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JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én 

1411 órakor tartott ülésén. 

 

Helye: Rendezvények Háza. 

 

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

Kassai Attila, Kucskár Tibor, Nagy Zoltán (távozása a 3., visszaérkezése a 

4. oldalon jelezve), Pásztor Erik, Rimán János és Széchenyi Sándorné 

képviselők. 

 

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

 

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

közül választott alpolgármester, Leskó Mária gazdálkodási osztályvezető, dr. 

Szikszai Judit hatósági osztályvezető, Gaál Imre GAMESZ igazgató, Csonka 

Ferencné, a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetője, Gladics 

Jánosné, a Felsőzsolcai Családgondozó Központ vezetője, Fehér Katalin, a 

Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár mb. igazgatója, Major 

Ádámné, a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Aranyosi Elemér, a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 

 

Meghívottként az ülésen nem jelentek meg: dr. Rónai István aljegyző, Kovács Zsuzsanna, a 

vezetők munkáját segítő köztisztviselők osztályvezetője, Farkas Miklós, 

Rohály Istvánné, Lászka Béláné, Csáki István és Várszeginé Kiss Katalin, a 

civil szervezetek képviselői.  

 

Jegyzőkönyvvezetők: Jávorszki Klára és Kálvin Rita ügyintézők. 

 

 

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

Képviselő-testület 9 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek Pásztor Erik és Széchenyi Sándorné képviselőket jelölte ki, 

amit a testület 9 igen szavazattal elfogadott. 

 

A polgármester a kiküldött napirendi javaslatot kiegészítette a 12. napirendi ponttal: Javaslat 

a MiReHuKöz Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

Taggyűlésének 2015. november 6-án kezdeményezett döntéshozatalára, Előterjesztő: 

Dr. Tóth Lajos polgármester. 

 

Nagy Zoltán képviselő: 

 Most kapta 2 perce az előterjesztést, nem volt ideje elolvasni. Ő nem venné fel a 

napirendre. 
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Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy mindenképpen fel kell venni, mert határozat 

kell róla. Legfeljebb úgy határoznak, hogy nem. 

 

Ezután szavazást kért arról, hogy a kiküldött napirendi javaslat 3. napirendi pontját zárt ülésen 

tárgyalják meg. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 7 igen és 2 nem szavazattal döntött a fenti kérdésről. 

 

Ezután a polgármester szavazást kért a napirendi pontok sorrendjének módosításával együtt a 

kiegészített napirend elfogadására vonatkozóan. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület a napirendet 9 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadta el:  

 

NAPIREND: 

 

1. Javaslat a polgármester, az alpolgármesterek és a képviselők jutalmazására (zárt ülés) 

 Előterjesztő: Pásztor Erik, az Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

2. Javaslat az FVSC támogatására (zárt ülés) 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

3. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti időszak 

eseményeiről 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

4. Javaslat Felsőzsolca Város Önkormányzat 2016. évi gazdasági tervére 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

5. Tervezet a helyi adókról szóló 20/2015. (IX. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: dr. Pataki Anett jegyző 

 

6. Tervezet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2014. (X. 

22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

7. Tervezet az önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk szabályairól 

szóló 3/2000. (II.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

8. Tervezet a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 21/2015. (IX. 21.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

9. Javaslat Felsőzsolca Város Önkormányzata tulajdonában lévő földterületek haszonbérleti 

díjának meghatározására 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 
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10. Javaslat a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolával a Rendezvények Háza 

igénybevételére kötött egyedi megállapodás módosítására 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

11. Javaslat középiskolás tanulók támogatására 

 Előterjesztő: Rimán János képviselő 

 

12. Javaslat a MiReHuKöz Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató 

Nonprofit Kft. Taggyűlésének 2015. november 6-án kezdeményezett döntéshozatalára 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

 

Az 1-2. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta meg a Képviselő-testület, amelyről külön 

jegyzőkönyv készült. 

 

 

A nyílt ülést 1458 órakor folytatta a Képviselő-testület 8 fő képviselő részvételével (Nagy 

Zoltán képviselő a zárt ülés után elhagyta a termet). 

 

 

A 3. napirendi pont keretében a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés 

közötti időszak eseményeiről szóló jelentést tárgyalta meg a testület Dr. Tóth Lajos 

polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a két ülés közötti időszak eseményeihez egy 7. 

pontot szeretne felvenni, aztán majd a testület dönt róla. Ez arról szól, hogy védjék meg az 

országot, a kötelező betelepítési kvóta elleni fellépéssel. Mondjanak nemet az értelmetlen és 

jogtalan kvótára, ehhez szükséges testületi döntés. Megnyitotta a vitát a jelentés felett. 

 

Rimán János képviselő: 

 Az 5. pontban olvasta, hogy november 4-én volt egy egyeztetés Csöbör Katalin 

országgyűlési képviselővel a mezőgazdasági pályázati lehetőségekről. Mi volt ez? 

Nem tudott róla. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ő úgy tudja, Rimán János nem volt itthon 

akkor, azért nem szóltak neki. Felajánlották, hogy van egy olyan országos felvásárló cég, aki 

babot óhajt felvásárolni nagy tételben és ehhez kérte az önkormányzatok segítségét. Az volt a 

lényeg, hogy mekkora földterületük van és mekkora mennyiségben tudnak termelni? Erről 

volt egy tájékoztató. A képviselő asszony területén lévő polgármestereket, jegyzőket, érintett 

mezőgazdasági szakembereket hívták meg. 

További hozzászólás nem volt, ezért a polgármester a petícióról kérdezte a testületet, tudnak-

e azonosulni a kormány felhívásával? Tud-e a testület nemet mondani az értelmetlen és 

jogtalan kvóta bevezetésére? Ez a kérdése, amiről döntenie szükséges a testületnek. 

 

Nádi Gyula alpolgármester: 

 Egyszerű gondolata van, Merkel asszony, Németország meghirdette a nyitott 

határokat, menjenek oda hozzájuk. Utána kitalálta, hogy osszák szét a 

migránsokat. Hát, ha meghívta őket, akkor csináljon velük, amit akar. 
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Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a nagyobb baj az, hogy azok az emberek nem 

is akarnak itt maradni. De ennek ellenére meg fogják mondani, hogy ki hová megy. Ez nem jó 

senkinek, sem nekik, sem az országnak. A másik dolog, ami nagyon érdekes, hogy a magyar 

gazdaságnak egyáltalán nem használ az, ha azokat a szakképzetlen embereket hozzák ide, 

vagy Bulgáriába, vagy Lengyelországba, vagy Csehországba, vagy Szlovákiába, ezért harcol 

a szlovák külügyminiszter is, és a csehek is ezért ellenzik a kvótát. 

 

(Nagy Zoltán képviselő az ülésre 1503 órakor visszaérkezett.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester folytatva szóbeli előterjesztését elmondta, hogy nem erről szól, 

hogy kiválogatják és aki neki nem tetszik, elosztja a különböző országokba. Az a véleménye, 

hogy mondhatnak nyugodtan erre a formára nemet. Ha azt mondják, hogy van ezer orvos, 

kétezer mérnök, közgazdász, akkor hozzanak ide azokból, de 400 segédmunkásra nincs 

szüksége az országnak, pont elég gondjuk van, nem akarnak még képzetlen embereket 

pluszba, mert tönkretenné a jelenlegi helyzetet. A közmunkásoknak is azt mondja mindig, 

hogy fogadják el a lehetőséget, amit a kormányzat nyújt, dolgozzanak, és úgy, hogy ne legyen 

abból probléma és nehogy az legyen, hogy jönnek a migránsok és kitúrják őket a munkából. 

