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

1630 órakor tartott közmeghallgatásán.  

 

Helye: Városháza, Rendezvények Háza. 

 

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

Kassai Attila, Kucskár Tibor (érkezése a 6. oldalon jelezve), Nagy Zoltán 

(érkezése a 2. 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, dr. Rónai István aljegyző, Leskó Mária 

gazdálkodási osztályvezető, Kovács Zsuzsanna, a vezetők munkáját segítő 

köztisztviselők osztályvezetője, 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, Várszeginé Kiss Katalin civil 

szervezeti képviselő, Buday-Malik Adrienn, a ÉMI Nonprofit Innovációs 

Kft. stratégiai fejlesztési vezetője, Vass Lajos, a Miskolc Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatal Stratégiai Gazdaságfejlesztési Osztály 

munkatársa.  

 

Meghívottként az ülésen nem jelentek meg: Aranyosi Elemér, a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke, Farkas Miklós, Rohály Istvánné, Lászka Béláné, 

Csáki István, a civil szervezetek képviselői.  

 

Érdeklődők: 42 fő. 

 

Jegyzőkönyvvezető: Jávorszki Klára ügyintéző. 

 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester köszöntötte a résztvevőket. Elnézést kért a későbbi kezdésért, 

amelynek az volt az oka, hogy 14 órától testületi ülést tartottak és elhúzódott az idő a 2016. 

évi adók megszavazásával. A testület jövőre nem tervez adóemelést, hanem bizonyos 

mértékben csökkenti azokat. Megnyitotta a közmeghallgatást.  

 

Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt 

megnyitotta.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek Pásztor Erik és Széchenyi Sándorné képviselőket jelölte ki, 

amit a testület 7 igen szavazattal elfogadott. 
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(Nagy Zoltán képviselő az ülésre 1633 órakor megérkezett.) 

 

A polgármester elmondta, hogy az 5. napirendi pontban az SKV - Stratégiai Környezeti 

Vizsgálat TOP pályázatával kapcsolatos Operatív Program megbeszélésére kerül sor.  

 

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

fogadta el. 

 

1. A 2015. évben lezáródó pályázatok bemutatása 

 Előterjesztő: dr. Pataki Anett jegyző 

 

2. A Felsőzsolcai Városi Sport Club labdarúgás helyzete 

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

alpolgármester 

 

3. Válaszok a lakosságtól írásban érkezett kérdésekre, észrevételekre 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

4. Hozzászólások, vélemények 

 

5.  SKV - Stratégiai Környezeti Vizsgálat TOP pályázatával kapcsolatos Operatív Program 

megbeszélése 

 Előterjesztő: Buday-Malik Adrienn, az ÉMI Nonprofit Innovációs Kft. stratégiai  

           fejlesztési vezetője 

 

 

Az 1. napirendi pont keretében a 2015. évben lezáródó pályázatokról tájékoztatta a 

jelenlévőket dr. Pataki Anett jegyző szóbeli előterjesztésében. 

 

dr. Pataki Anett jegyző köszöntötte a jelenlévőket. Felsőzsolca Város Önkormányzata 2013 

szeptemberében sikeres pályázatot nyert ÉMOP-5.1.3-11-2011-0005 azonosító számmal, 

Felsőzsolca - Arnót kerékpárút kiépítése címmel. A pályázat összköltségvetése 95 243 450 Ft, 

a támogatás 90 %-os intenzitású volt, a teljes költségvetésből 10 %-ot az önkormányzat a saját 

költségvetéséből biztosított önrészként. Először 2014 júliusában jogerős építési engedélyt 

kapott az önkormányzat a kerékpárút megvalósítására, majd utána a közbeszerzési eljárás 

kiírása történt, a sikeres közbeszerzési eljárást követően megkezdődött a kivitelezés. Az 

útvonal több szakaszból tevődik össze. A sportpálya melletti kiserdőtől indul a Béke utcán át 

egy kerékpáros nyom. A 37-es főúton a gyalogátkelőhelyen történő átkelést követően a 3-as 

számú főút arnóti átkelőhelyéig épült kerékpárút, amely a Felsőzsolcai Ipari Park oldalán 

folytatódik, majd utána a Star Plusz telephelyének vonalában a kerékpáros út átvezetésre 

került Arnót belterületére. Képekkel illusztrálta a megvalósítást. A kerékpárút hossza 2580 m, 

szélessége pedig 2,5 m. Az ünnepélyes átadás 2015. szeptember 22-én volt, illetőleg akkor 

történt a záró rendezvény lebonyolítása is. Ennek keretében a projektben részt vevő 

kivitelezők, műszaki ellenőrök részletesen ismertették a műszaki tartalmat. A projekt lezárult, 

az elszámolása és ellenőrzés is megtörtént.  
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Felsőzsolca Város Önkormányzata 2014 januárjában nyerte el az ÉMOP-3.1.2/F-13/2013. 

számú, „Felsőzsolca Város funkcióbővítő fejlesztése” című kiemelt projektet, amelynek 

300.895.427 Ft volt a támogatási összege, 100 %-os támogatási intenzitású volt, így önerőt 

nem igényelt a beruházás. Ez a városrehabilitáció sok mindent foglalt magában, elsősorban a 

Polgármesteri Hivatal és az egyéb önkormányzati tulajdonú épületek rekonstrukcióját, 

épületenergetikai korszerűsítését, a városi sportöltöző felújítását, kötelező elemként 

megvalósult a Béke utcában egy kerékpárút építése, XXI. századi információs pontok kerültek 

kialakításra a Polgármesteri Hivatalban, a Rendezvények Házában és az Egészségház 

épületében, közösségi játszóterek létesítését is tartalmazta a projekt, valamint a közbiztonság 

elősegítésének javítása érdekében térfigyelő kamararendszer korszerűsítésére is sor került, 

illetve új kamerákat is felszereltek. A Polgármesteri Hivatal rekonstrukciójának keretében  

homlokzat, és nyílászáró, valamint a tetőszerkezet korszerűsítése, felújítása történt meg, 

illetőleg napelemes rendszer kiépítése is megvalósult. A napelemes rendszer hátul az 

udvarban található, ez a villamos energia kiváltására alkalmas. Megtörtént a projekt keretein 

belül a régi villamosvezetékek áthúzása, új, korszerű vezetékhálózat kiépítésével, továbbá 

energiatakarékos lámpatestek beépítése valósult meg minden irodában. Új, korszerű 

informatikai hálózatbővítésre is sor került, így az informatikai rendszer korszerűsítése az 

ügyfélkapcsolatok magasabb színvonalát eredményezik. Második projektelem volt a 

körforgalom környezetében az úgynevezett Kassai úti Szolgáltatóház felújítása, itt a 

cukrászda, a biztosító és a pékség épülete újult meg, külső hőszigetelést kapott, lábazat, 

illetőleg tetőfelújítás történt. Itt is a korszerűbb, energiahatékonyabb megvalósítást tartotta az 

önkormányzat szem előtt. Kötelező elemként szerepelt a kiírásban, hogy egy kerékpárút 

kiépítése történjen meg. A Képviselő-testület döntése alapján ez a Béke utcára esett, azért 

mert az is feltétel volt a kiírásban, hogy legyen egy csatlakozási pont egy egyéb 

kerékpárúthoz, így ez az Ongai utcai kerékpárútba csatlakozik bele. Negyedik projektelem 

volt a sportöltöző felújítása. A rekonstrukciónak köszönhetően egy új közösségi tér és 

egyesületi központ várja a felsőzsolcaiakat és sportbarátokat. Két új funkció volt kötelezően 

beépítve a pályázatba, ez a masszázs és kondicionáló terem, amely az egészséges életvitel 

támogatására szolgált. Sokan a jelenlévők közül közelről is láthatták már az újonnan megépült 

sportközpontot. A következő projektelem a térfigyelő kamerarendszer kiépítése és felújítása 

volt. Köztudott, hogy volt korábban is kamerarendszer, amely azonban egy villámcsapás 

következtében megsemmisült. A költségvetés szűkös anyagi helyzetére való tekintettel ezt 

önerőből nem tudta megvalósítani a Képviselő-testület, de szerencsére pályázatból megtörtént 

a felújítás. Ezen kívül új kamerarendszer kiépítésére is sor került. A rendőrségnek nagy 

szerepe volt a helyszínek kijelölésben. Reméli, hogy ezzel az új kamerarendszerrel növelni 

tudják a felsőzsolcai lakosok biztonságérzetét, és a rendszer hatékonyan segíti majd a 

hatóságok munkáját, elsősorban kiemelten a rendőrség és polgárőrség tevékenységét. A 

beruházás része volt még közösségi játszóterek kialakítása, ennek két helyszíne van, az egyik 

a Családgondozó Központ udvar, a másik a Kazinczy Ferenc és Kossuth Lajos utca 

találkozásánál van. Ezek eu-s szabványoknak megfelelőek, teljes mértékben a biztonságot 

előterébe helyező játszóterek, reméli, hogy megfelelő kikapcsolódást nyújt majd a 

felsőzsolcai gyermekek számára. Fontos eleme volt a projektnek, amely a civil szervezetek 

részvételével valósult meg, hogy egy pályázati alapot írtak ki, így 5 M Ft értékben lehetőség 

nyílt civil szervezetek támogatására. Az elbírálás alapján a Zsolca Táncegyüttes, a Rozmaring 

Népdalkör, az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület, a Felsőzsolcai Városi Sport Club és a 

Nagycsaládosok Egyesülete nyert. A pályázat célja volt, hogy a funkcióbővítő 

városrehabilitáció eredményeit megismertessék a civil szervezetek a lakossággal különböző 

rendezvények formájában. Több programon részt vettek, véleménye szerint színes 

programokkal gazdagították a város kulturális életét a civil szervezetek. 
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A projekt lezárult, az ellenőrzés és elszámolás megtörtént. Még utóellenőrzés során néhány 

hiánypótlás szükséges, amelyet idén és a jövő év elején zárnak.  

