
2-18/2015. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 27-én 1300 

órakor tartott rendkívüli ülésén.  

 

Helye: Városháza emeleti tárgyalóterme. 

 

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

Kucskár Tibor, Pásztor Erik és Széchenyi Sándorné képviselők. 

 

Tanácskozási joggal vesznek részt az ülésen: dr. Pataki Anett jegyző, Kolenkó Gábor, a 

nem a Képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester, Leskó 

Mária gazdálkodási osztályvezető és dr. Szikszai Judit hatósági 

osztályvezető. 

 

Az 1. napirendi pont tárgyalásánál: Gaál Imre László pályázó. 

 

Távolmaradásukat előzetesen jelezték: Kassai Attila, Nagy Lajos Zoltán és Rimán János 

képviselők. 

 

Jegyzőkönyvvezetők: Jávorszki Klára és Kálvin Rita ügyintézők. 
 

 

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

Képviselő-testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek Nádi Gyula alpolgármestert és Széchenyi Sándorné képviselőt 

jelölte ki, amit a testület 6 igen szavazattal elfogadott.  

 

A polgármester javaslatot tett a napirendre. Elmondta, hogy az Egyebek napirendi pont 

keretében néhány fontos dologról kívánja a tájékoztatni a testületet. Szavazásra bocsátotta a 

napirendi javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatára a napirendet 6 igen szavazattal az alábbiak 

szerint fogadta el:  

 

NAPIREND: 

 

1. Javaslat a Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet igazgatói munkakörének 

betöltésére irányuló pályázat elbírálására 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

2. Egyebek 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 
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Az 1. napirendi pont keretében a Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet 

igazgatói munkakörének betöltésére irányuló pályázat elbírálására készült javaslatot tárgyalta 

meg a testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy képviselőtársai tudják, hogy az év elején 

távozott igazgató úr, azóta megbízott igazgató látta el a GAMESZ vezetői feladatokat, éppen 

ezért fontos, hogy most már döntsenek az igazgatói munkakör betöltéséről. Az első pályázati 

kiírásuk eredménytelen volt, mert a feltételeknek egyetlen pályázó sem felelt meg. A második 

pályázati kiírásra három pályázat érkezett, amelyből kettő érvénytelen volt. Kiemelte, hogy a 

bizottság személyes meghallgatás után Gaál Imre László pályázatát támogatta és a testületnek 

is javasolja igazgatóvá választani november 1-jétől 5 éves időtartamra, 2020. október 31-ig, 4 

hónapos próbaidő kikötésével. A továbbiakban ismertette az előterjesztést. Megnyitotta a vitát 

a javaslat felett.  

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 A bizottság véleményét tiszteletben tartja, tudja támogatni a döntését, javasolja, 

hogy Gaál Imrét válasszák meg GAMESZ igazgatónak. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester további hozzászólás hiányában ismertette a határozati 

javaslatot, amelyet szavazásra bocsátott.  

 

A döntésben résztvevők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

120/2015. (X. 27.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet igazgatói 

munkakörének betöltésére irányuló pályázat elbírálása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdasági Műszaki Ellátó 

és Szolgáltató Szervezet igazgatójának 2015. november 1-től 2020. október 31-ig 

Gaál Imre László Felsőzsolca, Rétföld u. 51. szám alatti lakost bízza meg négy 

hónap próbaidő kikötésével. 

 

Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 66. § 

(8) bekezdése alapján 320.000,- Ft-ban állapítja meg. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A 2. napirendi pont keretében egyebekről tárgyalt a testület Dr. Tóth Lajos polgármester 

előterjesztésében. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a délelőtti bizottsági ülésen beszéltek két 

GAMESZ dolgozó béréről, Klemencz Lászlóéról és Franczuz Istvánéról. Revideálja a 

véleményét, sajnos nem úgy van, ahogy ezt bizottsági ülésen elmondta. 
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Nem 125 E Ft a bérük, mert ez a régi volt, mielőtt az ügyeleti díjat megkapták volna. Jelenleg 

az összes járandóság Franczuz István esetében 184 E Ft, Klemencz László esetében pedig 

176.800 Ft, a nettó jövedelem tehát 120 E Ft körül van. Átment a GAMESZ-ba és 

tájékozódott, mert nem volt biztos abban, amit korábban elmondott. Nem vette figyelembe, 

hogy idő közben realizálódott a készenléti díj. Ez négy embert illet meg, minden napra 

vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy minden második napon hivatalosan 24 órában igénybe 

vehetők. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Ki ez a négy fő? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a már jelzett két fő, illetve Hankó Ernő, a 

negyedik pedig Szinai István.  