Vigyázzanak erre a dologra. 

 

Rimán János képviselő: 

 Ő is azt vallja, hogy a mostani Európába és a későbbibe sem képzetlen 

munkaerőre nincs szükség, felesleges befogadni őket. Ehhez a befogadáshoz van 

olyan teória is, hogy el is kell őket látniuk, nem csak oktatás és egészségügy 

területén, hanem havi szinten 1000 Euró ellátást is kellene adniuk nekik, ezt 

semmiképpen nem támogatná. Úgy kellene megfogalmazni, kérése, hogy ez 

pártsemleges legyen Felsőzsolca érdekében. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy inkább az itthoniaknak adná azt az ellátást. Ez 

a javaslat arról szól, hogy egyetértenek, ezt a miniszterelnök jelentette ki, nem óhajtanak 

igazságtalan kvótát, elutasítják azt. 

 

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

 Ma reggel már Merkel asszony is azt mondta, amit annak idején Orbán Viktor 

miniszterelnök, hogy a görögországi határokat meg kell védeni.  

 

A polgármester szavazásra bocsátotta a jelentést és a kvótarendszer elutasításáról az alábbi 

javaslatot: 

„Tárgy: Csatlakozás a Kormány - betelepítési kvóták elleni - petíciójához 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Kormány szándékát, 

mely szerint védjék meg az országot, mondjanak nemet az értelmetlen és jogtalan 

kötelező betelepítési kvótákra, csatlakozzanak a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség 

petíciójához.  

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen” 

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 
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126/2015. (XI. 11.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: 2015. november havi jelentés elfogadása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a lejárt határidejű 

határozatokról és a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló jelentést. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

127/2015. (XI. 11.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Csatlakozás a Kormány - betelepítési kvóták elleni - petíciójához 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Kormány 

szándékát, mely szerint védjék meg az országot, mondjanak nemet az értelmetlen 

és jogtalan kötelező betelepítési kvótákra, csatlakozzanak a FIDESZ – Magyar 

Polgári Szövetség petíciójához.  

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A 4. napirendi pont keretében Felsőzsolca Város Önkormányzat 2016. évi gazdasági tervére 
készült javaslatot tárgyalta meg a testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a javaslatot. A költségvetésben nagyon oda kell 

figyelni arra, hogy az évközi különböző igényeket nem fogják tudni kiszolgálni, ezért 

javasolta, hogy az elkészülő költségvetésbe tegyék bele a támogatásokat is. Megnyitotta a 

vitát a javaslat felett. 

 

Rimán János képviselő: 

 Amit a bizottsági ülésen is beszéltek, az építményadó esetében szeretne eltérni a 

javasolttól, 990,-Ft-ot javasol 1.000,-Ft helyett. Az adó egy olyan speciális dolog, 

hogy itt 9 ember dönt arról, hogy a több ezer adózó hogy fog adózni jövőre, ez 

szerinte fokozott empátiát tételez fel tőlük, gondoljanak bele jobban az ő 

helyzetükbe. Úgy gondolja, hogy a 2% iparűzési adót megszokták, az maradjon, a 

kommunális adó 5.000,-Ft, az kifizethető, azt sem kell piszkálni, viszont az 

építményadóban az 1.100,-Ft-ot kicsit magasnak érzi, pláne olyan szinten, hogy az 

a réteg fizeti, aki az iparűzési adót is. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megkérdezte a gazdálkodási osztályvezetőtől, hogy mennyi a 

maximum? 

 

Leskó Mária gazdálkodási osztályvezető: 

 1.850,-Ft.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megkérdezte, hogy hány adózó fizet építményadót? 
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Rimán János képviselő: 

 A másik ok, hogy Miskolcon 1.200,-Ft körül van az építményadó, ahol nincs ipari 

park, ott 0. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ez nem valós információ, ugyanis van 

építményadó és nem nulla, tudja, hogy a garázsért is mennyit kell fizetni. 

 

Rimán János képviselő: 

 Ha 990,-Ft-ot mondanak, mondhatnák, hogy sokkal jobb Felsőzsolca adózási 

szempontból, mint Miskolc. 

 

Leskó Mária gazdálkodási osztályvezető: 

 56 ezer m2 után fizetnek építményadót. 

 

Nagy Zoltán képviselő: 

 Emeljék az adót, miért ne, akkor minél többen jönnek ide, természetesen. Inkább 

azon járna az eszük, hogy a 2%-os iparűzési adóból hogy csináljanak 1,8%-ot. 

Igaz olyat is hallott, nagy baklövést követett el, amikor levették a 2%-os iparűzési 

adót 1,8%-ra. Azt hiszi, már ez a testület döntött újból a 2%-ról. Az 1,8%-ból 

biztos, hogy több iparűzési adó be fog jönni, mint a 2%-ból. Ő ezt látja, sőt, az 

építményadóra is 800,-Ft-ot javasol. Megint kezdenek építkezések menni az ipari 

parkban és lehet, hogy ott is többet érnek a 800,-Ft-tal, mint az 1200,-Ft-tal. 2% 

helyett 1,8%-kal jobban fognak járni. Nem tudja, ki hogy van ezzel a kérdéssel, 

ezt már az előző testület bebizonyította, hogy 4 év után nyereséggel jöttek ki, 

ráadásul nem is kevés nyereséggel. Sőt ő volt azon, hogy 5.000,-Ft-ból legyen 

3.500,-Ft, sőt, a 12 E Ft-ból 5 E Ft és képzeljék el, most az ötödik éven 

osztogatják a pénzeket a képviselőknek. Még csak egy éve képviselők. A 

lakosságra is kellene gondolni, jó lenne, ha a testület magába szállna, hogy valami 

mégsem stimmel Felsőzsolcán. Ha elmegy kicsit messzebbre, például 

Komlóskára, ott több mint 100 M Ft eredménnyel zárják az évet és nincs is 

iparűzési adó sem. El kell menni a Képviselő-testületnek Komlóskára és meg kell 

kérdezni a polgármestert, hogy hogyan csinálják ezt az egészet. Ők meg itt vannak 

a város szívében, majdnem Miskolc szívében. Ezen is el lehetne gondolkodni, az 

egész adórendszert valóban át kellene gondolni a Képviselő-testületnek. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

 Adóemelésről egyáltalán nem volt szó. Minden bizottsági ülésen ott volt, egyiken 

sem emeltek adót. Az Ügyrendi Bizottság ülésén ezek nem hangzottak el és Nagy 

Zoltán képviselővel egyértelműen megállapították, hogy nem lesz adóemelés. A 

Pénzügyi Bizottság ülésén esett szó csökkentésről, de emelésről nem. 

 

Nagy Zoltán képviselő: 

 Hogy lehetett az, hogy az 1,8% helyett 2%-ot fizetett tavaly és idén is annyi lesz? 

Meg a többi adó, ami 2014-ig volt, ahhoz képest 2015-ben többet kell fizetni a 

felsőzsolcai polgároknak és a vállalkozóknak. Ő úgy tudja, hogy az építményadó 

800,-Ft volt, ő szavaztatta meg, most 1.100,-Ft. Akkor hogy lett a 800,-Ft-ból 

1.100,-Ft? Akkor csak volt valami? 
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Pásztor Erik képviselő: 

 Az a gondja ezzel, hogy hétfőn az ügyrendi bizottsági ülésen ezeket a dolgokat 

meg lehetett volna beszélni, de erről nem beszéltek, hanem egyértelműen 

tárgyaltak róla és úgy érezte akkor, hogy megbeszélték. Most ez itt feljött. 