A harmadik 2015-ben záródó projekt egy napelemes rendszer kiépítése volt a KEOP keretein 

belül. Fotovoltaikus rendszer kialakítása volt a kiírás, „Napelemes rendszerek telepítése a 

felsőzsolcai intézményekben” címmel valósult meg. A projektösszeg 48 M Ft volt, 100 %-os 

intenzitású volt a pályázat, önerőt nem igényelt. A napelemes rendszer kiépítésével érintett 

intézmények a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtárnak helyt adó Bárczay-

kastély, a Park utcai és a Szent István utcai óvodák épülete, továbbá a Rendezvények Háza 

épülete. Nagy felületen sikerült napelemeket elhelyezni. A Képviselő-testületnek is elsődleges 

célja, amelyet a következő évre is célul tűzött ki, hogy a villamos energia fogyasztás 

költségeit csökkentse, hogy minél több napelem kerüljön telepítésére, a konyha épülete még 

tervben van. Az előző projektben a Polgármesteri Hivatal épülete, nem ennek keretében, 

hanem a funkcióbővítő városrehabilitáció keretében kapott napelemet, így már öt 

önkormányzati intézmény rendelkezik napelemmel, tehát öt helyen hasznosítják a napenergiát 

a villamos áram termelésére. Ezeknek a napelemeknek a teljesítménye arra elegendő, hogy az 

épület energiaigényét fedezze. A pályázat ellenőrzése és elszámolása már megtörtént. 

Megköszönte a figyelmet, a kérdésekre szívesen válaszol.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester javasolta, hogy hallgassák meg a 2. napirendi pontot és utána 

egyben válaszolnak a feltett kérdésekre az előadók. 

 

 

A 2. napirendi pont keretében a Felsőzsolcai Városi Sport Club labdarúgás helyzetéről 

tájékoztatta a jelenlévőket Kolenkó Gábor, a nem a Képviselő-testület tagjai közül 

választott alpolgármester szóbeli előterjesztésében.  

 

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

köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket, külön kiemelve azokat, akik a televízió előtt 

követik figyelemmel munkájukat, tevékenységüket. Az elmúlt hónapban több embert 

meglepetésként ért a televízióba kitett felhívásuk, hogy mentsék meg a felsőzsolcai 

sportegyesületet. Többek között ezért is került napirendre e témakör a közmeghallgatás 

keretén belül. Röviden kívánja tájékoztatni a megjelenteket a jelenlegi helyzetről, mint a 

sportot felügyelő alpolgármester, és mint a sportkör elnökhelyettese is. Az adatok 

bemutatásától nem tud eltekinteni.  

Az egyesület tagsága, létszámadatok: Az egyesületben 3 szakosztály működik: labdarúgás, 

kézilabda, kosárlabda. A labdarúgó és kézilabda csapatok a Megyei I. osztályú csapatok 

mezőnyében versenyez. A labdarúgó és kézilabda szakosztály sportfejlesztési programjának, a 

TAO-finanszírozásnak köszönhetően jelentős fejlődési folyamaton ment át. A csapatok 

létszáma viszonylag állandónak mondható, a mozgás kicsi és kiegyenlített. Ebben az 

utánpótlás-nevelésben térségi, regionális központtá váltak, Miskolcról, Arnótról, Ongáról és a 

környező településekről is járnak gyerekek ide játszani, illetve az utánpótlásban edzők 

foglalkoznak velük. A felnőtt futballcsapat keretszáma 21, mindegyik igazolt játékos, ebből 

felsőzsolcai 6 fő. Az utánpótlás csapatok létszáma összesen 47 fő, mind a 47 fő igazolt 

játékos. A Bozsik programban - U7, U9, U11 évesek - összesen 70 fő vesz részt, ebből az 

óvodások száma 20 fő, a felsőzsolcaiak aránya változó 78-81 %-ot tesz ki, attól függ, hogy 

milyen időszakot néznek, vagy melyik félévet vizsgálják. A futball szakosztály összesen 138 

fő, ebből igazolt 138 fő. A felnőtt futballcsap edzője Sándor Zsolt, az U15, U17, U19 

utánpótlás csapatok edzője Kalmár Nándor, a Bozsik program edzői Pásztor Erik, Mattyák 

József és Orosz Pál. 
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Mindegyik edző rendelkezik az MLSZ által elfogadott diplomával, képesítéssel. A felnőtt 

férfi kézilabda szakosztály igazolt játékosainak száma 18. A 6-16 éves korú utánpótlás 

csapatok létszáma 70 fő, ebből az igazolt játékosok száma 30 fő. A kézilabda szakosztály 

létszáma összesen 88 fő, ebből 48 fő az igazolt játékosok száma. A felnőtteket Kovács 

Sándor, az utánpótlás szakosztályt pedig Nagy György, Szinai István és Pásztor Erik edzik. 

Mindegyik edző rendelkezik a MKSZ által elfogadott edzői diplomával, képesítéssel. 

Mindösszesen 226 fő, ebből 186 fő igazolt játékos, akik aktív sportolók és igazolt játékosként 

használói a város sportkomplexumának. A szakosztályok szakmai munkáját - ahogy már 

említette - 8 edző látja el.  A sportesemények látogatottsága a megyében az átlagoshoz képest 

jó, egy-egy hazai mérkőzésen 200-300 fő körüli nézőszám is előfordul.  

A pályák kihasználtsága, eredmények, rendezvények. Az edzésmunkát nyáron a szabadban, 

télen – főleg az utánpótlás és kézilabda vonatkozásában – a sportcsarnokban tartják. A terem 

adta lehetőségeket igyekeznek maximálisan kihasználni. A műfüves pályát, a nagypályát és az 

aszfaltos pályát is igénybe veszik edzésekre és egyéb rendezvényekre. Közösségek, cégek, 

intézmények kérik, bérlik szükségleteik szerint a területet.  Felsőzsolca Város Önkormányzata 

2013. évben megállapította a bérleti díjak mértékét. A bevétel a tulajdonost, az 

önkormányzatot illeti. A pályáknak még van szabad kapacitása, a kihasználtság még nem 

teljes. Ennek az időbeosztás az oka, általában a délutáni, esti órákra tartanak igényt a 

használók a területre, illetve az épületre. 

A felnőtt labdarúgó csapat az előző évi bronzérem után, 53 ponttal 4. helyen végzett, amely a 

célkitűzéseiknek megfelelő, a célkitűzés az 1-6. hely valamelyikének megszerzése volt, ez a 

2013/2014. évi eredmény. Tavasszal sok nehézség mellett – amely hátráltatta a csapat jobb 

szereplését – a fiatalok több lehetőséget kaptak, így ezzel a 4. hellyel elégedettek lehetnek. A 

téli felkészülésük alatt a Borosi teremtornán is jól szerepeltek, a legjobb négy közé jutott a 

csapat. A 2014/2015-ös évben a felnőtt labdarúgó csapat második helyen fejezte be a 

bajnokságot, az U19-es csapat bajnoki aranyérmes lett. Heti két edzés megtartásával továbbra 

is a megyei elit legjobb csapatai közé tartoznak és egy masszív gerinc létrehozásával 

lehetőségük maradt arra, hogy a későbbiekben továbbra is érmes helyezésekért 

harcolhassanak. Jelenleg a Megyei I. osztály második helyén állnak az őszi forduló több mint 

a felénél. A tájékoztató készítésekor volt ez a helyzet, most is a második helyen állnak, kettő 

mérkőzés van még az őszi fordulóból. A továbbiakban is az edzéseket és foglalkozásokat 

megfelelően felépítve, szakmailag a minőségre törekedve végezik tevékenységüket.  