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Szinai István milyen értelemben, hiszen ő villanyszerelő? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy két embernek kell lenni egy nap, mert egyedül 

nem lehet, pláne éjszaka nem. Meglepte és jó érzés töltötte el, hogy ez végre így van és 

sikerült megoldani. Nagyon keveset keresnek a műhely dolgozói, a konyhások, illetve az 

irodai dolgozók, valamilyen formában meg kellene találni a jutalom lehetőségét, hogy 

legalább 30 E Ft-ot tudjanak adni nekik. Javasolni fogja. Ebben nem kér szavazást. 

 

dr. Pataki Anett jegyző megkérdezte, hogy nincs-e bérmegtakarítás? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy van, meg fogják nézni, hogy hol tartanak, 

hogyan állnak most, és ennek megfelelően javasolni fogja a jutalmazást. 

A napirendi pont második részében tájékoztatta a testületet, hogy a szeptemberi tanévnyitón 

érsek úrtól kérte, hogy segítse őket abban, hogy a meglévő Muzsinszki-féle Krisztus képeket 

próbálják meg Felsőzsolcán tartani. Visszaérkezett a díszpolgáruktól egy vélemény, amelyet 

ismertetett: 

„- Ha a Muzsinszki-hagyaték legértékesebb darabjait (12 képet) állandó kiállításra 

odaadják Felsőzsolcára, a mester életművét már nem tudnák egyben tartani és 

annak egy meghatározó részét többé senkinek sem kölcsönözhetnék időszaki 

kiállítások céljából.  

- Kezdeményezték Muzsinszki Nagy Endre képeinek restaurálását állami 

támogatással, és valószínűleg kapnak is támogatást erre a célra. Arról lehet szó, 

hogy később néhány képet tartós letétbe adnak a felsőzsolcai Bárczay-kastély 

részére. Meghatározott idejű kiállításra a jövőben is készek festményeket 

kölcsönözni.  

- A Muzsinszki-hatyaték minél több helyen való bemutatása a célja a Boldog Gizella 

Főegyházmegyei Gyűjteménynek. Ennek ékes bizonyítéka, hogy jelenleg is 12 kép 

Felsőzsolcán látható, illetőleg az elmúlt időszakban három kiállításon is 

találkozhatott a nagyközönség.” 

Ez a letét nagyon előnyös lenne számukra, mert így ezt a 4-5 képet tudnák cserélgetni, egy 

termet be tudnának rendezni és ott 4-5 képet állandóan ki tudnának állítani. Természetesen a 

képek szállításának költsége az önkormányzatot terhelné majd. 
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A továbbiakban Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek úrral veszik fel a kapcsolatot, Zajacz Ernő 

atyával meg fogják látogatni, megpróbálják elintézni, hogy legalább ez a 4-5 kép itt 

maradhasson tartósan. Erről tájékoztatni kívánta a testületet. 

Ma délelőtt kapott egy kérelmet, amelyet ismertetett. 

„Tisztelt Képviselő-testület! 2015. november 14-én hagyományosan megrendezésre 

kerülő Magyar Nóta és Operett est 800.000 Ft. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 

Rendezvények Házában megrendezésre kerülő több száz fős rendezvényt támogassák és 

azt díjtalanul vehessük igénybe. Köszönettel: Farkas Miklós, Együtt Felsőzsolcáért 

Egyesület”  

Problémája, hogy 3.000, illetőleg 3.500,-Ft-os belépődíjat szednek, és közben díjtalanul 

szeretnék igénybe a Rendezvények Házát. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

Díj ellenében adják ki a termet, illetve a bérleti díjtól kicsivel nagyobb összeggel 

támogassák a rendezvényt. Ha 50 E Ft a bérleti díj, akkor 20 E Ft-tal támogassák a 

rendezvényt. Bérleti díj nélkül nem adhatják ki a termet, erre vonatkozóan van 

rendelete az önkormányzatnak? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a rendeletre vissza fognak térni egyébként az 

iskolák miatt is.  Az egyik iskola sokat kap, a másik meg igénybe sem tudja venni. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

Mikor fog ezzel a testület foglalkozni? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a következő novemberi testületi ülésen fognak 

erről tárgyalni. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Az egyik iskola a távolság miatt egyébként sem tudná igénybe venni. Amikor a 

Felsőzsolcai Néptáncegyüttes 25 éves volt, akkor is probléma volt ezzel, mivel ők 

is ingyen kérték a Rendezvények Házát. Ragaszkodna ahhoz, hogy amit akkor 

velük kapcsolatban döntöttek, most is ezt tegyék. Kucskár Tibor képviselő 

hozzászólásához kapcsolódva javasolja, hogy 100 E Ft-tal támogassák a 

rendezvényt, így az egyesület rendezvényére 50 E Ft-ot adnak. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester kérte, hogy majd indokolja meg képviselő asszony, hogy 

milyen forrásból adjanak támogatást. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 Gondolkodik rajta. 

