
2-20/2014. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 9-én 800 

órakor tartott rendkívüli ülésén.  

 

 

Helye: Városháza, polgármesteri iroda. 

 

  

Jelen vannak:  Dr. Tóth Lajos polgármester, Kucskár Tibor (távozása az 1. oldalon 

jelezve), Kun Attiláné, Nádi Gyula, Rimán János, Szinai István és Vasvári 

László képviselők.  

 

 

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

 

 

Az 1. napirendi pont tárgyalásánál: Lautner Emőke városi főépítész. 

 

 

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

 

 

Meghívottként az ülésen nem jelent meg: Kolenkó Gábor, a nem a Képviselő-testület tagjai 

közül választott alpolgármester. 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: Jávorszki Klára ügyintéző. 
 

 

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

Képviselő-testület 6 tagja jelen van, miután Kucskár Tibor az ülésről távozott. Az ülés 

határozatképes, azt megnyitotta.  

 

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

Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadott. 

 

Ezután a polgármester ismertette a kiküldött napirendi javaslatot, amelyet két új ponttal 

egészített ki:  

Javaslat FIZ területén járdaépítéshez történő hozzájárulásra  

Javaslat az Önkormányzat intézményeiben alkalmazotti, közalkalmazotti besorolású dolgozók 

részére juttatandó Erzsébet-utalvány biztosítására 

A napirendeket nyílt ülésen javasolta megtárgyalni a zárt ülés előtt. 
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Vasvári László képviselő:  

Napirendi pontként szeretné, ha a testület megtárgyalná szóbeli előterjesztésként 

az FVSC-vel kapcsolatos helyzetet, amelyet már polgármester úrhoz írásban 

benyújtott. Ezt zárt ülésen kéri megtárgyalni. 

 

Ezután a polgármester – a kiegészítésekkel együtt – szavazásra bocsátotta a napirendi 

javaslatot. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

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

fogadta el:  

 

NAPIREND: 
 

1. Javaslat Felsőzsolca város településrendezési eszközeinek módosítására, a gát 

megépítésével összefüggő kisajátítási ügyekhez kapcsolódóan 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

2. Javaslat a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében Gördülő 

Fejlesztési Terv elfogadására  

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

3.  Javaslat a Felsőzsolca Sajó utcai szennyvízátemelő gépházban üzemelő szivattyú fődarab 

cseréjére 

Javaslat a Felsőzsolca Sajó utcai szennyvízátemelő gépházban üzemelő szivattyú 

javítására 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

4. Javaslat FIZ területén járdaépítésre 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

5.  Javaslat az Önkormányzat intézményeiben alkalmazotti, közalkalmazotti besorolású 

dolgozók részére juttatandó Erzsébet-utalvány biztosítására 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

6.  Javaslat a Szent István utcai iskola, a Közösségi Konyha és a Családgondozó Központ 

épületeinek épületenergetikai korszerűsítésére és épületekhez napelemes rendszerek 

telepítésére (zárt ülés) 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

7.  Javaslata „Felsőzsolca Város funkcióbővítő fejlesztése”című projekt megvalósításával 

összefüggő pótmunkálatok elvégzése közbeszerzési eljárásának megindítására (zárt ülés) 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

8.  Tájékoztató az FVSC-vel kapcsolatos helyzetről (zárt ülés) 

 Előadó: Vasvári László képviselő 
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Napirend előtt a polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság mára összehívott ülése 

nem volt határozatképes, így az előterjesztéseket bizottság nem tárgyalta meg. Tekintettel 

azonban a megtárgyalandó előterjesztések sürgősségére, a bizottságok előzetes 

véleményezésétől most kénytelenek eltekinteni.  

 

 

Az 1. napirendi pont keretében „Felsőzsolca város településrendezési eszközeinek 

módosítására, a gát megépítésével összefüggő kisajátítási ügyekhez kapcsolódóan” című 

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

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)  

 

A polgármester köszöntötte Lautner Emőke városi főépítészt, akit megkért, hogy ismertesse 

az előterjesztést. 