A labdarúgó szakosztály működését jelentősen meghatározza az önkormányzati támogatás 

összege, ugyanis a korábbi években, amikor a vállalkozói összefogás és szponzori támogatás 

még nagyobb volt, a finanszírozás is egyszerűbb volt. Ha kimennek a sportpályára, láthatják a 

sok kihelyezett táblát, amely azt a látszatot kelti, hogy a táblán szereplő személyek, 

szponzorok aktívan közreműködnek a szakosztály fenntartásában. A valóság ezzel szemben 

az, hogy csak 2-3 vállalkozó támogatja pénzügyileg is a labdarúgó szakosztályt, s ezáltal a 

sportkör elnökének, elnökhelyettesének jelentős gondot és problémát okoz a pénzügyi 

egyensúly megteremtése. Az előző évihez képest a juttatások összegét 50%-kal csökkentették, 

így is komoly problémát jelent az utolsó havi járandóságok kifizetése. Gondot jelent még, 

hogy az önkormányzat költségevetésében januártól decemberig tart egy gazdasági év, a 

labdarúgásban azonban augusztusban kezdődik s következő év június 30-ig tart egy évad. Így 

fordulhatott elő az az elterjedt hír, miszerint az önkormányzattól nem kaptak egy fillért sem 

erre az évre. Ez a mondat szeptemberben hangzott el, holott júliusig 2,5 M Ft kiutalásra 

került. Ismertette a kábeltévén közzétett támogatási összegeket, amelyet az önkormányzat 

2012-től biztosított, mert nem mindenki láthatta ezt a képújságban. 
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2012-ben 3.300.000,- Ft-ot, valamint 10.000.000,-Ft kölcsönt kaptak, ez utóbbit az 

úgynevezett műfüves pályára,  

2013-ban 7.862.000,-Ft támogatást,  

2014-ben 5.401.000,-Ft támogatást, 

2015-ben 4.360.000,-Ft támogatást kaptak, valamint a sporttelep működtetésére minden évben 

hozzá kell még adni 2.000.000,-Ft-ot. 

Az önkormányzat a pénzügyi lehetőségeihez képest igyekszik a szükséges támogatást 

megadni, megfelelő elszámolás és tájékoztatás kérést követően. Az önkormányzat vezetése - 

polgármester úr irányításával - 2015 nyarán kérte a korábbi szponzori támogatók névsorát, 

hogy egy megbeszélésre összehívják őket a tanácsterembe, meghallgassák a véleményüket s 

együtt gondolkodva oldják meg e problémakört – a szponzori támogatást. A megkeresés 

ellenére sem kapták meg azt a 16-18 vállalkozói névsort, akik korábban tevőlegesen 

pénzügyileg is támogatták a szakosztályokat. Ezt a korábbi sportkör elnököktől is kérték. Az 

önkormányzat – ahogy azt az előző napirendi pont keretében is hallhatták – az épületet 

felújíttatta a városrehabilitációs pályázat keretén belül, melynek összege: 70.339.000,-Ft volt.   

 

(Kucskár Tibor képviselő az ülésre 1654 órakor megérkezett.) 

 

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

folytatva hozzászólását elmondta, hogy a két öltözőbe új padokat, bútorzatot biztosítottak 600 

E Ft összeg erejéig.  A televízióba közzétették a kapott támogatás összegét, az átláthatóság 

biztosítása végett. Kérték, hogy fogjanak össze, a sportklub gazdasági működésének 

biztosítására. Azóta sem jelentkeztek, annak ellenére, hogy ezt a felhívást közzétették. 

Köszönetet mondott mindazon személyeknek, támogatóknak, akik segítettek gazdaságilag, 

pénzügyileg, vagy munkájukkal, hogy a mindennapok zökkenőmentesek legyenek a 

sportegyesületnél. A Sportbaráti Kör közreműködését külön is megköszönte, ők a csapat 

ellátásában, a szurkolókkal való kapcsolattartásban, a közösségi élet erősítésében is segítenek 

és nagy létszámban kísérik el akár idegenbe is a felsőzsolcai labdarugó csapatot.  

Köszönet illeti mindnyájukat önzetlen munkájukért és segítségükért. Köszönettel tartozik 

azoknak, akik bármilyen módon segítették az egyesület munkáját, hozzájárultak a sikereikhez, 

részt vállaltak örömeikből, gondjaikból. Megköszönte a türelmet, hogy meghallgatták.  

 

 

A 3. napirendi ponti pont keretében a lakosságtól írásban érkezett kérdésekre, észrevételekre 

válaszolt Dr. Tóth Lajos polgármester.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megköszönte az első két napirendi pontban elhangzott 

tájékoztatásokat. Mielőtt a 3. napirendi pontban átadná a szót a közmeghallgatáson 

megjelenteknek, ugyanis a közmeghallgatás természetéből adódóan elsősorban a lakosságé a 

lehetőség arra, hogy kérdéseiket feltegyék, véleményüket közöljék, néhány gondolatot kíván 

elmondani. A mai nap mottója, a közmeghallgatás célja, a közérdek és az egyéni érdekek 

összeegyeztetése. A közmeghallgatáson a Képviselő-testület lehetővé teszi az 

állampolgároknak, a társadalmi szervezeteknek, hogy közvetlenült terjesszék elő közérdekű 

javaslataikat, kérdéseiket, valamint közérdekű kezdeményezéseiket. A közmeghallgatás 

egyfajta demokráciavizsga mind a városvezetés, mind a település polgárai részére is, mivel az  

együttélésből fakadó problémákra keresik a választ a szabad véleménynyilvánítás 

lehetőségével, mindehhez elsősorban türelemre és nyitottságra van szükség, ebben 

mutassanak példát mindannyian. A Képviselő-testület tagjai számítanak a lakosság 

véleményére, meghívták őket erre az ülésre, amely fontos számukra, hogy mit mondanak. 
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Arra esküdtek fel és arra kaptak a lakosságtól felhatalmazást, hogy a közérdeket képviseljék 

és maradéktalanul érvényt is szerezzenek neki. Az önkormányzat dolgozói napi munkájuk 

során, a Képviselő-testület pedig döntéseiben teljes mértékben a település érdekében jár el és 

ez kötelező számukra. Kérte a jelenlévőket, hogy éljenek a felszólalás lehetőségével, tegyék 

fel kérdéseiket, mondják el véleményüket, észrevételüket, netán dicsérő véleményüket. 

Ugyanis nemcsak kritikákat, hanem elismerő szavakat is kapott írásban, amelyet megköszönt, 

nagyon jól esett, ezt az egész testület nevében is mondja. 

 

Siegel János, az FVSC elnöke: 

Köszöntötte a megjelenteket, polgármester urat és a Képviselő-testület tagjait is. 

2014 elejétől az egyesület elnöke. Kolenkó Gábor úrral a mandátumuk 2014 

májusától szól, gyakorlatilag másfél éve vezetik az egyesületet. Megköszönte az 

önkormányzat, a Képviselő-testület egyesületnek nyújtott támogatását, véleménye 

szerint, amit ők megtehettek, azt megtették. A korábbi vezetések alatt, Kemény 

László és Kun Attila  idejében – ők kettőjüket említené név szerint is – problémák 

merültek fel, így az egyesület nagyon nehéz pénzügyi helyzetbe került. Egyiket 

sem kívánja bántani, mert jót akartak, úgy próbálták az egyesületet működtetni, 

hogy az minél jobban működjön sportszakmailag és gazdaságilag is, de sajnos 

ezzel gondok merültek fel. Olyan nehéz gazdasági helyzetet örököltek, amellyel 

még nem volt tisztában, amikor az elnöki pozíciót átvette. Ez év középétől új 

könyvelőt bízott meg az egyesület könyvelésével, aki sportszakmai berkekben 

otthon van mindenben. Most fog elkészülni a munkája, amely megmutatja, hogy 

konkrétan milyen problémák merültek fel. Néhány dolgot már tudnak, mivel 

kaptak különféle felszólításokat, egyrészt TAO-s pénzből nem valósult meg a 

kézilabda pálya felújítása és az azzal kapcsolatos beruházás, továbbá még a TAO-

s pénzek elköltésével kapcsolatban is problémák vannak.  Ez több tízmillió 

forintos mínuszt jelent az egyesület számára. Ez a legnagyobb probléma, ugyanis 

ha ebben nem lesz megoldás, akkor az egyesület el fog lehetetlenül, nem indulhat 

a bajnokságokban sem futball sem kézilabda tekintetében. Korábban már 10 évig 

volt elnök és szponzor, szívesen csinálja, támogatja a sportot, ami tőle telik 

megteszi. Amióta az elnöki feladatokat ellátja, rendben van a könyvelés 

pénzügyileg és mindenféle szempontból. Az előző időszakkal van probléma, 

amelyet nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem is tudnak kezelni, ezt a tisztánlátás 