Visszautasítja, a képviselők nem vesznek fel pénzt. 

 

Nagy Zoltán képviselő: 

 Most szavaztak a tiszteletdíjról. Saját maguknak szavaztak meg egy havi 

tiszteletdíjat, amit szét kell osztani. Ő nem volt olyan gyűlésen, ahol a 

szétosztásról volt szó. A polgármester úr is elmondta, a jutalmat nem lehet 

szétosztani, azt csak oda lehet adni. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester kérte, hogy ne menjenek ebbe bele. Elmondta korábban is, 

hogy van olyan része a költségvetésnek, ami bérjellegű, azt nem lehet másra felhasználni, azt 

nem tudják a hiánypótlásra sem felhasználni, csak jövőre a maradványérték elfogadása után, 

áprilisban. 

 

Nagy Zoltán képviselő: 

 Az adóra mondta, hogy akkor mégis van pénz, akkor miért sarcolják meg a 

lakosságot, a vállalkozókat, amikor nekik az az első, hogy saját magukat 

javadalmazzák. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy nem az első az. 800,-Ft-ot javasolt Nagy 

Zoltán képviselő és elhangzott egy 990,-Ft-os javaslat is. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 Már eleve ez a hangulatteremtés sem egészséges. Azt gondolja, hogy semmiféle 

emelésről szó nem volt. Valamennyi képviselő több mint egy éve azon 

gondolkodik, hogy felelősen döntsön. Kéri képviselőtársaitól, ne birizgálják fel 

egymás idegrendszerét. 

 

Nagy Zoltán képviselő: 

 2014. december 31-ig mennyi volt az iparűzési adó, építményadó és a 

kommunális adó és 2015-ben most mennyi? 

 

dr. Pataki Anett jegyző elmondta, hogy az iparűzési adó 1,8% volt, most 2%, a kommunális 

adó 5 E Ft, az építményadó pedig 1.100,-Ft volt. 

 

Nagy Zoltán képviselő: 

 Ezt a mostani Képviselő-testület szavazta meg valamikor. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester kérte, hogy a települési adó bevezetéséről beszéljenek, az a 

következő pont. Hozzászólás nem volt, az egyéb bevételekre tért át. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

 Bele kell vonnia a bizottság véleményét. Megállapították, hogy az építési telkek 

ára 2.400,-Ft + ÁFA a felsőzsolcai lakosoknak, a többinek, akik nem 

rendelkeznek legalább 5 év felsőzsolcai helybenlakással 4.000,-Ft + ÁFA.  

Megállapítottak 3.000,-Ft-ot egységesen, utána a többi bizottsági ülésen is folyt 

erről a vita. Minden bizottsági ülésen részt vett és ő most más döntést lát. 
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Dr. Tóth Lajos polgármester kérte képviselőtársait, hogy ha a leírtakon, a bizottsági 

véleményeken kívül van más véleményük, azt mondják el. 

 

Rimán János képviselő: 

 Ha olyan pályázat van, aminek gazdasági haszna van, azt külön tárgyalják meg. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy az FVSC támogatása 2016-ban 2.500 E Ft. 

Gyakorlatilag ebből jönne le az előbb megszavazott 600 E Ft, akkor 1,9 M Ft lesz a 

támogatás. 

 

Leskó Mária gazdálkodási osztályvezető: 

 Előlegről szólt az előző döntés. 

 

A polgármester elmondta, hogy akkor marad az eredeti javaslat. További hozzászólás híján 

kérte a bizottságok véleményének ismertetését. 

 

Helyi iparűzési adó 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja a helyi iparűzési adó mértékére vonatkozó a) 

javaslatot, mely szerint a 2015. évi szinten (2%) kell megtervezni. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság: Helyi iparűzési adó a) pont, 5 igen szavazattal. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

 Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a helyi iparűzési adó mértékére vonatkozó javaslat a) 

pontját, amely szerint a 2015. évi szinten (2%) kell megtervezni.  

 

A polgármester szavazásra bocsátotta a bizottsági vélemények alapján az a) javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal döntött arról, hogy a helyi iparűzési adó 

mértékét az a) pont szerint a 2015. évi szinten (2%) kell megtervezni. 

 

Magánszemélyek kommunális adója 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja a magánszemélyek kommunális adójára 

készített javaslat a) pontját, mely szerint a 2015-ös mértékkel (5000.-

Ft/adótárgy/év) kell megtervezni.     
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Pásztor Erik képviselő: 

 Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a magánszemélyek kommunális adójára készített javaslat a) 

pontját, amely szerint a 2015-ös mértékkel (5.000 Ft/adótárgy/év) kell 

megtervezni.  

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 Pénzügyi Bizottság: Magánszemélyek kommunális adója a) pont, 3 igen, 1 nem 

szavazattal és 1 tartózkodással.  

 

A polgármester szavazásra bocsátotta az a) pontot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 7 igen és 2 nem szavazattal döntött arról, hogy a magánszemélyek 

kommunális adóját az a) pont szerint, a 2015-ös mértékkel (5.000 Ft/adótárgy/év) kell 

megtervezni. 

 

Építményadó 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 3 igen és 2 nem szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja az építményadó mértékére vonatkozó javaslat 

b) pontját azzal a módosítással, hogy az építményadót 1.000,-Ft/m2 mértékkel kell 

megtervezni.  

 

Pásztor Erik képviselő: 

 Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja az építményadó mértékére készített javaslat a) pontját, 

amely szerint a 2015. évi szinten (1.100,-Ft/m2) mértéken kell megtervezni. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 Pénzügyi Bizottság: Építményadó a) pont, 5 igen szavazattal.  

 

A polgármester szavazásra bocsátotta Nagy Zoltán képviselő javaslatát, a 800,-Ft-ot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 2 igen szavazattal és 7 tartózkodással nem döntött arról, hogy az 

építményadó mértékét 800,-Ft/m2 mértéken kell megtervezni. 

 

Ezután a polgármester elmondta, hogy a 990,-Ft-ot bocsátja szavazásra. 

 

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

 100,-Ft-ra lehet csak kerekíteni. 

 

Rimán János képviselő: 

 Akkor 1.000,-Ft lesz a javaslata. 

 

A polgármester szavazásra bocsátotta az 1.000,-Ft/m2-es javaslatot. 
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A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással döntött arról, hogy az 

építményadó mértékét 1.000,-Ft/m2 összegben kell megtervezni. 

 

Települési adó 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja a települési adó bevezetésére készített javaslat 

a) pontját, mely szerint továbbra sem kerül bevezetésre a települési adó. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság a települési adó tekintetében az a) pontról döntött 5 igen 

szavazattal. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

 Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a települési adó bevezetésére készített javaslat a) pontját, 

amely szerint továbbra sem kerül bevezetésre a települési adó. 

 

A polgármester szavazásra bocsátotta az a) javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal döntött arról, hogy a települési adó bevezetésére az a) 

pontnak megfelelően továbbra sem kerül sor. 

 

Nagy Zoltán képviselő: 

 Iparűzési adónál ő 1,8%-ot javasolt. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester tájékoztatta képviselő urat, hogy az volt az első, annál már 

megszavazták a 2%-ot. 