 

Lautner Emőke városi főépítész:  

A mostani előterjesztés nem ismeretlen a Képviselő-testület számára, mivel már 

volt egy nagyon részletes előterjesztés, amely tárgyalta a településfejlesztési 

koncepció irányvonalait, az előzetes eljárások rendjét, a lakossági kérelmek 

szerinti módosítási tételeket, hogy melyiket támogatja a Képviselő-testület és 

melyiket nem. Az előterjesztés negyedik pontja arra irányul, hogy a gát 

megépítésével összefüggő kisajátítási ügyekben hozzanak előre egy rendezési terv 

módosítást, hogy végre a megépült gátat az ingatlan-nyilvántartásba be lehessen 

vezetni, az alaptérképen fel lehessen tüntetni, így végre a kisajátítási összegek is 

kifizetésre kerülhessenek. A gát megépítésével kapcsolatban már volt egy 

rendezési terv módosítás 2013-ban, amely elsősorban az M30-as út bevezető 

szakaszára vonatkozott, de ezzel párhuzamosan nagyon gyorsan a gát 

nyomvonalát is betették a rendezési tervbe. Ez a rendezési terv akkori módosítása 

csak a gáttal foglalkozott, akkor nem voltak meg a szükséges telekalakítások a 

kisajátításhoz. A gáthoz kapcsolódó területekkel az a rendezési terv nem 

foglalkozott. A rendezési terv módosításának jóváhagyása után elkészült a 

kisajátítási terv, amelyet a felsőzsolcai építéshatóság befogadta és a telekalakítási 

tervet záradékolta, tehát hozzájárult. Közben megváltozott az államigazgatási 

rendszer és az építéshatóság átkerült a Miskolci Járási Hivatalba, akik nem 

fogadták el az általuk lezáradékolt telekalakítást, emiatt megtagadták a kisajátítási 

terv aláírását. Ezzel kapcsolatban tartottak egy nagy egyeztető tárgyalást, ahol itt 

volt az építéshatóság képviselője, az ÉVIZIG képviselőjét is meghívták, itt volt a 

tervet előkészítő műszaki csapat, ő maga is jelen volt. Végigegyeztették tételesen 

az építéshatósággal, hogy mit szeretnének. Ezeket a módosításokat hajtották 

végre. A lényege, hogy nem maradhat olyan zárványtelek a gátépítés során, amit 

közterületről nem lehet megközelíteni. Emiatt 13 tételben kellett módosítani a 

rendezési tervet. A másik jelentős kérdés ezzel kapcsolatosan, hogy megépült a 

gát, ami keresztbe vágta az eredeti rendezési tervben a beépítésre szánt területeket, 

ott voltak a város fejlesztési területei, így a strand, a camping, az ehhez 

kapcsolódó különleges közösségi területek, ezeket a megépült gát kettévágta. Egy 

jogszabályi előírás alapján mentetlen területen, hullámtérben nem lehet beépítésre 

szánt területeket kiépíteni. Az egész Csepnyiki rész átkerült a mentetlen oldalra. 

Ezeket a koncepcióból is majd ki kell venni. Az a fejlesztés, amit ide képzelt a 

város, azt el kell felejteni sajnos. Emiatt is módosítani kellett a rendezési tervet. 

Az államigazgatási egyeztető eljárást lefolytatták, egyetlen területről sem érkezett 

semmilyen kifogás. Véleménye szerint azonban aggályos, hogy a Járási 
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Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal, aki egyébként megkifogásolta a múltkor is 

záradékolt kisajátítási tervet, az nem reagált még. Ez jellemző rájuk, mert így 

szokták csinálni. Nem érti, hogy ez a hivatal, hogyan engedheti ezt meg magának, 

hogy nem reagál. Fél attól, hogy jóváhagyás után fogják megkifogásolni. Reméli, 

hogy nem lesz ilyen, de ha véletlenül mégis előfordulna, akkor erre is van egy 

javaslata. Folyamatban van a rendezési terv módosításának második üteme, ami a 

lakossági kérelmekkel foglalkozik, ez 15 tétel. A lakossági kérelmek közül sok 

megoldódott most, de ha adódik probléma, akkor ebbe bele tudják tenni ezt a 

módosítást is. Ha a testület jóváhagyja a mostani határozatot, akkor jegyző 

asszonynak ezt 15 napon belül meg kell küldenie a kormányhivatalnak, ezzel egy 

időben intézkedni kellene, hogy a kisajátítási tervet is módosítsák. A 

Kormányhivatal, vagy aki a kisajátítási tervet készítette, fel kell velük venni velük 

a kapcsolatot és ezt sürgetni kell. Reméli, hogy ennek már rendezési tervi 

akadálya nincs.  

Augusztus 20-án kiküldték a rendezési terv második ütemét, remélhetőleg 

szeptember 20-án visszakapják. Ha az államigazgatási szerveknek nincs kifogása, 

nincs eltérő véleménye, akkor lát esélyt arra, hogy még ez a Képviselő-testület 

jóvá tudja hagyni október elején a módosítást, ha nem kell újabb egyeztető 

tárgyalást összehívni. A településfejlesztési koncepciót, ami a város következő 

rendezési tervének megalapozására vonatkozik, előzetesen koncepcionálisan 

megbeszélték már polgármester úrral és jegyző asszonnyal. Ezt azonban  már az 

új testület fogja elfogadni. Az alapvető fejlesztési irányokban valami konszenzus 

kezdett kialakulni a mostani testülettel, de a befejezés már a következő testületet 

érinti. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a határozati javaslatot, amelyet szavazásra bocsátott.  