 

Nádi Gyula alpolgármester:  

Sokkal egyszerűbb lenne a termet olcsóbban odaadni és más támogatást nem 

nyújtani, mivel már így év vége felé egyébként is elfogyott a tartalékkeretük.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a rendelet alapján a civil szervezetek óránként 

7.000,-Ft + ÁFA összegért tudják igénybe venni a Rendezvények Házát.  
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Hogya Zsolt képviselő:  

Gyors számítást végzett. 800 E Ft összköltséget nevezett meg elnök úr. Ha 3.000,-

Ft-os belépődíjjal számolnak, akkor 260 embernek kellene jelen lenni, hogy ez az 

összeg visszajöjjön. Ha a rendezvényről két héttel korábban tudnak, vagy már ha 

megkapták volna év elején ezt, akkor talán többet tudtak volna segíteni. 

Véleménye szerint óriási segítség lenne, ha a civil szervezet ingyen megkapná a 

termet, ezzel tudnák leginkább támogatni a rendezvény létrejöttét.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester kérte a képviselőket, hogy ne gondolkodjanak abban, hogy 

ingyen odaadják a Rendezvények Házát, mert ehhez rendeletet kellene módosítaniuk. 

 

Hogya Zsolt képviselő: 

Dönthetnek arról, hogy akár a civil szervezet helyett kifizetik a terembérleti díjat.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ezt így nem lehet, az a járható út, amit 

Kucskár Tibor képviselő javasolt. Hozzátette, hogy 7.700,-Ft + ÁFA a terembérleti díj, mivel 

októbertől 10%-kal magasabb a bérleti díj. 

 

Pásztor Erik képviselő:  

Szóba került az iskolák ügye. Éves szinten az intézményük közel 300 E Ft-ot fizet 

úgy, hogy sem vizet, sem villanyt nem használnak. Véleménye szerint, ha az 

iskola fizet, fizessen más is, ingyen nem adhatják oda.  

 

Nádi Gyula alpolgármester:  

Próbálja meggyőzni képviselőtársait arról, hogy ha nincs pénzügyi keretük, 

márpedig tudomása szerint a tartalékban sincs már, akkor ahogy a táncosoknak, 

kézilabdásoknak is megtették, egy csökkentett összegért adják oda a termet.   

 

Hogya Zsolt képviselő:  

Az már támogatás, ha kedvezményesen odaadják a termet? Annak ítéli meg ő is. 

Ha úgy is gondolja esetleg a civil szervezet, hogy ez kevés, véleménye szerint az 

önkormányzat részéről ez óriási támogatás. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő:  

A következetesség miatt nézzék meg, hogy mennyit adtak a táncosoknak. Az a 

rendezvény volt legalább ilyen nagy volumenű, ahhoz igazodva döntsenek, mert 

különben ez támadásra adhat okot. 

 

Nádi Gyula alpolgármester:  

Ez igaz, de a táncosok a 25 éves jubileumra kérték, 25 évente egyszer, de ilyen 

rendezvény volt tavaly, van az idén és lesz jövőre is.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester hozzátette, hogy akkor a táncosok 1.066 E Ft-ot kaptak 

pályázatból.  

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Akkor is kell támogatniuk.  
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Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy az egész életük a támogatásokról szól. Nemkin 

Béla képviselő úr ezelőtt 10 évvel ezért állt fel innen és azt mondta, hogy ezt befejezi, mert év 

közben folyamatosan megjelentek különböző kérelmek, hogy a költségvetésből mennyire van 

szükség. Ez azonban nem így működik, mert a költségvetés az költségvetés. Amíg lehetőség 

van, hogy a költségvetésben van egy sor támogatásra, annak erejéig lehet támogatni. 

Hozzászokott azonban mindenki ahhoz és ennek csodálatos példája volt, amikor az előző 

évben mindenkit úgymond kistafírungoztak. Sok civil szervezet cipőt, ruhát kapott, 

gyakorlatilag mindenki megkapta azt, ami akkor szíve vágya volt. Ezt előbb-utóbb meg kell 

állítani, és nagyon szeretné, ha ez az elkövetkezendő 4 évben nem ismétlődne meg. Ezért 

gyűjtötte be ez évben, hogy mit akarnak csinálni jövőre, és a testület eldönti, hogy mennyi 

támogatást ad és be van fejezve. Január 1-jén kezükbe adják, ennyi támogatást kapnak az 

évre. Ugyanúgy, mint a sportnál, ott 2.500 E Ft támogatás, csak sajnos azt sem tartják be. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 December 31. mindjárt itt lesz, ezt az évet le tudják így zárni. Mert egyébként 

kihez fordulnának? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a gazdálkodási osztályvezető mindjárt 

ismerteti, mennyi pénz van még a tartalékban. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 270 E Ft van még a tartalékkeretben, változott ez? 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A polgármester úr keretéből már nincs semmi? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy nem tudja, azt már elhasználták. A 

gazdálkodási osztályvezető elmondja. 