 

Nagy Zoltán képviselő: 

 Nem tette fel polgármester úr szavazásra a javaslatát. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy valóban, de már megszavazták. A 

jegyzőkönyvben szerepel, hogy Nagy Zoltán képviselő 1,8%-ot javasolt. 

 

Egyéb bevételek 

 

Építési telek értékesítési ára  

 

A polgármester elmondta, hogy a bizottságok a b) pontot javasolták, a 2400,-Ft/m2 + ÁFA 

meghatározását. 

 

A polgármester szavazásra bocsátotta a fenti javaslatot 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal döntött arról, hogy az építési telek értékesítési árát a b) 

pont szerint 2.400,-Ft/m2+ÁFA áron határozzák meg. 

 

Az intézményi étkezési nyersanyag-költségek  

 

Pásztor Erik képviselő: 

 Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja az intézményi étkezési nyersanyag-költségekre készített 

javaslat a) pontját, amely szerint azt a 2015. évi szinten kell tervezni.  

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja az intézményi étkezési nyersanyag-költségekre 

készített javaslat a) pontját, mely szerint azt a 2015. évi szinten kell megtervezni.  

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság az intézményi étkezési nyersanyag-költségek tekintetében 

a) pont mellett voksolt 5 igen szavazattal.  

 

A polgármester szavazásra bocsátotta az a) pontot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal döntött arról, hogy az intézményi étkezési nyersanyag-

költségeket az a) pont szerint, a 2015. évi szinten kell megtervezni. 

 

Bérleti díjak 

 

Pásztor Erik képviselő: 

 Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a bérleti díjakról készített javaslat a) pontját, amely szerint 

azokat a 2015. évi szinten kell tervezni. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja a bérleti díjakról készített javaslat a) pontját, 

mely szerint azokat a 2015. évi szinten kell megtervezni.  

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság a bérleti díjak vonatkozásában az a) pontot fogadta el 5 igen 

szavazattal. 

 

A polgármester szavazásra bocsátotta a javaslat a) pontját. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal döntött arról, hogy a bérleti díjakat az a) pont szerint, 

a 2015. évi szinten kell megtervezni. 
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A Városi Könyvtár beiratkozási díja 

 

Pásztor Erik képviselő: 

 Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a Városi Könyvtár beiratkozási díjára készített javaslat a) 

pontját, amely szerint az árakat nem kívánják emelni. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja, a Városi Könyvtár beiratkozási díjára készített 

javaslat a) pontját, mely szerint az árakat nem kívánják emelni.  

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság a Városi Könyvtár beiratkozási díjánál az a) pontról döntött 

5 igen szavazattal. 

 

A polgármester szavazásra bocsátotta az a) javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal döntött arról, hogy a Városi Könyvtár beiratkozási 

díját az a) pont szerint nem kívánják emelni 

 

A FIZ területén lévő önkormányzati földek minimum értékesítési ára 

 

Pásztor Erik képviselő: 

 Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a FIZ területén lévő önkormányzati földek minimum 

értékesítési árára készített javaslat a) pontját, amely szerint azt nem kívánják 

változtatni. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja a FIZ területén lévő önkormányzati földek 

minimum értékesítési árára készített javaslat a) pontját, mely szerint azt nem 

kívánják változtatni.   

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság a FIZ területén lévő önkormányzati földek minimum 

értékesítési árát az a) pont javasolta 5 igen szavazattal. 

 

A polgármester szavazásra bocsátotta az a) verziót. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal döntött arról, hogy a FIZ területén lévő önkormányzati 

földek minimum értékesítési árát az a) pont szerint nem kívánják változtatni. 

 

A 2016. évi költségvetési kiadások alakulására vonatkozóan 
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Pályázati önrész 

 

Pásztor Erik képviselő: 

 Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja, hogy a Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésben új 

fejlesztési kiadásokat nem tervez, pályázati önrész biztosítására 15 M Ft 

elkülönítését javasolja. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja, hogy a 2016. évi költségvetésben új fejlesztési 

kiadásokat nem tervez, pályázati önrész biztosítására 15 M Ft elkülönítését 

javasolja.  

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság véleménye 5 igen szavazattal: A 2016. évi költségvetésben 

új fejlesztési kiadásokat nem tervez, pályázati önrész biztosítására 15 millió forint 

elkülönítésére tett javaslatot. 

 

A polgármester szavazásra bocsátotta az 1. pontot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal döntött arról, hogy a Képviselő-testület a 2016. évi 

költségvetésben új fejlesztési kiadásokat nem tervez, pályázati önrész biztosítására 15 M Ft 

elkülönítését javasolja. 

 

Pályázati intenzitás 

 

Pásztor Erik képviselő: 

 Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja, hogy 2016. évben csak 90% vagy annál magasabb 

intenzitású pályázatokat nyújtson be. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja, hogy 2016. évben csak 90% vagy annál 

magasabb intenzitású pályázatokat nyújtson be.  

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta, hogy 2016. évben csak 90%, 

vagy annál magasabb támogatási intenzitású pályázatok benyújtása történhet. 

 

A polgármester szavazásra bocsátotta a 2. pontot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással döntött arról, hogy 2016. évben 

csak 90% vagy annál magasabb intenzitású pályázatokat nyújtson be. 
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100% önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok támogatása 

 

Pásztor Erik képviselő: 

 Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a 100% önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági 

társaságok támogatására készített javaslat b) pontját azzal a kiegészítéssel, hogy a 

Zsolca TV támogatása 6,5 M Ft összeggel kerüljön meghatározásra.  

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja a l00% önkormányzati tulajdonban lévő 

gazdasági társaságok támogatására készített javaslat b) pontját azzal a 

kiegészítéssel, hogy a Zsolca TV támogatása 6,5 M Ft összeggel kerüljön 

meghatározásra.  

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal döntött arról, hogy a 100% 

önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok támogatása tekintetében a 

b) pontot fogadja el, mely szerint az 6,5 millió Ft-tal kerüljön meghatározásra.  

 

Leskó Mária gazdálkodási osztályvezető: 

 Jelenleg folyik a Sajóvölgye Nonprofit Kft. beolvadása a Zsolca TV-be. A 

Sajóvölgye Kft.-t 50 E Ft-tal, a Zsolca TV-t pedig 7 M Ft-tal támogatta a testület. 

Mivel a Sajóvölgye Kft. tulajdonában volt egy pályázat útján beszerzett 

elektromos sütő, ezt kénytelen bérbe adni a GAMESZ Központi Konyhának. 

Ezért szerződés alapján 600 E Ft bérleti díjat fognak beszedni éves szinten, ezáltal 

önkormányzati szinten gyakorlatilag a támogatási összeg nem csorbulna. 

 

A polgármester szavazásra bocsátotta a b) pontot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással döntött arról, hogy a 100% 

önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok támogatása a b) pont szerint, a Zsolca 

TV támogatása 6,5 M Ft összeggel kerüljön meghatározásra. 

 

FVSC 

 

Pásztor Erik képviselő: 

 Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja, hogy a Felsőzsolcai Városi Sport Club részére 2.500 E Ft 

támogatást biztosítsanak. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja, hogy a Felsőzsolcai Városi Sport Club részére 

2.500 E Ft támogatást biztosítsanak.  
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Kucskár Tibor képviselő: 

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

elfogadásra javasolta, hogy az FVSC részére 2 500 E Ft támogatást biztosítsanak.  