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

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

 

115/2014. (IX. 09.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Felsőzsolca város többször módosított 99/2008. (X.21.) számú 

önkormányzati határozattal jóváhagyott, a 96/2013.(V.23.) 

önkormányzati határozattal módosított Településszerkezeti tervének K-2 

jelű módosítása 

 
A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

A) A Képviselő-testület Felsőzsolca Város Településszerkezeti Tervének K-2 jelű 

módosítását, mely a gát építésével kapcsolatos kisajátítással érintett területekre 

vonatkozik, jelen határozat 1-14 melléklete szerint jóváhagyja. A 

Településszerkezeti terv módosítással nem érintett részei hatályban maradnak. 

 

B) A Képviselő-testület Felsőzsolca Város Településszerkezeti Terv leírását jelen 

határozat 15 melléklete szerint jóváhagyja. A Településszerkezeti Terv 

leírásának módosítással nem érintett részei hatályban maradnak.  
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A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése során 

megállapított Településszerkezeti Tervben és az elválaszthatatlan részét képező 

Településszerkezeti Terv Leírásában foglaltakat együttesen kell alkalmazni. 

 

A jóváhagyás után a Településszerkezeti Tervet és Leírását egységes 

szerkezetben kell dokumentálni. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a rendeletet és annak indokolását.  

 

Lautner Emőke városi főépítész: 

A szabályozási terv mellékleteiben látszik, hogy milyen volt és milyen lett.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy látható az árvíz előtti és utáni állapot. 

 

Lautner Emőke városi főépítész: 

A 15 mellékletben minden egyes tételben bemutatták a változást, az előkészítés 

során a szakmai gyakorlat szabályait követték és így vették végig az összes 

változást. Ismertette az állami főépítész szakmai véleményét. A főépítész nem 

emelt kifogást, hozzájárult a településrendezési terv módosításához.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a rendelet-tervezetet és annak általános és részletes 

indokolását, kezdeményezte a rendelet elfogadását. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

19/2014. (IX. 11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

FELSŐZSOLCA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ) ÉS 

SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 7/2005. (V. 27.) ÖNKORMÁNYZATI 

RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

 
Felsőzsolca Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, 

valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. 

§ (6) bekezdés 6. pontjában, valamint a 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30. § 

(1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek 

véleményének kikérésével a partnerségi egyeztetést követően Felsőzsolca Város Helyi Építési 

Szabályzatáról (HÉSZ) szóló többször módosított 7/2005. (V. 27.) rendeletét (a továbbiakban 

„R”) az alábbiak szerint módosítja: 
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1.§ 

(1) A „R” 6.§ (1) d) pontja helyére az alábbi rendelkezés lép: 

 

d) Különleges területek alövezetei 

 

Kr  régészeti park 

Ksp sportpálya 

Kt  temető 

Kb  kavicsbánya 

Ká  állatmenhely 

Kkm   különleges közmű terület 

 

(2) A „R” 6.§ (2) c) pontja helyére az alábbi rendelkezés lép: 

 

c)Erdő területek övezetei 

 E 

Evk  környezetvédelmi célú erdő 

Eg   gazdasági célú erdő 

Evt   természetvédelmi célú erdő 

 

(3) A „R” 6.§ (2) f) pontja helyére az alábbi rendelkezés lép: 

 

f)Egyéb területek övezetei 

 

 V 

V-1  Élővízfolyások, tavak  

V-2  Árvízvédelmi vápa 

V-3  Egyéb vízgazdálkodási területek  

V-4  Árvízvédelmi töltés 

 

2.§ 

 

(1) A „R” 29.§ (1) bekezdés helyére az alábbi rendelkezés lép: 

 

(1)A különleges területnek minősülnek az alábbi létesítmények elhelyezésére kijelölt 

területek: 

  Kr  régészeti park 

  Kt  működő temető 

  Ká állatmenhely 

  Ksp sportpálya 

  Kkm különleges közmű terület 

 

(1) A „R” 29.§ (2) bekezdés helyére az alábbi rendelkezés lép  
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(2) XIII. SZ. TÁBLÁZAT  

