
2-18/2014. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 8-án 1413 

órakor tartott rendkívüli ülésén.  

 

 

Helye: Városháza díszterme. 

 

 

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

Rimán János, Szinai István és Vasvári László képviselők. 

 

 

Tanácskozási joggal vesz részt az ülésen: dr. Szikszai Judit hatósági osztályvezető. 

 

 

Az 1-7. napirendi pontok tárgyalásánál: Gyulai Csaba ügyintéző. 

 

 

Távolmaradásukat előre jelezték: Nagy Zoltán alpolgármester, Nagy Róbert képviselő. 

 

 

Meghívottként az ülésen nem jelent meg: dr. Pataki Anett jegyző, dr. Rónai István aljegyző 

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

alpolgármester. 

 

 

Jegyzőkönyvvezetők: Jávorszki Klára és Kálvin Rita ügyintézők. 
 

 

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

Képviselő-testület 7 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek Kun Attiláné és Nádi Gyula képviselőket jelölte ki, amit a 

Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott. 

 

Ezután a polgármester ismertette a kiküldött napirendi javaslatot, majd szavazásra bocsátotta 

azt. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatára 7 igen szavazattal az alábbi napirendet 

fogadta el:  
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NAPIREND: 
 

1. Tervezet a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről szóló 6/2011. (II. 25.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

2. Javaslat az Egyházak támogatására 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

3. Javaslat önkormányzati tulajdonban lévő utcákon tervezett forgalomtechnikai 

korlátozások megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítására   

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester  

 

4. Javaslat a Felsőzsolca, Rákóczi u. 33. szám alatti ingatlan és az Egészségház parkolója 

közötti kerítés helyreállításának finanszírozására  

   Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

5. Javaslat Hepatitis oltásra  

   Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

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

összefüggő közbeszerzési eljárások eredményének megállapítására (2. rész, zárt ülés) 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester  

 

7. Javaslat a "Napelemes rendszerek telepítése felsőzsolcai intézményekre" című 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására (zárt ülés) 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester  

 

8. Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztására (zárt ülés) 

 Előadó: dr. Pataki Anett jegyző 

 

 

Az 1. napirendi pont keretében a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül 

történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről szóló 

6/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló tervezetet vitatta meg a 

Képviselő-testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)  

 

A polgármester elmondta, hogy a rendelet módosítására azért van szükség, hogy ha bármi 

történik a hivatali díszteremmel - a házasságkötésre kijelölt helyiséggel -, bármi akadály 

felmerül, legyen kijelölve egy másik helyiség - az pedig a Kastély lenne. Ez a kijelölés 

történik meg a módosítással. 

 

Nádi Gyula képviselő: 

 Az Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal támogatta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolta a rendelettervezetet. 

 

Kun Attiláné képviselő: 

 Gondolja, a földszinti teremről van szó, ami kiállítóteremként is működik. 
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Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy nem, a másik földszinti terem a kijelölt 

helyiség, a mellette lévő. 

 

További hozzászólás híján a polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

18/2014. (VIII.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A HIVATALI HELYISÉGEN KÍVÜLI ÉS A HIVATALI MUNKAIDŐN KÍVÜL TÖRTÉNŐ 

HÁZASSÁGKÖTÉS ÉS BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSÉNEK 

ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ 6/2011. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi 

I. törvény 96. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 18. § (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelet 20. § (7) bekezdés e) 

pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

1.  §   A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről szóló 6/2011. (II. 25.) 

önkormányzati rendelet a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 

   "(1a) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott hivatali helyiség rendkívüli ok 

 (pl. vis maior, átépítés) miatt nem áll rendelkezésre, hivatali helyiségnek a 

 Bárczay-kastély Felsőzsolca, Szent István u. 2. minősül." 