miatt mondta el. Felsőzsolcán évek óta nagyon jó munka folyik a sport esetében 

az utánpótlás és a felnőtt csapatok tekintetében. Az utánpótlás nevelést a futball és 

a kézilabda esetében Pásztor Erik végzi áldozatosan, önmagáért beszél a munkája, 

amelyet megköszönt neki, nélküle ez nem működne, jó sportszakember, ért is 

hozzá. A felnőtt futball és kézilabda csapatok tekintetében jó eredményeik 

vannak, ez is önmagáért beszél. Azt szokta mondani, hogy a sporton keresztül 

Felsőzsolca város jó hírnevét viszik el minden nap, minden héten, minden 

hónapban és miden évben. Vissza lehet nézni az elmúlt évi sajtóanyagokat, 

féloldalas cikkek jelentek meg, hogy milyen színvonalú sportmunka folyik itt, 

akár futball, akár utánpótlás, vagy más téren. A csapatok jól szerepelnek akár az 

utánpótlás, akár a Bozsik-program tekintetében. Azt szokták mondani, hogy a 

felnőtt csapat a zászlóshajó, ők tavaly és idén is a 2. helyen állnak, hat zsolcai 

futballista szerepel az első csapat keretében, ez is azt mutatja, hogy innen is 

kerülnek ki. A fiatalok közül minden évben szokott felhozni az első csapat 

keretébe különösen zsolcai futballistákat, mert aki helybeli, az még jobban szívén 

érzi a város sportját. 
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Másfél évvel ezelőtt nagyon nehéz helyzetben vették át a klubot, működtetik, 

gazdaságilag és sportszakmailag rendben vannak. Azért jelent meg ez a felhívás a 

televízióban, hogy aki tud, az segítsen. Akik segítenek az ADVESZ Kft. Matesz 

Péter révén, aki Felsőzsolcán lakik, évek óta segít neki Nádi Gyula, Csősz Géza és 

a Csősz Transz Kft., még néhányan vannak, Kurmai Gábor, aki 

szennyvíztisztítással foglalkozik, tehát vannak, akik támogatják. Tudni kell 

azonban azt, hogy a sport ilyen szinten és színvonalon az utánpótlástól a felnőtt 

csapatokig nem kevés anyagi ráfordítást igényel, ezért jó lenne, ha szélesebb 

összefogás lenne, aki tud tenni, akár anyagilag is, azt megköszönik. A válság 8. 

éve tart és még mindig érezteti hatását, a vállalkozások tekintetében érződik, hogy 

kevesebbet tudnak áldozni támogatásra, ezen belül a sportra. Megköszönte 

polgármester úr és a testület támogatását. Érzi, hogy nyűg is ez az egyesület, 

különösen, hogy milyen gondjai vannak. A legnagyobb probléma, hogy az elmúlt 

időszak tekintetében olyan adósságok halmozódtak fel, amelyet nehéz kezelni. 

Például Kemény László időszakából a NAV felé volt 2 M Ft tartozásuk, 

polgármester úr tárgyalt a NAV-val, így részletfizetését kaptak, amelynek felét az 

egyesület, felét az önkormányzat rendezte támogatások révén. Ez nagy segítség 

volt, de ezen felül még vannak problémák.   

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, tény, hogy elég sokat foglalkozott a Képviselő-

testület a labdarúgással, de véleménye szerint ezt mindannyian és mindenkor örömmel tették. 

Tették ezt egyrészt azért, amit elmondott, illetve tették azért is, mert büszkék arra az 

eredménye, amelyet tavaly és idén is elért a csapat. A testület 14 órától a 12 napirendi pont 

közül a legtöbb időt a labdarúgás megsegítésével, illetve annak lehetőségével foglalkozott. 

Segíteni fogják őket anyagilag, mert nem nézhetik, hogy bejelentse az egyesület, hogy 

abbahagyják a jelenlegi szezont, mert anyagilag nem bírják az utazást. A Képviselő-

testületben, de véleménye szerint a lakosságban is felmerül, hogy mi lesz a továbbiakban, mi 

lesz a következő évadban, évben, a 2016-os évvel? A testület költségvetésében tudnak 

bizonyos összeget biztosítani, valószínűleg annyit, mint amennyi a 2015-ös költségvetésben is 

benne volt, de ha nincsenek szponzorok, akkor már most látszik, hogy ez nem lesz elég. A 

következő évben olyan költségvetésük lesz, amelyben lehetőségeik alapján biztosítanak egy 

bizonyos összeget – ez nemcsak a sportra lesz igaz, hanem a civil- és  

egyéb szervezetekre is – és hiába lesz további kérés, kérelem, azt nem fogják tudni teljesíteni, 

mert megváltozott a költségvetésük szerkezete. Csökkentek az adók, bár ennek ellenére nem 

emeltek adót, inkább csökkentettek. A testület meg fog állapítani egy összeget, amely a 

tavalyihoz hasonló lesz, de többet nem fog tudni adni. Mik a következő évek tervei, kilátásai? 

Mert ez senkinek sem jó, sem elnök úrnak, sem a sportnak nem jó, hogy havonta azzal kell a 

testületnek foglalkoznia, hogy honnan vegyen annyi pénzt, hogy segítsen az évad 

befejezéséhez. Ez egy korrekt kérdés a részéről, mert szeretné tudni, hogy mi lesz? 

 

Siegel János, az FVSC elnöke: 

A cél az, hogy ezt a bajnokságot befejezzék, most úgy néz ki, hogy ez rendbe lesz. 

Hónap végére még két mérkőzésük van hátra, az utánpótlás csapatokkal is 

befejezik ezt az évadot tisztességgel.  Utána le fognak ülni és meg fogják beszélni, 

hogy milyen anyagi források állnak rendelkezésre. Meg kell nézni, hogy milyen 

szponzorokat tudnak bevonni, akár újakat is. Össze kell állítani egy olyan 

költségvetést, amelyből a következő évet, félévet, szezont végig lehet vinni 

utánpótlás és felnőtt csapatok tekintetében. Ez a dolgok egyik része. 
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A másik, hogy amit már említett is, el fog készülni az a jelentés, amely az 

egyesület korábbi gazdasági életével kapcsolatos, annak függvényében is lehet 

dönteni a további működésről. Az is lényeges, hogy a jelentés milyen gazdasági 

tervet, illetve az egyesület további létével kapcsolatban mit fog javasolni.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy igyekeznek minél hamarabb a gazdasági terv 

alapján meghatározni a 2016. évi költségvetésüket, és ezt, ha nem is hivatalos formában, de a 

sport, és az összes többi civil szervezet számára nyilvánossá tenni már az év elején, hogy 

tudjanak számolni és olyanra vállalkozzanak, amelyet a bevételből meg tudnak valósítani. A 

különböző szervezetek tudják előre, hogy mi áll rendelkezésükre, így a következőkben már 

nem fordulhat elő olyan, hogy év közben fordulnak a testülethez segítségért. A legtöbb 

esetben ugyanis elterveznek valamit, anélkül, hogy a testületnek ezt bejelentenék és közlik, 

hogy ennyibe kerül, illetve ennyi segítéségre van szükségük. Ezeket a kéréseket most már a 

testület nem fogja tudni teljesíteni. Elhangzott korábban, hogy kb. másfél hónapja a sporttal 

foglalkoznak, hiába tettek közzé felhívást a TV-ben, újságban egyetlen ember nem akadt, aki 

neki, vagy alpolgármester úrnak szólt volna, hogy segíteni szeretne. Senki nem jött, senki nem 

szólt. Nem érti ennek az okát, hiszen Felsőzsolcán sportszerető emberek élnek, ha csak abból 

indul ki, hogy több százan kint vannak egy-egy meccsen. Nem érti, hogy a jó néhány 

tehetősebb vállalkozóból, akiknek lehetősége lenne segíteni, miért nem teszik meg. 

Megköszönte Nagy Zoltán képviselő úrnak, hogy segítette a sportot. Megköszönte továbbá 

Siegel Jánosnak a több éves munkáját, akitől azt kérte, hogy próbálják megtalálni, számba 

venni azokat a lehetőségeket, amellyel a bevételüket tudják növelni és ennek alapján 

tervezzék meg a következő évadot.  