Az építési telek 

Övezeti 

Jele 

Funkcionális 

besorolása 

Beépítési 

módja 

Kialakítható 

legkisebb 

terület 

 

 

Legnagyobb 

beépítettsége 

Legnagyobb 

építményének- 

Magassága 

m 

Kr Régészeti park SZ 2000 m2 

10 % 

régészeti 

szakvélemény 

alapján 

3,5 m 

régészeti 

szakvélemény 

alapján 

Kt Működő temető SZ 1000 m2 5 % 7,5 m 

Ká Állatmenhely SZ 1000 m2 20 % 4,5 m 

Ksp1 Sportpálya SZ 1000 m2 20 % 7,5 m 

Ksp2 Sportcsarnok Z 1000 m2 100 % 12,5 m 

Kb Kavicsbánya 

SZ 

Csak 

kiszolgáló 

Épület 

K m2* 5 % 

 

4,5 m 

 

Kkm 
különleges közmű 

övezet 
SZ 1000 m2 30% 4,5 m 

 

Legkisebb zöldfelület 40 % 

 

Megjegyzés: 

K* kialakult telekállapot, illetve Szabályozási terven jelölt területi határok 

A kialakult telekméretektől kisebb telek nem alakítható ki, kivéve ha a szabályozási terv ezt 

lehetővé teszi 

 

(3) A „R” 29.§ (3) bekezdés hibás számozása javításra kerül az alábbiak szerint: 

 

(5) Állatmenhely övezete   

  

(4) A „R” 29.§ (4) bekezdés hibás számozása javításra kerül az alábbiak szerint: 

 

 

(6)Ksp - Különleges sport terület alövezet 

 

(5) A „R” 29.§ (5) hibás számozású bekezdése hatályát veszti. 

 

3.§ 

(1) A „R” 42.§ (1) bekezdés helyére az alábbi rendelkezés lép: 
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(1) V-1 jelű övezetbe tartoznak az élővízfolyások, valamint a tavak. 

 (2) A „R” 42.§ (2) bekezdés helyére az alábbi rendelkezés lép: 

 

(2) Az élővízfolyások part élétől számított 6,0 m-es – illetve magasabb rendű jogszabályban 

meghatározott - kezelői, fenntartási sávot szabadon kell hagyni, azon belül építményt 

elhelyezni nem lehet. 

 

(3) A „R” 42.§ (4) bekezdése hatályát veszti. 

(4) A „R” 42.§ (6) bekezdés helyére az alábbi rendelkezés lép: 
 

(6)V-2 jelű övezetbe tartozik az árvízvédelmi vápa. 

Területén csak a hozzátartozó műszaki jellegű műtárgyak helyezhetőek el.  

 

(5) A „R” 42.§ (7) bekezdés helyére az alábbi rendelkezés lép: 

 

(7)  V-3 jelű egyéb vízgazdálkodási területek övezetébe tartoznak:  

- az általános vízbeszerzési területek, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 

ivóvízellátást szolgáló vízi, és viziközmű létesítmények, 

- a hullámtéren belüli nem árvízvédelmi területfelhasználások 

Az övezetben építményt elhelyezni csak a védelemre vonatkozó hatályos előírások 

betartásával lehet. 

A hullámtéren belül építmény csak a magasabb rendű jogszabályokban 

megfogalmazottak szerint helyezhető el. 

 

4.§ 

(1) Felsőzsolca város Szabályozási Terve módosul a jelen rendelet 1.-13 számú rajzi 

mellékletek szerint  

 

(2) A Szabályozási Tervben a módosítással nem érintett területrészek szabályozása 

változatlanul érvényben marad. 

 

5.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.  

 

E rendeletet a 1.-14 számozott mellékeltet tartalmaz „Szabályozási terv módosításának 

tervanyaga” címmel. 

 

 

 

 DR. PATAKI ANETT  DR. TÓTH LAJOS  

jegyző polgármester 
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Dr. Tóth Lajos polgármester kérte Lautner Emőkét, hogy ha a kormányhivatalhoz be kell 

nyújtani a módosítást, akkor keresse már őt.  

 

/Lautner Emőke az ülésről 823 órakor távozott./ 

 

 

A 2. napirendi pont keretében a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága 

érdekében Gördülő Fejlesztési Terv elfogadására vonatkozó javaslatot tárgyalta meg a testület 

Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a javaslatot, majd vitára bocsátotta.  

 

Vasvári László képviselő: 

Kérdése, hogy a gördülő tervezési program, azért gördülő, mert több évet ölel fel?  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester válaszában elmondta, hogy folyamatos és gyakorlatilag 

maximum 10 évet foglal magában. 