 

 

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

 

 

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

jegyző polgármester 

 

 

A 2. napirendi pont keretében az Egyházak támogatására vonatkozó javaslatot tárgyalta meg 

a testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, tudják, hogy az egyházak mindig kaptak támogatást, 

most az idő rövidsége miatt nem ártana rendezni, reméli, egyetértenek vele képviselőtársai. 

Javaslata szerint minden egyház egységesen 150 E Ft-ot kapna a korábbi évekhez hasonlóan. 

Ezután megnyitotta a vitát a javaslat felett. 
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Vasvári László képviselő: 

 Természetesen - mint ahogy eddig is - támogatásra javasolja az egyházaknak a 

150 E Ft-ot, a problémája az, hogy nem látja az összeghatárt, amiről szó volt még 

az év elején, meddig nyújtózkodhatnak, mik azok a tételek, amik kimaradtak a 

költségvetésből azzal, hogy majd máskor tárgyalnak róla. Ezekről mit lehet tudni? 

Ez is legalább olyan fontos lenne. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy az interneten is rajta van és erről már két 

alkalommal is tárgyaltak, egyrészt a zárszámadás elfogadásakor, hogy mit tudnak még 

beleemelni és hogy mennyi pénzük van. Akkor tették a tartalékba a pénzt, és abból tudnak 

erre fedezetet biztosítani. 

 

Kun Attiláné képviselő: 

 Ez lett volna a kérdése, hogy miből biztosítják a fedezetet. Teljes mértékben 

támogatja a javaslatot. 

 

A polgármester egyéb hozzászólás hiányában felolvasta az „A” határozati javaslatot, majd 

szavazásra bocsátotta azt. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 7 fő. 

 

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

 

103/2014. (VIII. 08.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Egyházak támogatása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Felsőzsolcai Görög Katolikus, a Felsőzsolcai Római Katolikus és a Felsőzsolcai 

Református Egyházakat egyaránt 150.000.-Ft (összesen 450.000.-Ft) 

támogatásban részesíti. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2014. november 30. 

 

 

A 3. napirendi pont keretében az önkormányzati tulajdonban lévő utcákon tervezett 

forgalomtechnikai korlátozások megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítására 

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

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy már fel is vannak 

szerelve, sőt érkeztek is a felháborodások, az egyik helyen azért, hogy miért van, a másik 

helyen azért, hogy miért nincs náluk is. A fekvőrendőrre gondol. Papp Sándornak az volt a 

véleménye, hogy rendőri kíséretet fog kérni, hogy a garázsába be- és kiálljon. Neki van egy 

garázsa a ház előtt, és egy másik a templom utcájában. Szerinte mindenhonnan be tud állni, ki 

tud állni, maximum az lehet a gondja, hogy csak egy irányba tud közlekedni. 
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Kun Attiláné képviselő: 

 Biztos, amíg megszokják, lesz egy kis probléma, de szükséges, mert keskenyek 

azok az utcák.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy meg fogja írni Papp Sándornak, hogy azonnal 

lebontják a fekvőrendőrt, amint írásba adja, hogy ő felelősséget vállal azért, hogy ott nem 

történik semmi - karambol, sérülés, egyebek -, ugyanis már nagyon megérett ez a dolog, már 

nagyon régen meg kellett volna csinálni. Ez a közlekedők érdekében van, nem érti teljesen a 

véleményüket. Első felháborodásában reagált mindenki. 

 

A polgármester megnyitotta a vitát a javaslat felett. 

 

Vasvári László képviselő: 

 Emlékei szerint még a rendezési terv időszaka alatt szó volt arról is, hogy a Toldi 