 

Siegel János, az FVSC elnöke: 

Felsőzsolcán olyan példaértékű sportkomplexum van; a Sportcsarnok, a műfüves 

pálya, amely Nagy Zoltánnak köszönhető, továbbá a felújított sportöltöző és 

pálya, amelyek példaértékűek, már csak ezért is kár lenne, ha a sportélet csorbát 

szenvedne, megszűnne, vagy valamilyen formában nem működne. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy amikor 2010-ben egyáltalán gondolati szinten 

felmerült, hogy induljon a választáson, legfőbb problémának azt látta, hogy a helyi 

vállalkozók nem kapnak semmilyen lehetőséget arra, hogy a helyben történő munkákat 

elvégezhessék. Ennek egyszerű oka van és ezt a lakosság, az emberek általában nem tudják, 

mert sok mindent nem tudnak, nem mondják el nekik, ő sem tudta akkor még. Amikor 

megnyerte a választást, azt gondolta, hogy milyen jó lesz, mert minden munkát a felsőzsolcai 

vállalkozók fognak megkapni. Sajnos ez nem így van, ennek pedig az az oka, hogy bár 

Felsőzsolcán többféle kisebb-nagyobb bevétellel rendelkező vállalkozás működik, de egyetlen 

olyan vállalkozást sem talált – képviselő úr cégén kívül –, akinek rendelkezésére állna 100 M 

Ft félévre, három hónapra, vagy akár nyolc hónapra. Hiába megnyernek egy pályázatot – mint 

például az óvoda építését, vagy a városfejlesztési projekt – azt nem tudják elkezdeni, mert az 

önkormányzatnak ennyi anyagi tőkéje nincs, és sajnos Felsőzsolcán nincs olyan vállalkozás – 

Nagy Zoltán vállalkozását kivéve –, aki nélkülözni tudna fél évre 100-150 M Ft-ot, éppen 

ezért nem pályáztak, vagy nem is kapták meg a projekteket. Az óvodát is úgy tudták 

elkezdeni, hogy Nagy Zoltán cége finanszírozta meg, amíg az államtól meg nem kapták a 

részösszeget. Sajnos sem ő, sem az emberek nem tudták, hogy ez így működik.  

Az autópálya építésnél a Colas, vagy éppen valamelyik másik szegedi, esetleg szolnoki cég 

azért kapta meg a munkát, mert ők tudják finanszírozni azt a részt, amelyet majd az állam 

akár egy év múlva fog kifizetni utólag. Ezek érdekes dolgok, de sajnos tények.  
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Kérte, hogy az első két napirendi ponttal kapcsolatban tegyék meg észrevételeiket, 

kérdéseiket. 

Nagyon sokszor az a vád éri őket, hogy miért a Béke utcát hozták rendbe, miért csináltak oda 

kerékpárutat, miért csináltak játszóteret a Kazinczy és Kossuth utca sarkára, vagy miért oda 

tették azt amit építettek, ahová tették. Ez nem közkívánat, mert ezeket lehet megvalósítani. A 

projekt meghatározza, hogy mit, hová és mikor. Ezt vagy elfogadják, vagy nem vesznek részt 

a pályázaton. Úgy határoztak, hogy bármilyen olyan pályázati lehetőség van, amely 

Felsőzsolcán értéket teremt, legyen az bárhol a területen, azt meg kell pályázni és el kell 

fogadni, még akkor is, ha néhány ember ezt nem érti. Megpróbálják nekik megmagyarázni, de 

ha ezek után sem tetszik nekik, akkor azt nagyon sajnálják. Neki sem tetszik, hogy 

elkészítenek egy játszóteret és szinte azonnal ellopnak két játékot, amely 100 ezer Ft-os 

költséget jelent, mert anélkül, hogy ezt nem vásárolnák meg és építenék vissza, nem fogadják 

el a projektet. Ezek az emberek a cselekedeteikkel kárt okoznak a köznek, mert azt 

közpénzből, saját bevételből kell az önkormányzatnak fedezni, arról nem is beszélve, hogy 

veszélyeztetik a projekt átadását.  

 

Várszeginé Kiss Katalin:  

A Zsolca Kulturális Egyesület elnöke, a Rozmaring Népdalkör vezetője. Ha 

polgármester úr nem mondta volna el, amit elmondott, akkor ő jelezte volna ezzel 

kapcsolatos gondolatait. Megköszönte, hogy a pályázat kapcsán ilyen beruházások 

létesültek, nagyon büszkék rá. Részt vettek a két játszótér lakosság körében 

történő megismertetésére meghirdetett pályázaton. Borzasztóan fáj nekik, hogy a 

Kazinczy utcán található játszótér olyan állapotban van, amilyenben. A 

pályázatukkal maguk is igyekeztek hozzájárulni a felelősség erősítéséhez, mert 

nagyon nehéz egy új feladat megvalósításába belefogni és pénzt keríteni erre, ezt 

mindannyian tudják, erről szól most is az életük. A legnagyobb bosszúság, hogy 

ami van, ami lesz, azt sem tudják megbecsültetni. Ötlete sincs arra, hogy a széttört 

játszótérrel mi legyen, nagyon rosszul esik ez nekik. Megköszönte, hogy az 

önkormányzat lehetőséget adott arra, hogy pályázati forrásból a feladataikat 

megvalósítsák és a maguk módján hozzájárultak a tevékenységük ellátásához. A 

kerékpárúttal kapcsolatban elhangzott információk hasznosak volt. Sok ember 

talán nem oda tette volna ezt az utat, ahol megvalósult, de hát tudják, legalábbis 

fogadják el, hogy nem oda épül egy-egy fejlesztés, ahová akarják, hanem ahová 

lehet. Nem bicikliznek rajta sajnos annyian, mint amennyien ezt tehetnék. Ennek 

ellenére intenzív bicikliző életet él a város lakossága, ezt tudják, látják, helyes is 

ez, mert egészséges. Ezzel kapcsolatban lenne egy kisebb kérése. Tudja, hogy 

nincs pénz, de jelezne egy nem túl nagy beruházási igényt, mert nem tudják hová 

letenni a kerékpárokat, kerítésekhez kötik ki, illetve méltatlan helyekre teszik le, 

így biciklitárolók építésére lenne szükség. Véleménye szerint egy egyszerű rácsos 

beálló nem annyira nagy költség. Ugyanez a helyzet a kastélyba történő látogatás 

során, ott sem tudják hová tenni, ott is elkelne egy kisebb tároló. Nem egy fedett 

és drága tárolóra gondol, hanem egy kisebb, a célnak megfelelő is jó lenne, jó 

szívvel vennék. 

  

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ezt meg fogják valósítani, mégpedig az árvízi 

emlékmű mellett. A tervek szerint ott egy kerékpárdepót építenek – 50-60 kerékpár 

kihelyezetésével együtt – hasonlóan ahhoz, amely az állomáson, illetve Lillafüreden van. A 

pályázat a Belügyminisztérium kiemelt projektje. 
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A Felsőzsolca – Arnót kerékpárút a Belügyminisztérium kiemelt projektje volt, amely révén 

Felsózsolcáról, Arnótról most már biztonságosan el lehet jutni az Ipari Parkba, ennek a két 

település lakossága örül. A felsőzsolcai lakosok kérése volt még, hogy az Auchan áruházba el 

lehessen jutni kerékpárral, ezt majd egy későbbi projektbe építik bele, valószínűleg a 

következő napirendi pont keretében az előadóktól erről is hallanak majd. A rendezési tervben, 

amelyet 2015 decemberéig kell elfogadniuk, már a nyomvonalat szerepeltetik.  

 

Major Ádámné, a Felsőzsolcai Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat elnöke:  

A bolgárok nevében kíván köszönetet és dicséretet mondani. A kastély előkertjében 

van az emlékművük, most volt a kertészünnepük és vendégeket vártak. Amikor 

otthon vendégeket vár az ember, akkor is takarít, és a környezetét próbálja 

megtisztítani. Meghallgatták őket és lemosták, illetve letisztították az emlékművet. 

Ezzel kapcsolatban polgármester úr segítségét külön is megköszönte. Felhívta a 

figyelmet arra is, hogy a Bárczay-kastélyt óvják meg. Véleménye szerint az apróbb 

hibákat jó lenne most megcsinálni, ne várjanak a nagy beruházásokra, mert csak 

elhanyagolódik, utána pedig sokkal nehezebb lesz helyrehozni. Sok vendég is jött a 

városba, többek között Budapestről is érkezett két csoport. Mit tudnak nekik 

megmutatni? Az emlékművet és kastélyt látogatták meg. Nagyon szeretné, ha ez 

nem hanyagolódna el, mert ez a város büszkesége, erre figyeljenek oda. Ahogy már 

említette, Felsőzsolcára a nyáron érkezett is két csoport, illetve erre lehet a 

továbbiakban is számítani. A recept a következőkben is ugyanez, ha kérnek, akkor, 

ha lehetősége van az önkormányzatnak nyújtson segítséget, mert csak így tudnak 

boldogulni. A Képviselő-testület segítségét is megköszönte.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy írásban érkezett egy kérdés, mely szerint a 

település északi részén lévő főút bővítése kapcsán tavasszal megindult a megígért zajvédő 

növényzet telepítése, ez elmaradt, az ősz beköszönte után sem indult meg a beruházás 

folyatása, a lyukak ott maradtak, a fák telepítésére nem került sor, mire számíthatnak ezzel 

kapcsolatban? 