 

Vasvári László képviselő: 

Megakadt a szeme több ponton. Sok helyen szerepel, hogy műszakilag indokolt a 

fejlesztés, de forrás nem áll rendelkezésre. Ez így hogy lesz gördülő? 

 

dr. Rónai István aljegyző: 

A koncessziós díj már szerepel benne, mint forrás, így gyakorlatilag az első 

mondatot felülírja a mellette szereplő rendelkezés. Ez a koncessziós díj összeg a 

2015-ös évre már rendelkezésre is áll. Az idei díjból is van még tartalék, ez 

látható lesz a következő két előterjesztésben, ami szivattyúcserére fog vonatkozni.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester hozzátette, hogy ez a képviselő úr kérdésére magyarázattal is 

fog szolgálni. 

 

dr. Rónai István aljegyző: 

Tehát majd láthatják, hogy a koncessziós díjat mire használják fel. Nagyon fontos, 

hogy a gördülő tervezésben szereplő pótlási- és beruházási terv minden évben 

felülvizsgálatra fog kerülni. Ezáltal, ha időközben jelentkezik bármilyen igény, 

vagy beruházási terv, amelyet szeretne a képviselő-testület megvalósítani, akkor 

erre lehetősége lesz.  

 

Vasvári László képviselő: 

Mi lesz akkor, ha a következő testület esetleg azt mondja, hogy keres más 

szolgáltatót? 

 

dr. Pataki Anett jegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a koncessziós szerződés köti a 

testületet, amíg az fennáll. Csak a lejártát követően mondhatja azt a testület, hogy új 

szolgáltatót keres. A szerződésben pedig meghatározott a koncessziós díj összege, amit 

minden évben a törvényi rendelkezések alapján csak ezekre a fejlesztésekre lehet fordítani, 

nem lehet szabad felhasználású normatívaként kezelni. Ebből történik a fejlesztések 

finanszírozása.  
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Vasvári László képviselő:  

Meddig van koncessziós díj? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy amíg a koncessziós szerződés fennáll. 2015 

végén kell újra szerződést kötni. Minden szerződés magába foglalja a koncessziós díjat, tehát 

lesz fedezet rá. Nagyon fontos, hogy végre már terveznek felújítást. Gyakorlatilag ez a 

víziközmű törvény részét alkotja. 

 

dr. Pataki Anett jegyző elmondta, hogy ezt a felújítási és pótlási tervet a MIVÍZ küldte meg 

ebben a formában.  

 

Rimán János képviselő:  

Örül neki, hogy végre látnak előre és a tervezés beindult. Jól értette aljegyző úr 

hozzászólását, hogy minden egyes tételt még egyszer tárgyal majd a testület? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy természetesen a felújítás aktualizálásakor 

újratárgyalják. 

 

dr. Pataki Anett jegyző hozzátette, hogy ez csak egy terv. 

 

Rimán János képviselő: 

Van néhány tétel, amely neki szemet szúrt, például a közkifolyók cseréje. Azért, 

mert egyes emberek trehány módon kezelték a közkifolyókat, azért kell nekik 1,8 

M Ft-ot erre fordítani, ez számára nem egészen elfogadható. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ebben az esetben megnézhetik, hogy milyen 

arányban és ki tette tönkre és akkor ez az összeg átterhelhető. 

 

dr. Pataki Anett jegyző hozzátette, hogy benne van a nevében is, hogy ez egy terv. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az elszakadt vezetéket, tehát a 

második betáplálást bekötötték egy hónappal ezelőtt. 

 

Rimán János képviselő: 

A közkifolyók esetében az idén még nem szólt hozzá. A törvény azt előírja, hogy 

személyenként naponta 30 litert kötelesek szolgáltatni. Azt azonban tudni kell, 

hogy idén is voltak kék medencék a soron, amelyet vélhetően közkutakról 

töltöttek fel, az ő pénzüket költik ezzel. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a határozati javaslatot, amelyet szavazásra bocsátott. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

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

 

 

 

 

 

 



11 

 

116/2014. (IX. 09.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében Gördülő 

Fejlesztési Terv elfogadása   

    

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

előterjesztett  Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.  

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jogszabályban előírt igazgatási 

szolgáltatási díj megfizetése után a tervet jóváhagyásra megküldje a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak.  

 

      Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 Határidő: 2014. szeptember 12.             
 