 

A polgármester szavazásra bocsátotta a 4. pontot azzal, hogy 2 000 E Ft a futball 

szakosztályé, 500 E Ft a kézilabda szakosztályé. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal döntött arról, hogy a Felsőzsolcai Városi Sport Club 

részére 2.500 E Ft támogatást biztosítsanak. 

 

Támogatási alap  

 

Pásztor Erik képviselő: 

 Az Ügyrendi Bizottság ülésén még nem merült fel a támogatási alap létrehozása. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja, hogy 3 M Ft összeggel támogatási alapot 

hozzanak létre.  

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta, hogy 3 M Ft összeggel 

támogatási alapot hozzanak létre.  

 

A polgármester szavazásra bocsátotta azt, hogy 3 M Ft keretösszegű támogatási alapot hoz 

létre a testület. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal döntött arról, hogy Támogatási alap létrehozását 

javasolja 3 M Ft keretösszeggel. 

 

A gazdasági terv összességében 

 

Pásztor Erik képviselő: 

 Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja Felsőzsolca Város Önkormányzat 2016. évi gazdasági 

tervére készített javaslatot. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja Felsőzsolca Város Önkormányzat 2016. évi 

gazdasági tervére készített javaslatot.   

 

Kucskár Tibor képviselő: 

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

elfogadásra javasolja Felsőzsolca Város Önkormányzat 2016. évi gazdasági 

tervére készített javaslatot.   
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A polgármester ezután szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a fentiek szerint. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal a fentiek szerint elfogadta a gazdasági tervet és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

128/2015. (XI. 11.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Felsőzsolca Város Önkormányzat 2016. évi gazdasági terve 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi gazdasági tervre 

vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján az alábbiakról 

dönt: 

 

A Képviselő-testület a 2016. költségvetési kiadások alakulására vonatkozóan 

 

1.  Helyi iparűzési adó 

 - 2015. évi szinten (2%) kell megtervezni. 

 

2. Magánszemélyek kommunális adója  

 - 2015. évi mértékkel kell tervezni (5.000.-Ft/adótárgy/év). 

 

3.   Építményadó jelenlegi mértéke: 1.100.-Ft/m2  

 - 1.000 Ft/m2 mértékkel kell megtervezni. 

 

4.   Települési adó bevezetésének lehetősége: 

 - továbbra sem kerül települési adó bevezetésre. 

 

Egyéb bevételek 

 

1. Építési telek értékesítési ára:                        

 - A Képviselő-testület 2.400.-Ft/m2 +ÁFA-t határoz meg értékesítési árként.  

 

2. Az intézményi étkezési nyersanyag-költségeket a tervezés időszakában: 

 - nem kívánja a Képviselő-testület módosítani, 2015. évi szinten kell tervezni. 

 

       Ft+ÁFA/nap 

Ellátottak  

Óvodások tízórai 60 

Óvodások ebéd 176 

Óvodások uzsonna 58 

Idősek Klubja 451 

Intézményi dolgozók 425 

Vendég étkezők 470 

Egyházi fenntartási iskolákban dolgozók 425 
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3. Bérleti díjakat (Mályi üdülő, szolgálati lakások, üzlethelyiségek bérleti díja)  

- 2015. évi szinten kell tervezni.  

                                                                            Ft+ÁFA/fő/nap 

Megnevezés  

Önkormányzati dolgozók részére  

Felnőtteknek 1 598  

Gyermekek (18 éves korig) 1 144 

Sátras elhelyezés 569 

Kívülállók részére  

Felnőtteknek 1 827 

Gyermekek (18 éves korig) 1 371 

Sátras elhelyezés 802 

 

                                                                       Ft/fő/nap 

Megnevezés  

Önkormányzati dolgozók részére  

1 napi, szállás nélkül 4 670 

Kívülállók részére  

1 napi, szállás nélkül 12 455 

 

 A díjtételek ÁFA-t nem tartalmaznak, TAM tevékenység. 

 

4. A Városi Könyvtár beiratkozási díját: 

- nem kívánjuk emelni.  

 az állandó felsőzsolcai lakóhellyel rendelkezőknek ingyenes, a nem 

felsőzsolcaiaknak: 

                                                Ft +ÁFA 

Megnevezés  

Felnőtteknek  858.- 

Diákoknak 429.- 

Nyugdíjasoknak 429.- 

 

5. FIZ területén lévő önkormányzati földek minimum értékesítési árát: 

- nem kívánjuk változtatni. (Jelenleg a minimum értékesítési ára 500.-

Ft+ÁFA/m2-ben van meghatározva.)  

 

A Képviselő-testület a 2016. költségvetési kiadások alakulására vonatkozóan: 

 

1. A 2016. évi költségvetésben új fejlesztési kiadásokat nem tervez, pályázati 

önrész biztosítására 15 M Ft elkülönítését javasolja.  

 

2. 2016. évben csak a 90%, vagy annál magasabb támogatási intenzitású 

pályázatok benyújtása történhet.  

 

3. A 100% önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok támogatása: 

 - a Zsolca TV támogatása 6,5 M Ft összeggel kerüljön meghatározásra. 

 

4. A Felsőzsolcai Városi Sport Club részére 2 500 E Ft támogatást biztosít  

    (2 000 E Ft futball szakosztály, 500 E Ft kézilabda szakosztály). 
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5. Támogatási alap létrehozását javasolja 3 M Ft keretösszeggel. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 dr. Pataki Anett jegyző 

Határidő: 2016. január 1-jétől, illetve a 2016. évi költségvetés készítésének 

időpontja 

 

 

Az 5. napirendi pont keretében a helyi adókról szóló 20/2015. (IX. 21.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet tárgyalta meg a testület dr. Pataki Anett 

jegyző előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a tervezetet és indokolását. Elmondta, hogy a 

rendeletbe az kerül, amit az előbb a gazdasági programnál megszavaztak. Megnyitotta a vitát 

felette. Hozzászólás hiányában kérte a bizottságok véleményének ismertetését. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja a helyi adókról szóló 20/2015. (IX. 21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról készített tervezetet. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

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

elfogadásra javasolja a helyi adókról szóló 20/2015. (IX. 21.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló tervezetet. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

 Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a helyi adókról szóló 20/2015. (IX. 21.) önkormányzati 

rendelet módosításáról készített tervezetet. 

 

A polgármester ezután szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 
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FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

27/2015. (XI. 16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 20/2015. (IX. 21.) ÖNKORMÁNYZATI 

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 22/2014. (X. 22.) számú önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés a) 

pontjában és (7) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága és Ügyrendi 

Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

1. § A helyi adókról szóló 20/2015. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdésében 

az „1.100,-Ft/m2/év” szövegrész helyébe az „1.000,-Ft/m2/év” szöveg lép. 

 

 

2. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 DR.  P A T A K I   ANETT S. K. DR. T Ó T H   LAJOS S. K. 
               jegyző polgármester 
 

 

A 6. napirendi pont keretében a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 22/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló tervezetet tárgyalta meg a 

Képviselő-testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a tervezetet, ezután megnyitotta a vitát felette. 

Hozzászólás hiányában kérte az Ügyrendi Bizottság véleményét. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

 Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 22/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról készített tervezetet. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
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FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

28/2015. (XI. 16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ  

22/2014. (X. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdés j) és l) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

22/2014. (X. 22.) 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. § (1) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2014. (X. 22.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 1. § (8) bekezdés e) pontjában és 

3. függelék I.1. pontjában a „Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatal” 

szövegrész helyébe a „Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal” szöveg lép. 