Miklós utcára is kerül fekvőrendőr, mivel senki nem veszi figyelembe a lakó-

pihenő övezeti táblát és mindenki 50 km-rel száguld a 20 km/h helyett. A másik 

problémája, hogy a teherautóktól kezdve a buszokig minden megy azon az utcán, 

a 7,5 t-t meghaladó járművek használják a legszűkebb utcát. Az a problémája, 

hogy a párhuzamos utcán két sávon tudnának közlekedni. Ha erre az utcára egy 

ilyen autó bemegy, legfeljebb egy motoros fér el mellette, ezt polgármester úr 

nagyon jól tudja. Ez az utca miért nem lett bevéve ebbe a programba? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy szavazás kérdése, már most elmondhatják, 

hogy melyik utcákat csinálják meg és meglesz. Ez jegyzői hatáskör, és kell hozzá egy testületi 

döntés. Teljesen jogos a kérdés, de szinte minden utcában indokolt lenne, mert nem veszik 

figyelembe az emberek a KRESZ előírásait. Minden utcában addig, amíg nem lesz baleset, de 

utána is, nem fog érdekelni senkit, mert mindig lesz olyan, aki megszegi a szabályokat és 

nagy sebességgel halad azokon az utcákon, ahol nem kellene. Ha úgy gondolják, lehet a többi 

utcában is, meg kell csinálni. Egyébként nagyon egyszerű, meg lehet vásárolni, még lehet, 

hogy a vékonyabb is elég, ami csak egy sáv, csak azt le kell rakni háromszor egymás után 

méterenként, lefúrni és leragasztani. Senki engedélye nem kell hozzá, csak jegyzői 

elhatározás, testületi döntés is csak az ára miatt szükséges. Nem egy nagy összeg, az összes 

tábla és a három utcába való fekvőrendőr került az előterjesztés szerinti összegbe. 

 

Kun Attiláné képviselő: 

 Agyonszabályozni, túlszervezni sem kell ezeket a dolgokat, pontosan azért, mert 

az állampolgároknak megvan a maguk felelőssége akkor is, ha nem érzik, és nem 

veszik tudomásul. Tehát aki káros, az vétkes is, ez egy közmondás. Fel kell hívni 

a figyelmet arra, hogy felelősséggel közlekedjen mindenki, mert azt nem 

véletlenül találták ki. Mindenhová nem lehet sem rendőrt, sem fekvőrendőrt tenni, 

sem táblát, de tudatosítani kell, a televízióban fel lehetne hívni a figyelmet a 

forgalmi rend változására, ahol egyirányúsítás történt. A költségei elfogadhatóak. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a televízióban megy, az újságba is betették és 

ő is felhívta a lakosság figyelmét. 

 

Rimán János képviselő: 

 Amit elkezdtek, az jó dolog és kell. Azon kell gondolkodni, hol kell folytatni a 

folyamatot. A Toldi utcán és a fenti részen is indokolt, évente szokott lenni egy 

baleset. 
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Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy az a baj, hogy azt már visszafordítani nem 

lehet. 

 

Kun Attiláné képviselő: 

 A Toldi utca volt már egyirányú is korábban. 

 

Rimán János képviselő: 

 Egy fekvőrendőr ott jó lenne. Kell, ez egy jó dolog, de folytatni kell, arról kell 

majd beszélniük. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy arról majd még szót ejtenek, hogy hová lenne 

célszerű fekvőrendőrt elhelyezni. 

 

A polgármester felolvasta, majd szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 7 igen. 

 

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

 

104/2014. (VIII. 08.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Önkormányzati tulajdonban lévő utcákon tervezett forgalomtechnikai 

korlátozások megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása  

    

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  a  

WAYSIDE Kft. által adott árajánlat alapján 295.400,- Ft + ÁFA azaz bruttó 

375.158,- Ft-ot az általános tartalék terhére KRESZ táblák és tartozékainak  

költségére biztosít.    

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2014. szeptember 30.             
 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester kérte a képviselőket, hogy mondják, melyik utcák legyenek 

még, mert egy szavazással még dönthetnek. 

 

Vasvári László képviselő: 

 Pályázati kiírás nem kell hozzá, hogy kibővítik? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy nem, jegyzői hatáskör. A testület döntése csak 

azért szükséges, hogy a fedezetet biztosítsák rá. 