 

A 3. napirendi pont első részében a Felsőzsolca Sajó utcai szennyvízátemelő gépházban 

üzemelő szivattyú fődarab cseréjére vonatkozó javaslatot tárgyalta meg a testület Dr. Tóth 

Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester kiegészítésként elmondta, hogy nagyon érdekesen, egymás 

után mennek tönkre a szivattyúk. A közműszolgáltató gondoskodik róla, hogy nála maradjon 

a koncessziós díj, de legalább felújítják az elhasználódott berendezéseket. Kérte a következő 

testülettől, hogy a fődarabokat fényképezzék le, hogy be lettek-e építve. Ismertette az 

előterjesztést. A kivitelezésre van megfelelő Kft., a szivattyú olyan drága és nem is gyártják, 

de ez helyettesíthető egy 3,1 M Ft-os szivattyúval. Ehhez az összeghez jön még a következő 

napirendi pontban tárgyalt 310-es szivattyú cseréje.   

 

dr. Rónai István aljegyző: 

Beszélt a MIVÍZ képviselőjével, Viszokai Jánossal, aki felvilágosította, hogy a 

járókerék cseréje nem indokolt, csak javításra van szükség, nem annyira 

elhasználódott, mint az Ongai utcai szennyvízátemelő esetében. Az Ongai utcában 

nagyobb beruházást kell megvalósítani. A Sajó utcai szennyvízátemelő aknába 

telepített szivattyú javításánál nem indokolt, hogy 3 M Ft-ot áldozzon rá a testület. 

Viszokai János azt mondta, hogy a felmérések alapján még jó pár évig üzemelne  

az 1,3 M Ft-os ráfordítással. Tehát ez alapján, ha kifizeti a testület a javítást, akkor 

a következő előterjesztésre megmarad az az összeg, amely abban az 

előterjesztésben szereplő cserére vonatkozna, tehát a forrás itt adott. 

 

dr. Pataki Anett jegyző elmondta, hogy a jogszabály is erre kötelezi őket. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester hozzátette, hogy az Ongai utcai szennyvízátemelő is működik, 

nem ettől van ott bűz. Nem a tönkrement beton okozza a bűzt. Azt sem tudják, hogy ez is 

meddig fog működni. Egyszerűbb lenne, ha rendelkezésére állna 10 M Ft és ha elromlik, 

akkor akár egy óra alatt is ki lehetne cserélni és nem kellene testületi ülést emiatt összehívni.  

 

Kun Attiláné képviselő: 

Garantálnak valamilyen minőségű javulást a szolgáltatásban?  
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Dr. Tóth Lajos polgármester válaszolva a kérdésre elmondta, hogy annyit, hogy nem áll le. 

 

Kun Attiláné képviselő: 

Ha tudnak valamilyen szakmai véleményt beszerezni, például, amiről aljegyző úr 

is beszélt, akkor azt esetleg figyelembe lehet venni, mert nem mindegy, hogy 3 M 

Ft, vagy 1 M Ft. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester a hozzászólásra reagálva hozzátette, ennek nem sok értelme 

van, a szolgáltató eleve ezzel az összeggel kalkulált. Pontosan látják, hogy mennyi a 

koncessziós díj, éppen ennyi a MIVÍZ által fejlesztésre szánt összeg is. Ismertette az A 

határozati javaslatot.  

 

Rimán János képviselő: 

Javasolta, hogy erre esetleg a pénzt határolják el, így a kivitelezést még lehet 

csúsztatni. Erre esetleg felhatalmazhatják polgármester urat. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ennek nem sok értelme lenne. Javasolta, hogy 

a határozatot egészítsék ki azzal, hogy a munkák elvégzését és beépítését fényképfelvétellel 

kell dokumentálni, amelyet a Gazdálkodási Osztályra kell benyújtani. Kezdeményezte a 

döntés elfogadását a kiegészítéssel együtt. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület – a polgármester kiegészítését elfogadva – 6 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

117/2014. (IX. 09.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: a Felsőzsolca Sajó utcai szennyvízátemelő gépházban üzemelő szivattyú   

fődarab cseréje   

    

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  LUI-KER 

'96 Kft. a 14044 sorszámú árajánlata alapján, a Felsőzsolca Sajó utcai 

szennyvízátemelő gépházában üzemelő 309. számú szivattyú működéséhez 

szükséges rekonstrukciós munkálatokat végezze el.  A munkák elvégzését és 

beépítését fényképfelvétellel kell dokumentálni, amelyet a Gazdálkodási Osztály 

részére kell benyújtani. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlat alapján a munkálatok 

elvégzéséhez szükséges intézkedéseket és aláírásokat tegye meg.   

 

      Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 Határidő: 2014. október 31.             
 