 

  (2) Az SZMSZ 1. függelékében a „Nagy Róbert Felsőzsolca, Kölcsey Ferenc u. 20.” 

szövegrész helyébe a „Nagy Lajos Zoltán Felsőzsolca, Bartók B. u. 48.” szöveg lép. 

 

(3) Az SZMSZ 2. függelék 3. pontjában foglalt táblázat A:2-B:2 mezőjében a „Nagy 

Róbert Felsőzsolca, Kölcsey Ferenc u. 20.” szövegrész helyébe a „Nagy Lajos 

Zoltán Felsőzsolca, Bartók B. u. 48.” szöveg lép. 

 

(4) Az SZMSZ 4. függelékében foglalt táblázat C:3 mezőjében a „Révész Péter” 

szövegrész helyébe a „dr. Rónai István” szöveg lép. 

 

 

2. §  (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

  (2) Hatályát veszti az SZMSZ  

a) 2. § (4) bekezdés d) pontja, 

b) 16. § (5) és (6) bekezdésében a „Közös Önkormányzati” szövegrész. 

 

 

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

jegyző polgármester 

 

 

A 7. napirendi pont keretében az önkormányzat elismeréseinek alapításáról és 

adományozásuk szabályairól szóló 3/2000. (II.25.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról készült tervezetet tárgyalta meg a testület Dr. Tóth Lajos polgármester 

előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a tervezetet és indokolását. Megnyitotta a vitát a 

tervezet felett.  
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Hogya Zsolt képviselő: 

 Egy városi kitüntető cím átadása - díszpolgári, pro urbe díj - igenis ahhoz méltó, 

hogy ünnepi testületi ülésen adják át. Úgy tudja, hogy a városnapi 

rendezvénysorozat része a Köztisztviselők napja alkalmából szervezett képviselő-

testületi ünnepi ülés és ezen kerülnek átadásra ezek a díjak. Úgy gondolja, fontos 

lenne, hogy ilyen ünnepélyes testületi ülésen adják át a díjakat, ezek a testületi 

ülések egyébként nyilvánosak, bárki eljöhet rájuk. Nem tartaná helyesnek, hogy 

egy ilyen díjat a focipályán, a tribünön adjanak át egy sportelismerés kategória 

degradálásaként. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy az elképzelés az, hogy a díjakat nem a 

focipályán, hanem az önkormányzat házában, a díszteremben adnák át, csak az időpont azért 

lett áttéve a városnapra, hogy a testvértelepülések vendégei is részt vehessenek rajta, de 

ugyanúgy ünnepi ülés keretében, ami rövidebb lesz a megszokottól. Ünnepélyes keretek 

között, az egyértelmű, hogy nem a focipályán. Beírják a rendeletbe, hogy ünnepi testületi ülés 

keretében történjen az átadás. 

További hozzászólás nem volt, így kérte az Ügyrendi Bizottság véleményének ismertetését. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

 Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja az önkormányzat elismeréseinek alapításáról és 

adományozásuk szabályairól szóló 3/2000. (II.25.) számú önkormányzati rendelet 

módosításáról készített tervezetet. 

 

A polgármester ezután szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet a fenti módosítással együtt, 

mely szerint mindkét § kiegészül az „ünnepi testületi ülésen” szövegrésszel.  

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

29/2015. (XI. 16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT ELISMERÉSEINEK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSUK 

SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 3/2000. (II. 25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország címerének és 

zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § 

(9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 22/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 20. § (7) bekezdés e) 

pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
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1. § (1) Az önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló 

3/2000. (II. 25.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. § A kitüntető címeket minden évben a városnapi rendezvényeken ünnepélyes 

keretek között kell átadni ünnepi testületi ülésen.” 

 

(2)  A Rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Az adományozásra a városnapi rendezvényeken ünnepélyes keretek között 

kerül sor ünnepi testületi ülésen.”  

 

 

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

 

 

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

 jegyző polgármester 

 

 

A 8. napirendi pont keretében a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 21/2015. (IX. 21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló tervezetet tárgyalta meg a Képviselő-testület 

Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

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

 

Rimán János képviselő: 

 Értelmezi, szeptemberben tárgyaltak egy hasonlót. Ez annyiban különbözik tőle, 

hogy innentől kezdve mindenki, aki a talajt terheli, fog fizetni, nincs kibúvó, hogy 

tudják-e mérni, vagy sem, van zártfalú, vagy nincs. Ez a lényege. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ez egyértelmű. 

 

Rimán János képviselő: 

 Innentől kezdve megszavazza a rendeletet. 

 

Mivel egyéb hozzászólás nem volt, a polgármester kérte a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

véleményének ismertetését. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

 Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolja a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 21/2015. (IX. 21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról készült tervezetet. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

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

elfogadásra javasolja a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 21/2015. (IX. 21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló tervezetet.  

 

Ezután a polgármester felolvasta és szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. 
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A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

30/2015. (XI. 16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A TALAJTERHELÉSI DÍJ HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 

21/2015. (IX. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. 

évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 22/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés a) 

pontjában és (7) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága és Ügyrendi 

Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

1.§  A talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 21/2015. (IX. 21.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

„A rendelet hatályát a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Ktd.) 2. § rendelkezése a Ktd. 11. § (1) bekezdésének 

figyelembevételével határozza meg.” 

 

 

2. §   A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

 „(1) A talajterhelési díj mértékét és alapját a Ktd. 12. § határozza meg. 

 

 (2)  Mérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj 30 l/fő/nap átalány vízfogyasztás 

alapulvételével kerül megállapításra.” 

 

  

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon 

lép hatályba. 

 

 (2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése 2016. január 1. napján lép hatályba.  

 

 

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

 

 

A 9. napirendi pont keretében Felsőzsolca Város Önkormányzata tulajdonában lévő 

földterületek haszonbérleti díjának meghatározására készült javaslatot tárgyalta meg a 

Képviselő-testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
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Aranyosi Elemér, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 

Fejenként kell fizetni a 30 litert, vagy családonként? Az nem fog menni, 

egyáltalán nem fogják befizetni, az nagyon sok. Ki fogja kifizetni havonta a 6-7 E 

Ft-ot? Ezt nem kellett volna megszavazni. Ez nagyon sok lesz, egy cigány sem 

fogja megfizetni. Ez nagyon sok egy család részére. Ezt át kell gondolni, nem 

szabad megcsinálni, mert itt nagyon nem jó hangulat lesz. Erre oda kell figyelni. 

Egyetért Nagy Zoltán képviselővel, hogy nem szavazta meg. Azt hitte, hogy 

családonként lesz 30 liter, az igen, de hogy gyerekenként, vagy felnőttenként 30 

liter, az nagyon sok. Ezt le kell venni napirendről és újra kell tárgyalni. Semmiről 

nem tudnak semmit, csak a testület dönt róla. Meg is kéne vitatni. Ezt nehéz lesz 

megvalósítani. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester közölte, hogy ha odafigyeltek, elmondta, a Kormányhivatalnak 

ez az ajánlása, nem maguktól találták ki. A jegyzőkönyvet beküldik a Kormányhivatalba, ha 

törvénytelen, meg fogják óvni. Ezt a napirendet most már ne bolygassák, haladjanak tovább. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a javaslatot. 4,8 Ft/m2/év volt 2012-ben 

megszavazta. 