A Kassai útról a Nagyszilvás utcába 2010 óta csak egy bukkanón való áthajtás után lehet 

bejutni. Nem kátyúról van szó, hanem a Kassai utca megsüllyedéséről, várható-e az út 

javítása? 

A Sajó utcánál, de a Szent István utcában a Hivatal és a Sajó utca közötti részen is nagyon 

rossz állapotban vannak az utak, időnként befoltozzák, de több helyen több cm-rel meg van 

süllyedve, mikor várható az út kijavítása? 

Azokat a kérdéseket, amelyek nem tőlük függenek azt elküldte az illetékes hatósághoz. A 

zajvédő fallal kapcsolatban azóta sem kapott választ. Ha emlékeznek rá a jelenlévők, a NIF 

megígérte a zajvédő falat, most írtak nekik, hogy mire számíthatnak, egyelőre nem kaptak 

választ. Amennyiben ez megérkezik, írásban ismertetni fogja a kérdezővel.  

Az úttal kapcsolatban egy semmitmondó választ kapott, amelyet ismertetett: 

„Tisztelt Polgármester Úr! 

Tárgyi ügyben 2015. november 9-én érkezett megkeresésével kapcsolatban az alábbiakban 

nyilatkozunk: Felsőzsolca - Bekecs, Felsőzsolca - Muhi összekötő utak állapota előttünk is 

ismert. Mérnökségi dolgozóink és útellenőreink is napi rendszerességgel járják be a kezelési 

határokon belül található úthálózatot. A Miskolci Mérnökségünk fokozott figyelemmel kíséri a 

jelzett utak állapotát és lehetőségein belül mindent meg is tesz az utak jó állapotának 

fenntartásának és a közlekedés balesetmentes lebonyolításának érdekében.  



12 

 

Mérnökségünk 2015-ben a két út vonatkozásában – a Felsőzsolcán lévő állami utakról van szó 

- mintegy 25 tonna meleg és hideg keverékkel történő bitumen javítást végzett el, de lokális 

pályaszerkezet cserét végezni nem tud ezeken az utakon.”  

Nem tudja, hogy hová tűnt ez a mennyiség, de Felsőzsolcán ebből a 25 tonnából nem éreztek 

semmit. Lehet, hogy csak ő nem látta, de valószínűleg a lakosság sem, mert azért tették fel a 

kérdéseiket. Folytatta a levél ismertetését.  

„A 2010. évben bekövetkezett árvíz hatására jelentkező burkolatsüllyedési problémák 

végleges megoldására csak egy teljes körű burkolat felújítás jelentene megoldást.” Ezt ők is 

tudják sőt ezt kérték. „Társaságunk, mint az országos közutak kezelője, csak üzemeltetési és 

fenntartási munkálatokat végez, ilyen jellegű és nagyságrendű burkolat felújítási 

munkálatokra nincs lehetősége. Társaságunk minden előterjesztésében folyamatosan 

szerepelteti jelzett útszakaszok teljes körű burkolat felújítását. Amíg a teljes körű burkolat 

felújítási munkálatok nem kerülnek megvalósításra, Társaságunknak csak a forgalomra 

veszélyes burkolathibák kijavítására van lehetősége.”  

Nem érti, hogy ez kinek lenne a feladata, ha nem a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek.  

„Az Ongai úton található vízelvezető műtárgyak körüli burkolatrész javítását még november 

30-ig elvégezzük.” 

Feszülten várja, hogy ez megtörténjen. A Magyar Közút Nonprofit Rt.-nek ennyi volt a 

válasza a lakossági kérdésekre, de ez nem meglepő számára, mert sokadik levélre is ugyanazt 

a választ kapják. 

Lakossági kérdésként érkezett a temetői buszmegállóval kapcsolatban: „Tervezi-e az 

önkormányzat oldalfallal is ellátott, a városképbe jobban illeszkedő létesítmény felépítését? A 

jelen beálló teteje lyukas, az eső ráfolyik az ott lévő padra, az oldalfalra pedig azért lenne 

szükség, mert a hely szeles és kellemetlen a várakozás. A temetői buszmegállót sötétedés után 

nem világítja meg semmi, pontosabban a buszmegállóval szemben lévő villanyoszlop 

világítását az előtte lévő fa teljes mértékben eltakarja.” Válaszában elmondta, hogy 

GAMESZ-szal már megbeszélte, hogy tervezzenek egy ilyen buszmegállót, amelyet idő 

közben már meg is csinálták a dolgozók teljesen önállóan. Kérte a lakosságot, hogy akit 

érdekel tekintse meg,  amennyiben ez megfelelő, akkor ugyanezt meg tudják építeni a 

temetővel szemben is. A jelzett és megépített buszmegálló a buszfordulónál van a Kossuth és 

Kazinczy utcák kereszteződésénél, a Bartók Béla utca végén. Kérte a lakosság visszajelzését, 

mert ez egy prototípus lenne, amennyiben ez esztétikailag is megfelel a lakosságnak, akkor 

megkezdik a temetőnél is a kivitelezést. A buszmegálló megvilágításával kapcsolatban 

elmondta, hogy gallyazás lehetséges, amit az önkormányzat kérésére a GAMESZ meg tud 

oldani.  

Írásban érkezett egy beadvány, amelyet ismertetett: „Olvastam a közmeghallgatásról. Tisztelt 

Képviselő-testület! Az a probléma, ami eszembe jutott az utóbbi időben egyre gyakrabban 

találkozom városkánkban a 7-es busz új vonala mentén, a Kodály Zoltán utcán sétálva, 

kerékpározva eldobott szeméttel, folyamatosan unatkozó közmunkásokkal. Javasolnám azt, 

hogy unatkozzanak ezek a munkások hulladékot gyűjtve, mert az államtól kapott pénzért 

szerintem lehetne elvárásunk feléjük. Köszönöm, hogy figyelembe veszik észrevételeimet és 

nem kell a hulladékot nézegetnem sem gyalog, sem a buszból, sem bármilyen másképpen” 

Megköszönte az észrevételt. Nem tudja, hogy a lakosság előtt ismert-e, hogy 2015 augusztus-

szeptember hónapokban 400 főt foglalkoztattak, jelenleg 316 fő alkalmazására van 

lehetőségük, illetőleg külön kérésre kaptak még plusz 40 főt, tehát most közel 350 főt 

alkalmaznak. Nagyon jó lenne, ha a lakosság megismerkedne azokkal az értékteremtő 

munkákkal, amelyeket ezek a nagyon gyakran a munkájukat degradált emberek végeznek.  
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Büszke rájuk, sétáljanak el a Kossuth u. 76 szám alá, a gazdasági telepükre, vagy akár a Szent 

István u. 21. szám alá, mert azokat ők építették fel, de a sportegyesületnél ugyanúgy 

besegítettek a közmunkások. Arról nem is beszélve, hogy ezeknek az embereknek a 

foglalkoztatásán keresztül az önkormányzat soha eddig nem látott gazdagodást ért el. Nem 

véletlenül tudta az önkormányzat megvenni a teherautót, a traktort, az aprítógépet, illetve 

tudtak beszerezni három olyan kazánt, amely aprítékkal működik. A közmunka nélkül 

egyrészt a rászorult emberek, akik közmunkásként foglalkoztatottak kevesebb pénzt 

kapnának, másrészt, az önkormányzatnak a dologi része sem állna rendelkezésre, ami viszont 

csak növekedést eredményez. Egyértelműen értéket állítottak elő a közmunkások, még akkor 

is, ha egy részüket csak sétálni látják.   

Az óvodai sószobával kapcsolatban elmondta, hogy ígéretéhez híven a NORDÁT felhívta. A 

válaszuk alapján a funkciót nem lehet megváltoztatni, lehet építeni sószobát, ezt a projekt nem 

tiltja. Ugyanakkor az ÁNTSZ válasza is az volt, hogy a felújítás részeként létrejött orvosi 

szoba funkcióváltoztatásához nem járulnak hozzá. Egyszer és mindenkorra szeretné már 

lezárni ezt a problémát. Azt javasolta, hogy találják meg a másik óvodában azt a lehetőséget, 

ahol ezt ki tudják alakítani.  