 

A 3. napirendi pont második részében a Felsőzsolca Sajó utcai szennyvízátemelő 

gépházban üzemelő szivattyú javításáról szóló javaslatot tárgyalta meg a testület Dr. Tóth 

Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
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Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette az előterjesztést. Az önkormányzat ki van 

szolgáltatva.  

 

Kun Attiláné képviselő:  

Ez egy darabnak az ára, csak egy darab tartja a talpas könyököt? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester válaszában elmondta, hogy ez a talpas könyök és annak 

betonhoz rögzített része. Valószínű a talpas könyök két részből áll. Ennek összességében 

ennyi az ára.  

 

Vasvári László képviselő:  

Látta már valamilyen műszakilag hozzáértő ember, hogy ez szükséges-e, vagy 

csak ráfogják, hogy ezt meg kell csinálni.  

 

dr. Pataki Anett jegyző válaszában elmondta, hogy fényképfelvételeket készítenek, 

dokumentálja a MIVÍZ, amelyet megküldenek a hivatalba is.  

 

Vasvári László képviselő: 

Erről már küldtek fényképet? 

 

dr. Rónai István aljegyző: 

Még nem küldtek képet, de erről még nem is kellett, mert ehhez még nem járult 

hozzá a testület.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megkérdezte, hogy amikor rájöttek erre, azt dokumentálták? 

 

dr. Rónai István aljegyző: 

Ezt csak jelezték. Nincs akadálya, hogy erről kérjenek képeket. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy mindkét határozati javaslathoz hozzátehetnék, 

hogy lássa már mi volt ez a feltételezés. 

 

dr. Rónai István aljegyző: 

Ez a Sajó utcai szennyvízátemelő probléma már az előző felméréseknél, amikor 

még a koncessziós díjak tervezéséről szó sem volt, már akkor felmerült, hogy kell 

valamilyen rekonstrukciós munkát végezni. Ugyanúgy, mint az Ongai utcánál, az 

volt az első, ez pedig a második.   

 

Dr. Tóth Lajos polgármester hozzátette, hogy ha a koncessziós díjat úgyis be kell építeni, de 

ez nem biztos, hogy indokolt, mert erről nincs teljesen meggyőződve – de elfogadja a 

szakember véleményét – ezt a pénzt a csatornahálózat rekonstrukciójára is fordíthatnák. Hogy 

tudnának arról megbizonyosodni, hogy ez indokolt? 

 

dr. Rónai István aljegyző: 

Rögtön, amikor jelentkezik ez a hiba, bárki kimehet, akár a GAMESZ-től is egy 

szakember és le is fényképezheti. Főleg, amikor kiveszik, mert utána beviszik a 

MIVÍZ műhelybe és megnézhetik, hogy ez nem megfelelő. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megkérdezte, hogy arról beszél, amikor már tönkremegy a 

berendezés? 
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dr. Rónai István aljegyző: 

Nem biztos, hogy ebben az esetben, de az elkövetkezendő esetekben ezt tudják 

alkalmazni. 

 

dr. Pataki Anett jegyző elmondta, hogy  ez így nem jó, mert ha rájönnek a hibára, kiveszik, 

akkor nem működik sem a vízszolgáltatás, sem a szennyvíz. A szolgáltató elektronikusan 

látja, hogy hol működik szabálytalanul a rendszer.   

 

dr. Rónai István aljegyző: 

Az Ongai utcában szabad szemmel látható, hogy nem megfelelően működik a 

rendszer. Egy kisebb rendszerhibánál nem feltétlenül látják ezt, akkor is ki van 

szolgáltatva. 

 

Nádi Gyula képviselő:  

Az Ongai utcai cserénél vállalnak garanciát? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester válaszolva a kérdésre elmondta, hogy nyilván vállalnak, 

különösen, hogy 1 M Ft fölött van a beruházás összege. Ismertette az A határozati javaslatot, 

amelyet szavazásra bocsátott.  

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

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

 

118/2014. (IX. 09.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: a Felsőzsolca Sajó utcai szennyvízátemelő gépházban üzemelő szivattyú    

javítása   

    

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  LUI-KER 

'96 Kft. 53. iktató számú árajánlata alapján, a Felsőzsolca Sajó utcai 

szennyvízátemelő gépházában üzemelő 310. számú szivattyú működéséhez 

szükséges rekonstrukciós munkálatokat végezze el.   

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlat alapján a munkálatok 

elvégzéséhez szükséges intézkedéseket és aláírásokat tegye meg.   

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2014. október 31.             
 

Dr. Tóth Lajos polgármester hozzátette, hogy a későbbiekben odafigyelést igényel majd ez, 

ennek figyelembevételével kellene megkötni a szerződést.  