 

Nagy Zoltán képviselő: 

2014-ben szavazták meg, talán 48 E Ft-ra emelték fel hektárját. Most 50 E Ft-ot 

javasol. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 Nem javasolja az emelést, lecsökkentették a támogatást 43 E Ft/ha-ra, a régi 67 E 

Ft-os támogatási szinten lett megállapítva az ár, azt javasolja szinten tartani. 

 

Kassai Attila képviselő: 

 Ő is az eredetit, a 48 E Ft-ot javasolja. A zöldítés költségekkel jár, azt nem lehet 

alapul venni a támogatáshoz. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester jegyző asszony megerősítését követően elmondta, hogy a 

legutolsó javaslatot teszi fel szavazásra. 

Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, az alábbi módosítással 

elfogadta és a Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja Felsőzsolca Város 

Önkormányzat tulajdonában lévő földterületek bérleti díjainak meghatározására 

tett javaslatot, mely szerint a haszonbérleti díj éves összege aranykorona értéktől 

függetlenül 4,8 Ft/m2/év. A határozati javaslat második pontja helyébe lép, hogy a 

haszonbérleti díjak befizetésének határideje a 2016. évtől kezdődően szeptember 

15-e. 

 

Ezután a polgármester felolvasta és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a Pénzügyi 

Bizottság véleményével. 

 

Rimán János képviselő: 

 A felelős Gaál Imre, nem Vantal Gyula. 
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A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

129/2015. (XI. 11.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Felsőzsolca Város Önkormányzat tulajdonában lévő földterületek 

haszonbérleti díjának meghatározása 

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 

tulajdonában lévő földterületek haszonbérleti díját aranykorona értéktől 

függetlenül 4,8,-Ft/m2/év összegben határozza meg. A Képviselő-testület 

felkéri a GAMESZ igazgatóját, hogy a jelenleg hatályban lévő haszonbérleti 

szerződésekben 2016. január 1. napjával érvényesítse a díjváltozást. 

 

2. A haszonbérleti díjak befizetésének határideje a 2016. évtől kezdődően 

szeptember 15-e. 

 

3. Az 1. és a 2. pontokban foglaltak alapján meghatározott haszonbérleti díjat az 

önkormányzat kérheti a bérleti díj összegének megfelelő terményben. A 

termény fajtája és mennyisége a haszonbérleti szerződésben egyedileg kerül 

meghatározásra. 

 

Jelen határozattal egyidejűleg a 202/2012. (XI. 28.) Kth. számú határozat 

hatályát veszti.  

  

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester, Gaál Imre GAMESZ igazgató 

Határidő: 2016. január 1. 

 

 

A 10. napirendi pont keretében a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolával a 

Rendezvények Háza igénybevételére kötött egyedi megállapodás módosítására készült 

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

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

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

 

Rimán János képviselő:  

 Hallotta, hogy a Pénzügyi Bizottság is úgy gondolkodik, mint ő, de elmondaná, 

szeretné, ha a 25 E Ft/hó maradna és nem kell annyira méricskélni a két iskola 

között. Örül annak, hogy a katolikus egyháznak van egy szép nagy temploma, 

ahol a rendezvényeiket meg tudják tartani. Nem tehetnek arról, hogy a református 

egyháznak csak egy imaháza van és nem várhatják, hogy 700 ember oda menjen. 

Az önkormányzat nem egy rt., nem egy kft., ebbe az iskolába jár legalább 200 

diák, ha ennyivel tudnak segíteni, tegyék meg. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

 A mai rendezvény miatt be van rendezve a csarnok, emiatt a mai tanítási órák 

mégsem maradtak el, megtartották. Polgármester úr említette, hogy van 8 felsorolt 

plusz rendezvény. 
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Vannak olyan rendezvények, amelyek tanítási időben, a testnevelési órák terhére 

lesznek, pl. az egészségnevelési hét sorversenye, vagy a Ki mit tud, ami az utolsó 

tanítási héten lesz, akkor egyébként is kevesebbet lesznek a Rendezvények 

Házában. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 Semmi esetre sem gondolná, hogy egy iskolának emeljenek tarifát. A másik 

iskolát is támogatva azt gondolja, ha volna lehetőségük, karácsonyra valamilyen 

formában esetleg támogatási gesztust nyújtanának a másik iskola felé. Bár 

valóban nehezen jutnak el, de ha lehetőség adódik, ugyanúgy elmennek pl. a 

rendezvényekre, egészségnevelési hétre. A másik iskolát is támogatva, a 

színvonalat figyelembe véve ne emeljenek díjat. 

 

A polgármester javasolta, hogy mivel annyira keveset veszik igénybe, az ő ünnepségeik, 

igénybevételük esetében legyen 1,-Ft a díj. 

 

dr. Pataki Anett jegyző elmondta, hogy 5,-Ft lehet csak. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester véleménye, hogy jó, nem lehet térítésmentesen. 

 

Hogya Zsolt képviselő: 

 Mindannyian tudják, hogy a két iskola földrajzi adottságai nem egyformák, ha 

ugyanolyan távolságban lenne a Szent István Iskola, mint a Kazinczy a 

sportcsarnokhoz, gondolja osztozni kellene komolyabb mértékben a csarnokon. 

Mivel nehezen tudnak eljutni onnan a diákok, köszöni polgármester úrnak, a 

testületnek ezt a gesztust, hogy amennyiben a Szent István Iskola igénybe kívánja 

venni a termet, ilyen méltányos árat fizessenek érte. 

 

A polgármester egyéb hozzászólás híján kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének 

ismertetését. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

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

elfogadásra javasolja a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolával a 

Rendezvények Háza igénybevételére kötött egyedi megállapodás módosítására tett 

„B” határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy az újabb iskolai 

rendezvények is szerepeljenek a szerződésben. 

 

Ezután a polgármester ismertette a határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság kiegészítésével 

és azzal, hogy a Szent István Római Katolikus Általános Iskola a Rendezvények Házát 5,-Ft-

ért igénybe veheti a rendezvényeire, majd szavazásra bocsátotta azt. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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130/2015. (XI. 11.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolával a Rendezvények 

Háza igénybevételére kötött egyedi megállapodás módosítása 

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. október 1. napján 

kelt Felsőzsolcai Rendezvények Háza igénybevételére kötött Egyedi 

megállapodást áttekintette és úgy dönt, hogy azt nem módosítja. A 

szerződésben azonban szerepeljenek az újabb iskolai rendezvények is. 

 

2. A Képviselő-testület döntött arról, hogy a Szent István Római Katolikus 

Általános Iskola a Rendezvények Házát 5,-Ft-ért igénybe veheti a 

rendezvényeire. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A 11. napirendi pont keretében a középiskolás tanulók támogatására készült javaslatot 

tárgyalta meg a Képviselő-testület Rimán János képviselő előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Rimán János képviselő méltatta, hogy az önkormányzat az időseket megsegítette, hasonló 

segítséget szeretne a középiskolások irányába, erre vonatkozik a javaslata. Polgármester úrnak 

megjegyzése volt a bizottsági ülésen a hiánnyal kapcsolatban, hogy nem tudnák-e ezt esetleg 

a következő félévre áttenni. Azt mondaná, hogy hozzanak egy elvi döntést, hogy ezt jövő 

tavasszal meglépik és ezzel már tervezzenek a jövő évi költségvetésben. 

 

Nádi Gyula alpolgármester: 

 Nem kell itt elvi döntés, dolgozzon ki pontosabb javaslatot Rimán János, 

támogatni fogja a testület. 