 

Leskó Mária gazdálkodási osztályvezető: 

 Nem változott a tartalék összege, nem volt előirányzat módosítás. A polgármester 

úréban kb. 300 E Ft van. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester kérte a gazdálkodási osztályvezetőt, nézzen utána a 

tartalékkeretnek, illetve a polgármesteri keretnek. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A testülethez kell fordulniuk a civil szervezeteknek, hisz nincs más lehetőségük. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester egyetértett Széchenyi Sándorné képviselővel, csak véleménye 

szerint a formáját tartsák be, ne utólag forduljanak ide a civil szervezetek, miután elterveztek 

mindent, és már meg is hirdették. Azért kérnek, hogy legyen bevételük a jövő évre is, hogy 

azt el tudják tenni. Ezt tudomásul kell venni. 

 

Leskó Mária gazdálkodási osztályvezető: 

 A polgármesteri keretben 453 E Ft, a tartalékban 270 E Ft van. 
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Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy meg lehet találni a támogatás összegét, most 

már csak a formáját döntsék el. Az járható út, amit ketten mondtak, hogy oda kell adni. 

Csökkentett díjjal nem lehet bérbe adni a termet, mert akkor rendeletet kell módosítani. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 Meg kell mondani nekik, hogy mivel belépődíjas rendezvény, a rendeletük szerint 

nem adhatják oda ingyen. Ki kell számlázni a bérleti díjat és plusz támogatást kell 

adni. 

Hogya Zsolt képviselő: 

 8 órával számolva, kb. 12 E Ft a 10%-kal emelt bérleti díj. Adjanak 100 E Ft-ot, 

ebből kifizetik a bérleti díjat. 

 

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

 6 óra bérleti díjat elég kiszámlázni. 

 

Leskó Mária gazdálkodási osztályvezető: 

 Egyszeri kialkudott árban kellene megállapodni. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ki kell fizetni az igénybevételét a 

sportcsarnoknak. 

 

dr. Pataki Anett jegyző elmondta, hogy az egyesület jelöli meg, hogy hány órára kívánja 

igénybe venni a Rendezvények Házát. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester hozzátette, hogy a tényleges igénybevételt fogják kiszámlázni. 

 

Nádi Gyula alpolgármester: 

 A terem előkészítése is beletartozik, annyit viszont nem lehet kiszámlázni, 4-5 

órát kell csak kiszámlázni. 

 

Hogya Zsolt képviselő: 

 Ingyen nem adhatják oda, ha 100 E Ft-tal támogatják a rendezvényt, abból bőven 

ki tudják fizetni a terembérletet, még marad is belőle, de el kell nekik mondani, 

hogy ingyen nem adhatják oda. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester tájékoztatta a testületet, hogy ő elmondta nekik, hogy arra ne is 

számítsanak, hogy ingyen kapják meg a termet, mert azt nem lehet. 

 

Leskó Mária gazdálkodási osztályvezető: 

 A belépőjegyen csak ők szerepelnek, ugye, az önkormányzat nem? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy nem. Meg sem kérdezték őket a 

rendezvényről, nem is szóltak róla, hogy ilyet szerveznek. Ha a belépőjegyen szerepelne az 

önkormányzat, őket illetné meg a fele bevétel. 

A polgármester ezután ismertette, majd szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot. 

„Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó 100 E Ft támogatást ad a 

Magyar Nóta és Operett est rendezvényre az általános tartalék terhére. A Rendezvények 

Háza igénybevétele a meghatározott díjtétel szerint történik.” 
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A döntésben résztvevők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 5 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

121/2015. (X. 27.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A Magyar Nóta és Operett est megszervezésének támogatása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó 100 E Ft támogatást 

ad az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület részére a Magyar Nóta és Operett est 

rendezvény megszervezésére az általános tartalék terhére. 

 

A Rendezvények Háza igénybevétele a meghatározott díjtétel szerint történik. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A polgármester - miután egyéb napirendi pont, bejelentés nem volt - az ülést 1400 órakor 

bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 DR. PATAKI ANETT DR. TÓTH LAJOS 
 jegyző polgármester                             

 

 

 

 

 NÁDI GYULA SZÉCHENYI SÁNDORNÉ 
jegyzőkönyv hitelesítők 

 