 

 

A 4. napirendi pont keretében a FIZ területén járdaépítésről szóló javaslatot tárgyalta meg a 

testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(A határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a FIZ Kft. ügyvezetője, Kupás Csaba 

megkereste, hogy a francia befektető megvenne 20 ezer m2-es területet 2.500 Ft-os értéken. A 
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francia befektetőnek egyetlen problémája volt, hogy nincs gyalogút, azaz járda. A most épülő 

kerékpárút, amely a FIZ előtt megy, a SICTA Kft-ig egy 700-800 m-es szakaszon 80 cm-es 

járdát kellene csinálni. Mibe kerülhet egy ilyen járdaépítés költsége? Az előadási árból a FIZ 

Kft. kb. 40 M Ft-ot, az önkormányzat a földből 5 M Ft-ot kapna, plusz a járdaépítés összegét.  

 

Nádi Gyula képviselő:  

Hol van ez a terület?  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester válaszában elmondta, hogy önkormányzati területen van ez a 

rész. Ezzel a FIZ Kft. visszafizetné azt a 28 M Ft-os összeget, amit az önkormányzat kölcsön 

adott a cégnek. Erről kellene dönteniük.   

 

Vasvári László képviselő:  

A kivitelezés körülbelül 1,5 M Ft-ba kerülne. 

 

Nádi Gyula képviselő:  

Nem dönthetnek úgy, hogy amennyiben eladásra kerül, azonnal elkezdik a 

kivitelezést. 

 

dr. Pataki Anett jegyző hozzátette, hogy amikor a szerződés aláírásra kerül.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a szerződésben nyilatkoznak majd róla, hogy 

aláírás után két hét múlva megépítik a járdát. Ismertette a határozati javaslatot, amelyet 

szavazásra bocsátott. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

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

 

119/2014. (IX. 09.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: járda építése a FIZ területén 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

amennyiben a S.I.C.T.A Kft. vagy az érdekkörébe tartozó cég a FIZ területén 

kívánja bővíteni az üzemi területét (kb. 2 hektárral), akkor az önkormányzat 

vállalja, hogy a megépülő üzem és a bekötőút között, a szerződés aláírását követő 

2 héten belül járdát épít és vállalja a költségeket 73 %-ban a FIZ területén való 

földeladásból származó bevétel terhére. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: a szerződés aláírását követő 2 hét 

 

 

Az 5. napirendi pont keretében az Önkormányzat intézményeiben alkalmazotti, 

közalkalmazotti besorolású dolgozók részére juttatandó Erzsébet-utalvány biztosításáról szóló 

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

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
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Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette az előterjesztést. Ebben az évben az étkezési 

utalvány biztosítása kimaradt. Megnyitotta a vitát a javaslat felett. 

Nádi Gyula képviselő:  

Támogatja a javaslatot. 

 

Kun Attiláné képviselő:  

Milyen összegű a támogatás? 

 

dr. Pataki Anett jegyző válaszolva a kérdésre elmondta, hogy 5 E Ft 6 hónapra. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy 

akik 2014. szeptember 1-jén az adott költségvetési szervnél állományban vannak, kifizetésére 

még 2014. szeptemberben kerüljön sor. Kezdeményezte a döntés elfogadását. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal – a polgármester kiegészítését elfogadva – az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 120/2014. (IX. 09.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Az Önkormányzat intézményeiben alkalmazotti, közalkalmazotti 

besorolású dolgozók részére juttatandó Erzsébet-utalvány biztosítása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az Önkormányzat intézményeiben 2014. szeptember 1-jén 

állományban lévő alkalmazotti, közalkalmazotti besorolású dolgozó részére 

Erzsébet-utalványt biztosítson 2014. II. félévére (6 hónap). A kifizetésre még 

2014. szeptemberében kerüljön sor. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a 2014. évi költségvetési rendeletében 

meghatározott Általános tartalék terhére, az ehhez kapcsolódó rendeletmódosítást 

készítse elő. 

 

 Felelős:   Dr. Tóth Lajos polgármester 

 Határidő: értelemszerűen 

 

Szinai István képviselő: 

Köszönetét fejezte ki a közalkalmazottak nevében. 

 

 

A 6-8. napirendi pont tárgyalása zárt ülés keretében történt, melyről külön jegyzőkönyv 

készült. 
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Dr. Tóth Lajos polgármester a nyílt ülést 900 órakor bezárta. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 DR. PATAKI ANETT DR. TÓTH LAJOS

 jegyző polgármester 

 

 

 

 

 KUN ATTILÁNÉ NÁDI GYULA 
jegyzőkönyv hitelesítők 


