amelyet 2012-ben kötöttek, 

nem tartalmaz tudomása szerint semmilyen ellenszolgáltatási díjat. Emiatt gondolta, hogy ezt 

a megállapodást nyugodtan aláírhatja. 

 

Nagy Zoltán alpolgármester:  

Ha polgármester úr most ezt aláírja, akkor visszamenőleg is fogják követelni a 

díjat, ha kell bíróságon is. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester hozzátette, hogy nem tudják, hogy mit fog követelni Miskolc, 

mert a szerződésben nem szerepel pénz.  

 

dr. Sájer József, a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagja: 

A szolgáltatásnak van ellenértéke, ebben van igaza alpolgármester úrnak, 0 Ft 

nem ellenérték. Úgy érzi, hogy fognak valamennyit fizetni. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

Valamennyit fizetni fognak, azt írják most alá.  

 

Kun Attiláné képviselő:  

Igaza van alpolgármester úrnak abban, hogy ezzel elismerik azt a követelést, hogy 

visszamenőleg bármiről lehet tárgyalni. Ha volt egy aláírt szerződés, amelyben 

nem volt fizetési kötelezettsége Felsőzsolcának, ez a szerződés lejárt, miért kérnek 

akkor most visszamenőleg pénzt? Neki az sem tetszik, hogy előre pénzt kérnek, 

nemhogy utólag, visszamenőlegesen.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester hozzátette, hogy véleménye szerint, ha az MVK Zrt. bíróságra 

is adja az elmúlt két év fizetési kötelezettséget, mivel a szerződésben nem volt semmilyen 

összeg, így nincs semmilyen jogalapja a cégnek. Ha a tárgyalás alapján belemennek 

bármilyen összeg megfizetésébe, akkor ez Miskolc haszna.   

 

dr. Sájer József, a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagja: 

Ezzel viszont jogalapot biztosítanak, ez nem tetszik neki. 

 

Nádi Gyula képviselő:  

Sájer József feltett kérdéseket, de nyilván azért tette fel, mert ő nem ismeri az 

előzményeket, amelyek a múlt héten zajlottak. Kérte polgármester urat, hogy erről 

mondjon már néhány szót, mert valójában az MVK Zrt. vissza akarta mondani a 

szerződést. 
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Dr. Tóth Lajos polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy jelenleg nincs 

szolgáltatási szerződésük az MVK Zrt.-vel. Erre azt mondta a cég igazgatója, hogy ő 

Felsőzsolcának jogtalanul szolgáltat 1,5 hónapja, ezért őt felelősségre vonhatják, ezért jelezni 

fogja a minisztérium felé, hogy megszünteti a szerződés nélküli szolgáltatást. A minisztérium 

írja ki a szolgáltatásra a pályázatot, amiben Miskolc nem vehet részt, mivel ő szüntette meg. 

Ennek alapján maradna nekik a Volánnal való kapcsolatteremtés. A továbbiakban még mindig 

lehet erről szó, de azért kellene most ezt aláírni, hogy legalább legyen már szerződésük. 

 

dr. Sájer József, a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagja: 

A szerződés aláírásával egyetért, de a visszamenőlegességgel nem. 

 

dr. Pataki Anett jegyző kiegészítésként elmondta, hogy nem fogják aláírni, csak akkor, ha az 

ismertetett rész benne van. Június 1-je előtt voltak tárgyalni Miskolcon, elvitték a szerződés- 

tervezetüket, amelyben nem szerepelt a visszamenőleges megállapodás, csak annyi, hogy 

2015. január 1-től fizetnek. Ezt nem írta alá Kriza Ákos polgármester úr. Ezt követően még 

voltak egyeztetések, amelyek nem vezettek eredményre. Ezután az MVK Zrt. azt mondta, 

hogy megszünteti az ellátást, kiírják a pályázatot. A múlt hétvégén ismét egyeztetésre került 

sor, Miskolc csak ezt a megállapodást hajlandó aláírni. A külön  megállapodásban  összeg 

nem kerül rögzítésre. Hivatalosan Miskolc nem mondhatja, hogy elengedik ezt az összeget, 

vagy 1 Ft-ban állapodnak meg. Utaltak rá, hogy a megállapodás mindkét fél számára 

megfelelő lesz. Ha nem írják most alá, akkor nincs szerződés, nincs szolgáltatás. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ez a megállapodás 2014. december 31-ig szól. 