 

Rimán János képviselő elmondta, hogy sajnos nincs meg a szám az önkormányzatnál, hogy 

mennyi középiskolás van. Csak azt tudták megmondani, hogy 439 fő a 15-20 éves közötti 

korosztály létszáma. Hogy ebből mennyi jár középiskolába, nem tudják. Valahogy nyomozni 

kellene ezután. Azért volt 500 E Ft-os a limit, mert úgy látta, hogy ennyit tudnak megspórolni. 

Mondhatta volna azt is, hogy az általános tartalék terhére oldják meg, de úgy érzi, hogy 

novemberben, az év végén ilyet felelősen javasolni nem lehet. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal úgy döntött, hogy elviekben támogatja a 

javaslatot, azonban a támogatás igénybevételéhez szükséges feltételek további 

meghatározását és kidolgozását szükségesnek tartja.  

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elnapolta a napirendi pont 

tárgyalását.  
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Ezután a polgármester javasolta, hogy a további feltételek meghatározásáig, kidolgozásáig 

napolja el a döntést a testület, a későbbiekben visszatérnek rá, bármikor beadhatja Rimán 

János. 

 

Rimán János képviselő elmondta, nem akarja, hogy ez elsikkadjon. Megkérdezte, hogy 

számokat honnan szerezzen? A hivatal sajnos nem tud adni, az a baj. Fontosnak érzi, hogy 

segítsenek a középiskolásokon legkésőbb jövő tavasszal. 

 

Hogya Zsolt képviselő: 

 Biztos abban, hogy egy ilyen ügy mellé bármelyik középiskola odaáll. Írjanak 

levelet valamennyi középiskolának, hogy adják meg a felsőzsolcai lakóhellyel 

rendelkező tanulók létszámát. Biztosan megküldik az adatokat. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester kérte, hogy ne a hivatal csinálja, nekik van elég dolguk. 

Szavazásra bocsátotta a javaslat elnapolására irányuló kezdeményezést. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással elnapolta a döntést a további 

feltételek meghatározásáig, kidolgozásáig. 

 

 

A 12. napirendi pont keretében a MiReHuKöz Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. Taggyűlésének 2015. november 6-án kezdeményezett 

döntéshozatalára készített javaslatot tárgyalta meg a Képviselő-testület Dr. Tóth Lajos 

polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester felkérte jegyző asszonyt, ismertesse a javaslatot. 

 

dr. Pataki Anett jegyző elmondta, hogy hétfőn kapták a kérelmet, azért nem került időben a 

testület elé a javaslat. Viszont a határidő 8 nap rá, tehát elég szoros, ez a hét. Kiírt a Miskolci 

Városgazda Nonprofit Kft. egy közbeszerzési eljárást téli síktalanításra és hóeltakarítási 

munkákra. Erre pályázott és meg is nyerte a közbeszerzési eljárást a MiReHuKöz Kft. 380 M 

Ft + ÁFA értékben. A MiReHuKöz Kft.-nek nincsen megfelelő gépjárműparkja, 

eszközparkja, gépjármű felépítménye, ezért ő is közbeszerzési eljárást tett közzé, meghívásos, 

gyorsított tárgyalásos eljárást az idő szűkére való tekintettel. Ezt a közbeszerzést meghívás 

alapján egy szombathelyi cég nyerte meg 79.481 E Ft + ÁFA értékben. Ezért fordult a 

MiReHuKöz Kft. a Képviselő-testületekhez, hogy ezt a két közbeszerzési eljárást, illetve az 

ezekről szóló tájékoztatást tárgyalják meg és fogadják el. Az írásbeli döntéshozatali eljárás 

arról szól, hogy nem hívnak össze taggyűlést és nem jelennek meg személyenként az 

önkormányzatok képviselői és nem szavaznak, hanem arra kérik a Képviselő-testületeket, 

hogy határozathozatallal hozzanak döntést utólag, amit utána beküldenek. A szavazás nyilván 

akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot beküldenek az ügyvezetés részére, amennyi 

szavazati jogot képviselő tag jelenléte szükséges lenne, ha ülést tartanának. Így 8 napos 

határidő tűzésével kell a testületeknek meghozni a döntést. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy Miskolc szavazata több, mint az összes 39 

településé. Azt kell megnézni, hogy kiderül-e belőle, kell-e fizetniük, vagy nem a 

síktalanításért. 
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Kucskár Tibor képviselő: 

 Ez lett volna a kérdése. Felsőzsolca síktalanítását érinti-e, ha igen, kell-e érte 

fizetni? 

 

Hogya Zsolt képviselő: 

 Melyik útszakaszokat fogják síktalanítani? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester kérte, döntsön a testület, hogy hol akarnak és mennyi a 

Felsőzsolcára eső összeg. Utána megszavazzák. Nincs különösebb gond, mert rendkívüli ülés 

lesz kb. 3 nap múlva. 

 

dr. Pataki Anett jegyző elmondta, hogy a szövegkörnyezetből arra következtet, hogy mivel a 

Miskolci Városgazda Kft. írta ki a közbeszerzési eljárást, ezért ez Miskolc területére 

vonatkozik, csak mivel a MiReHuKöz-nek tagja Felsőzsolca, ezért kötelező. Arról nem szól a 

dolog, hogy náluk síktalanítani fognak. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a többi 39 településen sem fognak 

síktalanítani. Ha úgy gondolják, ne foglalkozzanak vele, ez nem fogja megállítani az ő 

dolgaikat. 

 

Hogya Zsolt képviselő: 

 Ez a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata kezelésében lévő közúthálózat 

téli síktalanításáról szól. Van Felsőzsolcán olyan közút, ami Miskolc Megyei Jogú 

Város kezelésben van? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy van, a körforgóig, a sárga ház kerítéséig 

Miskolcé a közút. Felsőzsolcán hogy lenne miskolci út? 

 

Ezután a polgármester ismertette a határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátotta azt. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

131/2015. (XI. 11.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A MiReHuKöz Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltató Nonprofit Kft. Taggyűlésének 2015. november 6-án 

kezdeményezett írásbeli döntéshozatala 

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a MiReHuKöz 

Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

Taggyűlésének tagja a 2015. november 6-án kezdeményezett írásbeli 

döntéshozatal keretében az alábbi 1/2015. (XI. ….) Taggyűlési Határozatra 

„igennel” szavaz: 
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 A MiReHuKöz Nonprofit Kft. Taggyűlése az ügyvezetőnek a Miskolci 

Városgazda Nonprofit Kft. által a „Keretmegállapodás Miskolc Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának kezelésében lévő közúthálózat gépi síktalanítási, 

valamint hóeltakarítási munkáinak elvégzésére szóróanyag biztosítással” 

tárgyban kiírt és a Társaság által megnyert közbeszerzési eljárás kiírójával, 

illetve az annak végrehajtása érdekében a Társaság által „Szállítási szerződés 

keretében síkosság mentesítéshez szükséges gépjármű felépítmények és 

eszközök beszerzése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás nyertesével 

megkötött szerződésekről szóló tájékoztatását tudomásul veszi. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntést küldje meg a 

MiReHuKöz Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató 

Nonprofit Kft. felé. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2015. november 14. 

 

 

Miután egyéb napirend, bejelentés nem volt, a polgármester az ülést 1619 órakor bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 DR. PATAKI ANETT DR. TÓTH LAJOS 
 jegyző polgármester                             

 

 

 

 PÁSZTOR ERIK SZÉCHENYI SÁNDORNÉ 
jegyzőkönyv hitelesítők 