 

Vasvári László képviselő: 

 Kérdés az, hogy akkor most elkezdjenek ötletelni, vagy aki tudja, hogy melyik 

utcák azok a problémás helyek, az jelezze. Már a rendezési tervnél javasolta, hogy 

ott vagy tiltani kell, vagy egyirányúsítani, de valami megoldást kell találni, mert 

az az egyik legszűkebb és legforgalmasabb utca. Most már talán a gyalogos 

forgalom nem annyira nagy, mivel körbejár a busz, valamivel csökkent, de előtte 

katasztrófa volt. 
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Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy folyamatban van a korlátozás, a Logicontól 

(TSZ tanyától) 2,5 tonnától nagyobb gépjármű nem jöhet be a településre, kivéve a Béke 

utcán, illetőleg bárhol a településen telephellyel rendelkezőket, de ott le fogják írni, hol 

jöhetnek be. Végigmennek a Kazinczy utcán és a Kavicsbánya utcán lejőve kb. 30 m után 

elérik telephelyüket, és a Béke utcát nem lehet tönkretenni vele. Mást nem tudtak kitalálni. Ha 

van ötlet, szívesen gondolkodnak rajta. 

 

Rimán János képviselő: 

 Azt javasolja, ne kezdjenek el most ötletelni, hanem ha valakinek van javaslata, 

hogy hol kellene fejleszteni, email-ben, vagy levélben jelezze a hivatalnak és 

visszatérnek rá a következő ülésen. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester kérte, hogy azt azért beszéljék meg - és a szeptemberi ülésen 

visszatérnek rá -, hogy mennyi fedezetet biztosít a testület erre. Hasonló összegben kb. 5 utcát 

tudnak ellátni egy vagy két fekvőrendőrrel. 

 

Kun Attiláné képviselő: 

 Van-e annyi a költségvetési tartalékban? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy van, csak az a baj, hogy sok mindenre kell. 

 

Vasvári László képviselő: 

 Ezeket a fekvőrendőröket feltétlenül külsőssel kell megcsináltatni? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a GAMESZ csinált mindent, csak meg kellett 

venni, azért lett ilyen olcsó. Amit tudnak, nyilván a GAMESZ-szal csináltatják. 

 

Rimán János képviselő: 

 Bruttó 300 E Ft-ot javasol elkölteni erre a célra. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy rendben van és a szeptemberi ülésen 

visszatérnek rá, közben pedig várja a javaslatokat, hogy melyik utcákra helyezzék el. Tart 

tőle, ha közkívánatra bocsátják, minden utca fogja kérni. Mindenütt gond ez, minden utcában. 

Ezt nem szavaztatja meg. 

 

Vasvári László képviselő: 

 Akár meg is szavazhatják. 

 

Nádi Gyula képviselő: 

 Nem kell, mert ha meglesznek az utcák, döntenek róla. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy szeptemberben lesz testületi ülés és ugyanígy, 

mint most, elkészítik és megszavazza a testület. 

 

Kun Attiláné képviselő: 

 A súlykorlátozáshoz lenne egy gondolata. Most elég sok autó halad át - nem 

örömére a lakosoknak - a központi utcákon, a Kassain, a Bolyain, az Ongain. 

Ennek egyik része a Logiconé, de a másik része az építkezéshez kapcsolódik. 
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Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a harmadik része pedig az, aki kibújik a 

súlykorlátozás-mérés alól, mert szólnak egymásnak és jönnek be a településre. 

 

Kun Attiláné képviselő: 

 Átvezetések is vannak, erre is gondolni kell, hogy ha ráterhelik Zsolcára a 

forgalmat, mint tegnap a baleset miatt. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy az más dolog, a rendőri irányításba nem 

szólhatnak bele, az nem az ő hatáskörük. 