2016-tól viszont bárkivel nyereség alapon szerződést köthet minden szolgáltató.  

 

Nádi Gyula képviselő:  

Ezt mindenképpen tovább kell gondolni. Nem szimpatikus számára, hogy fizetni 

kell, mert azt senki nem szeret, de azt is el kell felejteni, hogy egy másik város 

szolgáltasson nekik ingyen. Ha ők egy helyi járatot létrehoznának, amely csak 

Felsőzsolcán közlekedne, akkor nem érdekelné őket, hogy Ongáról vagy 

Alsózsolcáról hogy jutnak ide az emberek, ha nem fizetnek ezért a települések. 

Így van ezzel Miskolc is, valahol ez az igény jogos. Ha már pénzről tárgyalnak, a 

tárgyalások folyamán próbáljanak arra hatni, hogy csökkentsék a bérlet árát a 

lakosság érdekében. Ha pénzekről tárgyalnak, akkor már legalább a lakosságnak 

legyen haszna. 

  

Dr. Tóth Lajos polgármester válaszában elmondta, hogy a legutolsó megbeszélés 

alkalmával hajlott erre Pfliegler Péter alpolgármester úr. Azt kérte alpolgármester úrtól, hogy 

Miskolc vonatkozásában gondolkozzanak, és ez vonatkozzon a felsőzsolcai emberekre is. 

Véleménye szerint még így is megfizetik a busz árát a bérlet és a menetdíjak, jegyek 

vonatkozásában. Felsőzsolcán összesen 11 megálló van, pl. Lillafüredről a Tiszai Pu.-ig nem 

11 megálló van. Valamilyen egyességre fognak jutni szerinte, meglátják. Sajnos éppen az 

igazgató volt ez ellen, hogy ezt miért és hogyan nem tudják megvalósítani. Legfeljebb úgy 

lehet megcsinálni, hogy amennyivel csökkentik a bérlet árát, azt az önkormányzat kifizeti a 

cégnek. 

 

Nádi Gyula képviselő:  

A cég szolgáltat hiteles adatot arról, hogy hány felsőzsolcainak van bérlete? Fel 

lehetne ezt mérni, vannak közmunkások, akik minden lakásba ellátogathatnának, 
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hogy a családban hány bérletet vásárolnak. Ő biztosan megadná ezeket az 

adatokat. Nincs itt akkora bérletbevétele a cégnek, mint ahogy ők ezt gondolják.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester kiegészítésként elmondta, hogy 5 M Ft bérletbevételről 

beszéltek havonta. Ez nyilvánvalóan sok. Ebben nem szerepel a diákbérlet ára. Mérlegelendő, 

amit Nádi Gyula képviselő úr mondott. 

 

/Az ülésről Nagy Zoltán alpolgármester 1121 órakor távozott./ 

 

A polgármester további hozzászólás hiányában ismertette az alábbi határozati javaslatot: 

„Tárgy: A személyszállítás közszolgáltatási díjának megállapításáról szóló megállapodás 

tervezetével kapcsolatban tárgyalások folytatására felhatalmazás 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a személyszállítási 

közszolgáltatások biztosításával kapcsolatos megállapodásban szereplő módosításokat, amely 

alapján a megoldás megtalálása érdekében tárgyalásokat folytatnak a felek.”  

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 7 fő. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

100/2014. (VII. 14.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A személyszállítás közszolgáltatási díjának megállapításáról szóló 

megállapodás tervezetével kapcsolatban tárgyalások folytatására 

felhatalmazás 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 

személyszállítási közszolgáltatások biztosításával kapcsolatos megállapodásban 

szereplő módosításokat, amely alapján a megoldás megtalálása érdekében 

tárgyalásokat folytatnak a felek. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A polgármester miután egyéb hozzászólás, észrevétel nem volt, a nyílt ülést 1123 órakor 

bezárta. 

 

K. m. f. 

 

DR. PATAKI ANETT  

jegyző 

DR. TÓTH LAJOS  

polgármester 

 

 

 

                NÁDI GYULA SZINAI ISTVÁN 

jegyzőkönyv hitelesítők 

 