Kérte a jelenlévőket, hogy amennyiben még kérdésük, észrevételük van, azt tegyék meg. 

 

Hankó Ernő, érdeklődő: 

Köszöntötte a jelenlévőket, úgy gondolta, hogy nem szól hozzá, de mivel ez 

adásba fog kerülni, ezért bátorkodott felszólalni. Polgármester úr említette a 

játszótér pályázatát. A pályázatokkal kapcsolatban tudja azt, hogy ha a hivatal, 

vagy az önkormányzat visszamondja, akkor egy következő alkalommal már lehet, 

hogy figyelembe veszik azt, hogy ők már egyszer lemondtak róla, 

visszautasították azt. Azért kezdte azzal, hogy a TV ezt leadja, mert felhívná a 

roma testvérei figyelmét, hogy figyeljenek oda a játszótérre. Az elhangzottak 

igazak, nehéz megszólalni, el kell gondolkodniuk, nem a romák ellen, hanem 

velük van. Látja, hogy sok embernek nem tetszik, amit polgármester úr elmondott, 

de a közmunkaprogramra igenis szükség van, nagyon fontos számukra a 

megélhetés szempontjából. A mindenkori Kormány kötelessége, hogy ugyan nem 

királyi módon, de minden polgárának biztosítsa a megélhetését, és ebbe 

beletartoznak ők is. Véleménye szerint legalább látják a gyerekek, hogy a szülő 

dolgozni készül, és mivel ezt látják, ez fog bennük megragadni. Nem pedig az, 

hogy elviszik őket az iskolába, utána hazamegy a szülő és nem történik semmi. 

Köszönet a Kormánynak, hogy a közmunkát létrehozta, bízik benne, hogy ez 

tovább fog folytatódni. Értesülése szerint ez még fokozódik és a Kormány 

támogatni fogja ezt a továbbiakban is. Megköszönte a Kormánynak és a 

Polgármesteri Hivatalnak, hogy biztosítják számukra a feltételeket. Ők is tettek 

annyit ezért az országért, mint bárki. A Polgármesteri Hivatalnál lévő emléktábla 

is jelzi, hogy annak idején ők is szenvedtek, nagyapáik, őseik harcoltak és elestek 

ezért az országért. Nem lehet őket úgy kezelni, mint a bevándorlókat, ők itt 

születtek, itt akarnak élni. Ezért az országért ők is tettek, Budapest ’56-os ostroma 

után szükség volt a kétkezi munkájukra, felépítették a várost, mert nem voltak 

gépek, majd dolgoztak az üzemekben, a gyárakban is.  Sajnos közmunkával kell 

biztosítani a létfenntartásukat, ez van, de reméli, hogy lesz jobb is.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester egyetértett a hozzászólóval, egyben kérte, hogy a dolgozókkal, 

közmunkásokkal tudatosítsa azt is, hogy nemcsak joguk van, hanem kötelességük is, erre a 

GAMESZ vezetői oda figyelnek. Megköszönte a GAMESZ munkáját.  
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Az 5. napirendi pont keretében az SKV - Stratégiai Környezeti Vizsgálat TOP pályázatával 

kapcsolatos Operatív Programról tartott tájékoztatót Buday-Malik Adrienn, az ÉMI 

Nonprofit Innovációs Kft. stratégiai fejlesztési vezetője szóbeli előterjesztésében. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester köszöntötte és bemutatta Buday-Malik Adriennt és Vass 

Lajost. Kérte, hogy tartsák meg tájékoztatójukat.  

 

Buday-Malik Adrienn, a ÉMI Nonprofit Innovációs Kft. stratégiai fejlesztési vezetője 

elmondta, hogy az elmúlt időszakban és remélhetőleg az elkövetkező években azért dolgozik 

ő és munkatársai, hogy az önkormányzati fejlesztések hozzájáruljanak ahhoz, hogy élhetőbb 

települések szülessenek. Véleménye szerint az elhangzó hozzászólásokban, kérdésekben is az 

jelent meg, hogy mitől lehet a település élhetőbb, ő is erről fog tájékoztatót tartani. 

A mai napon kapott egy olyan könyvet, amely a fenntartható fejlesztésről, fenntartható 

városfejlesztésről szól. Talán már nem idegen számukra, hogy a fenntarthatóság mit jelent, 

hiszen ez társadalmi és környezeti kérdésekről egyaránt szól, de egyértelműen abba az irányba 

mutat, hogy mitől lehet egy település hosszú távon élhetőbb, mitől maradnak ott jó kedvvel, 

örömmel a lakosok, mitől terveznek oda családok, mitől tervez oda több generáció. 

Ahogyan azt már polgármester úr felvezette, a város rendelkezik egy Integrált 

Településfejlesztési Stratégiával és ehhez, illetve a város fejlesztési terveihez meg kell nézni, 

hogy milyen jelentős környezeti kockázatokkal járnak ezek a fejlesztések, milyen hatásokkal 

kell számolni, mire kell figyelniük az itt élőknek, és mire a város vezetésének. 

Tájékoztatójában bemutatja a folyamatokat, de kérte a jelenlévőket, hogy tegyenek fel 

kérdéseket azzal kapcsolatban, hogy milyen fejlesztéseket tervez a város vezetése, és az 

milyen hatással van a közvetlen életterükre, környezetükre. 

Alapvetően minden stratégiának kell, hogy legyen egy megalapozott hatásvizsgálata. 

Vélhetően azért ülnek ma itt a jelenlévők, mert a saját életükre hatással van az, amiről a város 

vezetése dönt, amilyen intézkedéseket és határozatokat hoz. 2014-2020 között számos olyan 

támogatási forráshoz juthatnak hozzá a települések, amelyek segítik a fejlesztések 

megvalósítást. Kiemelte a Területfejlesztési- és Településfejlesztési Operatív Programot, 

amely a városokat, kisebb településeket, megyei jogú városokat, megyéket fogja támogatni 

abban, hogy 2020-ig infrastrukturális fejlesztéseket, illetve sikeres programokat valósítsanak 

meg. A szakmát képviseli, minden elköteleződés nélkül mondja, hogy ez az utolsó lehetősége 

Magyarországnak arra, hogy egy nagyobb kosárból merítve tényleges fejlesztéseket 

valósítson meg, amely a helyben élők érdekeit szolgálja. A fejlesztéseknél alapvetően 

mérlegelendő, hogy olyan projektek születnek-e, olyan intézkedéseket vezet-e be az 

önkormányzat, amely hosszútávon fenntartható struktúrákat eredményez. Például sok 

település tervezi, hogy bölcsődei férőhelyeket fejleszt, ehhez kapcsolódóan épület 

beruházással is számol. Nagy kérdés, hogy ezt hogyan valósítja meg, hiszen arra is számítania 

kell, hogy a beruházás megvalósulása után jelentős fenntartási költségek, rezsiköltségek 

nehezednek rá. Nagy kérdés, hogy meg tudja-e a beruházást valósítani az önkormányzat úgy, 

hogy lehetőség szerint a fejlesztés csökkentse a későbbi rezsiköltségeit, kevesebbet kelljen 

fizetnie gázra, villanyra. A következő ilyen kritérium, hogy az itt élők életkörülményeit 

valóban javítja-e az adott intézkedés? Például ha egy nagyobb területi kiterjedésű településről 

beszélnek, akkor többen jutnak-e bizonyos szolgáltatáshoz? Megvizsgálja-e a település azt, 

hogy az adott szolgáltatás mindenki számára elérhető-e? Fontos, hogy olyan rendszereket 

hoz-e létre az adott önkormányzat egy-egy fejlesztéssel, amely átfogó gondolkodást képvisel, 

és nem csak bizonyos rétegeket támogat. Egy hatásvizsgálat célja, hogy értékelni kell a város 

fejlesztéseit bizonyos szempontból, ezeknek a szempontoknak, kritériumoknak a mentén 

ellenőrizni kell, hogy amit a város tervez, az megfelel-e az elvárásoknak.  
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A legfontosabb kritérium, hogy az adott projekt az itt élők érdekeit szolgálja-e? Milyen 

szempontokat kell figyelembe venni egy környezeti hatásvizsgálatnál? Az egyik ilyen kérdés, 

hogy az itteni szolgáltatások elérhetősége, száma növekszik-e, a biológiai sokszínűség, a 

környezeti állapot javul-e ezáltal? Például a legtöbb település abban gondolkodik vidéken és 

megyei jogú városban egyaránt, hogy olyan közlekedésfejlesztést hajtson végre, amely a 

településen élők számára csökkenti a környezetszennyezést. Vannak jó és rossz példák. 