 

 

A 4. napirendi pont keretében a Felsőzsolca, Rákóczi u. 33. szám alatti ingatlan és az 

Egészségház parkolója közötti kerítés helyreállításának finanszírozására készült javaslatot 

tárgyalta meg a testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ezzel vissza kell térni a 2010-es árvíz nyarára, 

illetőleg az árvíz előtti időszakra. Nincs írásos anyag róla, csak a lakó mondja három éve, 

hogy földet ígértek neki, meg kerítést az akkori polgármester. A GAMESZ-szal felmérette, 

kiszámoltatta, hogy mennyiből lehet felépíteni, kb. mennyi lehet ez az összeg, amibe 

belekerülhet. Ez 60 E Ft, nyilván nem volt neki elég, annyit kérdeztek tőle, hogy ha odaadják 

ezt az összeget, akkor nincs tovább követelése, mert ő nem enged be senkit a portájára, hogy 

megcsinálják. Ennek ez a lényege, zárják le ezt a követelést. 

 

Kun Attiláné képviselő: 

 Hány méter hosszú lehet az a kerítés? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy az Egészségház falától, a kis garázstól, tehát 

40 méter feltétlenül kell oda. 

 

Vasvári László képviselő: 

 Milyen követelése volt még a lakónak? Mert 2010-ben már járt kinn nála, akkor 

földet akart. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy földet ígértek neki, és vittek is. Már most azt 

nem emlegeti, ennyi követelése volt még, a kerítést meg fogják neki csinálni. 

 

Kun Attiláné képviselő: 

 Elég rá ez az összeg? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy igen, itt dróthálóról van szó, nem 

vaskerítésről. A tulajdonos ebbe beleegyezett. 

 

Kun Attiláné képviselő: 

 Akkor csinálják meg neki, ahogyan elfogadta. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester felolvasta és szavazásra bocsátotta az „A” határozati 

javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 7 fő. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

105/2014. (VIII. 08.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy:  Felsőzsolca, Rákóczi Ferenc u. 33. szám alatti ingatlan és az Egészségház 

parkolója közötti kerítés helyreállításának finanszírozása  

    

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Felsőzsolca, Rákóczi Ferenc u. 33. szám alatti ingatlan és az Egészségház 

parkolója közötti kerítés helyreállításának finanszírozására Szkaliczki Mátyásné 

részére, 60.000,- Ft kifizetésre kerüljön.   

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2014. szeptember 30.             
 

 

Az 5. napirendi pont keretében a Hepatitis oltásra készült javaslatot tárgyalta meg a testület 

Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy elszórtan még mindig jelen van az A-jellegű 

hepatitis fertőzés a településen. Legutóbbi esetben egy konyhai dolgozó férjéről volt szó. A 

feleséget is leszűrték, de ő már átesett rajta a korábbi években, megvan a védettsége, ő nem 

fertőző pillanatnyilag, de felmerült az orvosok részéről és ő is elgondolkodott ezen, ha bármi 

krack beüt, be fogja zárni az ÁNTSZ a konyhát. Megpróbált eljárni az ÁNTSZ-nél, hogy 

legalább gammázzák be a dolgozókat, mert az nem egy drága dolog, de azt csak akkor lehet 

adni, ha fertőzésveszély van a környezetben. Ez nincs, elzárkózik az ÁNTSZ ettől. Arra 

gondolt, hogy csak le kellene oltani azt a 10 dolgozót, mert ha valaki megbetegszik ott, 

bezárják az egészet és nem tudják biztosítani a továbbiakban a főzést. Átgondolandó 

részükről, hogy inkább biztosítsák ezt a 60 E Ft-ot, egyébként az óvoda is ugyanezt csinálta.  

 

Szinai István képviselő: 

 Van 6 E Ft-ért és 9 E Ft-ért is oltóanyag, nézték ők is. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy jól tudja Szinai képviselő, csak éppen a 9 E Ft-

os kombinált A és B oltóanyag, nekik nem kell csak A, mert a B-típusú hepatitis teljesen más 

dolog, az egy komoly fertőzés, az a WC tisztítóknak kell, akik naponta szennyvízzel 

dolgoznak és olyan típusúval, amelyik szennyvíztelepen van, vagy WC-kben. Ez sem 

szükséges, ugyanúgy, mint az óvodánál sem, de meggondolandó, mert bármi lehet. 

 

Kun Attiláné képviselő: 

 Elsősorban egészségügyi szempont alapján kell dönteni. Mivel közétkeztetésben 

dolgoznak, és minden gyermeknek és az ott étkező felnőttnek az egészsége 

függhet tőle, mindenképpen javasolja az oltást. 

 

Rimán János képviselő: 

 Csatlakozik ahhoz, hogy indokolt az oltás, és minden esetben javasolná, ha a 

dolgozóik veszélyeztetve vannak. 

 



10 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester hozzátette a tisztánlátás kedvéért, hogy bármelyikük 

veszélyeztetve van, mert ha a buszon megfogják a kapaszkodót, ott is elkaphatják. Itt 

prevencióról van szó, hogy megelőzzék azt, hogy ne tudjanak szolgáltatni adott esetben, ez a 

lényege. Ha valaki elkapja, semmi gond, egy hét múlva elmúlik, de itt nem erről van szó, itt 

kitiltás lehet, bezárhatják a konyhát. 

 

Szinai István képviselő: 

 Teljes mértékben egyetért azzal, hogy máshol is megfertőződhetnek. De szeretné, 

ha esetleg, mivel a GAMESZ-nál nagyon érintettek a fertőzött régiókból való 

emberekkel való érintkezések miatt, esetleg felmérnék, hogy ott óhajtanak-e 

védőoltást kérni, vagy nem. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester kérte, hogy előbb ezt zárják le, majd utána kerüljön sor e jogos 

felvetésre. 

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

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 7 fő. 

 

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

 

106/2014. (VIII. 08.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Javaslat Hepatitis oltásra 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Központi 

Konyha dolgozói számára biztosítja saját költségvetésükből az oltást. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2014. augusztus 31.             
 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy az orvosok mindenkinek javasolják, oltassa be 

magát saját költségén, 6 E Ft-ot kell fizetni receptre. Ez úgy fog történni, hogy mindenki 

felíratja magának a háziorvosával az oltóanyagot, hozzák a receptet, megrendeli, kifizeti, 

megkapják és viszik beadatni maguknak. 

 

Kun Attiláné képviselő: 

 Erre nem lehetne hozzájárulást adni az intézményi dolgozóknak? Emlékszik rá, 

hogy őket nem oltották be, csak a gyermekeket, a cigányságot, nekik saját 

pénzből kellett és addig húzták a dolgot, amíg október lett, holott augusztusban 

nyilvánvaló volt a fertőzésveszély. Sosem tudja az iskolában dolgozó sem, hogy 

mivel és hogyan találkozik. Azóta nála kiszűrték, nem adhat vért, egyébként 

nincs semmi, a májleletei nem jók. És még az sem volt kérdés, mert ki is fizették 

volna, mint intézményi dolgozók csak addig húzták a dolgot, hogy azt mondta a 

háziorvosa is, hogy ha megkapta, úgy van. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ezek nem kötelező védőoltások, egyébként 

nem kérdezik meg, hanem megy és be fogják oltani.  
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Kun Attiláné képviselő: 

 Hát nem adták. 15 gyerekük volt akkor kórházban azon a nyáron. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy azért, mert nem kötelező védőoltás, főleg nem 

kötelező a munkahelynek ezt csinálni. Itt egészen más szempontok vannak. 

 

Kun Attiláné képviselő: 

 15 gyerekük volt akkor kórházban azon a nyáron. Hepatitis C szűrés nem lesz 

zsolcán, amit most kampányolnak? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy nem tud róla. 

 

 

A 6-8. napirendi pontok tárgyalására zárt ülésen került sor, melyről külön jegyzőkönyv 

készült. 

 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester a nyílt ülést 1440 órakor bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 DR. SZIKSZAI JUDIT DR. TÓTH LAJOS

 hatósági osztályvezető polgármester 
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