Arnóton él és nem mindegy számára, hogy olyan szabályozással él-e az önkormányzat, vagy 

ha más hatásköre, akkor az adott felsőbb szintű kormányzati szerv, amely az adott településen 

élők számára a környezetszennyeződést csökkenti. Nem mindegy, hogy hány kamion megy át 

a településen, kiengedheti-e a gyerekét egyedül a járdára, ezeket a szempontokat minden 

településnek figyelembe kell vennie. Fontos, hogy amikor egy fejlesztés megvalósul a 

településen, az a területi egyenlőtlenségeket nem erősíti-e? Felsőzsolca egyre inkább példaadó 

a közvetlen környezetükben, mert kifejezetten ügyel arra, hogy ne legyenek leromlott városi 

területek. Fontos minden fejlesztésnél, hogy kiegyensúlyozott legyen a fejlesztési stratégia, 

kiegyensúlyozottan ossza el azokat a fejlesztési programokat, amelyeket megvalósít. Ezen túl 

fontos terület még a változékony időjárás, az egészségükre hatással lévő hőhullámok, erre a 

területre különösen jellemző még az egészen váratlanul jelentkező óriási viharok. Újszerű 

megközelítés, de települési szinten erre a szélsőséges időjárásra fel kell készülni. Akár azzal, 

hogy olyan zöld területeket fejleszt a település, amely védelmet nyújt az embereknek, akár 

azzal, hogy segíti azt, hogy a településen élők a saját háztartásukban, lakásukban olyan 

fejlesztéseket valósítsanak meg, amely az árnyékolást, szigetelést, a megfelelő hőelosztást 

segíti, és ehhez támogató nyilatkozatot adhat ki az önkormányzat az elkövetkezendő 

időszakban. Ez apróságnak tűnik, de a hétköznapokat nagyban befolyásolja.  Látva a 

fejlesztési elképzeléseket, Felsőzsolca ebbe az irányba is nyit.  

Nem mindegy, hogy hogyan gazdálkodik egy település jó gazda módjára a javaival és az 

erőforrásaival, hogy mire fordítja a költségvetésében megjelenő forrásokat. Ezeknek a 

fejlesztéseknek azt a célt is szolgálnia kell, hogy hatékonyan költse el azt a pénzt, ami 

rendelkezésére áll, hogy alapvetően azokat a közfunkciókat töltse be a település, amelyre 

rendeltetett. Ha végiggondolják a már említett példán a rezsicsökkentés mentén azt, hogy 

hogyan lehet egy fejlesztést megvalósítani, minden egyes esetben a gazdasági, társadalmi és 

környezeti fenntarthatóságot mérlegeli-e a település?  Értékelve a város stratégiáját, illetve 

azokat a környezeti szempontokat, amelyeket a rendezési terv módosítása kapcsán is 

érvényesít a település, ezeknek a feltételeknek megfelel. Érezhették a 2010-es árvíz kapcsán, 

hogy vannak olyan személyes történeteik, amely a teljesen váratlan környezeti hatásokhoz, a 

vis maior hatásokhoz kapcsolódnak. Mérlegelni kell, hogy a település végiggondolja-e ezeket 

a hatásokat és felkészül-e ezeknek a hatásoknak a mérséklésére, amikor bármilyen projektet 

tervez. Nem mellékes, hogy hogyan tervez egy település, hogyan valósítja meg ezeket a 

projekteket, bevonja-e a lakosságot a tervezésbe, a megvalósításba és az értékelésbe. Egy 

ilyen lakossági fórumnak éppen ez a célja. Nagyon örült polgármester úr meghívásának, 

hiszen a mai alkalom sem lett volna feltétlenül kötelező, mégis vállalta, hogy megosztja 

azokat a részleteket a hatásértékeléssel kapcsolatban, amely a jelenlévők életét is 

befolyásolják, és megosztanak még néhány gondolatot, hogy hogyan készül a település 

vezetése 2020-ig. 
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A rendezési tervben bejelöltek egy olyan kiemelt fejlesztési területet, ahol vélhetően 

zöldterület fejlesztéshez kapcsolódó projektek fognak megvalósulni. Mérlegelni kell a 

település vezetésének egy projekt tervezése kapcsán azt is, hogy milyen a kapcsolata a 

környezető településekkel. Véleménye szerint az Arnóton és Felsőzsolcán megvalósuló 

kerékpárút is az egyik mintapéldája, hogy települések összefogásával is lehet projekteket 

megvalósítani. Az elmúlt napokban ő is beszélt a NORDA, a Regionális Fejlesztési 

Ügynökséget vezető helyettessel, aki kiemelte, hogy példamutató a régióban az az 

együttműködés, amely a kerékpárút kapcsán itt létrejött. Ez nem marad így a következő 

időszakban, mert Miskolc Megyei Jogú Város az Integrált Területi Programjában egy olyan 

kerékpárút fejlesztéséről döntött, amely Felsőzsolcáig kiér majd. A konkrét pályázatról még 

nem beszélhet, mert még nem tart abban a szakaszban, de a Közgyűlés már elfogadta, hogy 

Miskolcra el lehet majd jutni Felsőzsolcáról kerékpárral és ehhez vélhetően egy városi 

fejlesztés keretében közösségi kerékpárokat is lehet majd kölcsönözni, az említett zöld 

területen egy emlékhellyel együtt kerül majd kialakításra ez. Véleménye szerint, ha megnézik, 

hogy milyen terültre tervezi a város ezt a fejlesztést, hogy hogyan hasznosít egy alapvetően 

árvízvédelmi célokat szolgáló területet, hogy ez a beruházás alapvetően fenntartható 

közlekedésfejlesztést jelent az elkövetkezendő időszakban, akkor az mindenképpen 

példaértékű, amit a település tervez. 

Az Európai Unió egyik elvárása hazánkkal szemben, hogy 2020-ig, illetve 2023-ig bezárólag 

olyan projekteket, olyan fejlesztéseket valósítsanak meg, amelyek legalább 60%-ban a helyi 

gazdaságfejlesztést erősíti, tulajdonképpen az életszínvonalát javítja az itt élőknek, éppen 

ezért nem feltétlenül pontos lehatárolással, de olyan területfejlesztésekben gondolkodik, amik 

iparterületek növelését célozzák, így egyre több betelepülő vállalkozás lehet, amely több 

munkahelyet teremt. Ennek vannak pozitív és negatív hatásai egyaránt, ezzel szembesülnie 

kell minden városvezetésének. Örült annak, hogy a város stratégiájában pozitív és negatív 

hatásokról egyaránt olvasott. Úgy kell megvalósulnia ennek, hogy a negatív hatásokat a lehető 

legalacsonyabban tartva, alapvetően olyan területeket vonnak be az iparterület közé, amely 

nem szerepel művelési ágban, amely nem mezőgazdasági célt szolgál, illetve amely közvetlen 

környezetében található ipari park. Felsőzsolca ebben a tekintetben kedvező helyzetben van. 

Nem minden település van így a megyében. Azt tervezi a város vezetése, hogy növelni fogja 

iparterületének mértékét és arányát a megyei ipari infrastruktúrához és területekhez 

viszonyítva. Ez a város pozícióját erősíti a megyében és további munkahelyeket teremt az itt 

élők és a környező települések számára, mert ez a fejlesztés a környező települések előnyére 

is válhat. Nagyon érdekes az az elképzelés, amelyet a városfejlesztés kapcsán megfogalmazott 

az Európai Unió és egészen egyértelműen a környezeti hatásokra koncentrálódik, mivel a 

belvárosi rehabilitációt, a belváros fejlesztését és az intézményi fejlesztést is zöld város 

fejlesztésként aposztrofál. Ez lesz majd az operatív programban annak a felhívássorozatnak a 

neve, amelyre Felsőzsolca is tervezi pályázat benyújtását. Ez azt jelenti, hogy az egészen 

apróságoktól, a köztéri bútoroktól, a kukák, a kerékpárok elhelyezésétől kezdve a zöld 

infrastruktúra fejlesztésig, tehát a parkfejlesztéshez, közbringa programhoz is kapcsolódhat 

egy-egy adott fejlesztés, olyan fenntartható épületenergetikának kell párosulnia, ami hosszú-, 

közép-, és rövidtávon belül is csökkenti a rezsiköltségeket egy belátható megtérülési idővel 

számolva.  Érdemes erre fordítani a kapott támogatást, mert a település egészére hatással van. 

Felsőzsolca jó eséllyel indul zöld város fejlesztési programjaival.  

Egy hatásmátrix esetében azt kell megnézni, ha terveznek egy fejlesztést, az milyen konkrét 

intézkedést jelent települési szinten, milyen hatással van a levegőre, a közvetlen 

mikroklímákra, a klímaváltozásra, a felszín feletti és alatti vizekre, a talajra, a közvetlen 

épített és természeti környezetre, a tájra, milyen hatással van az emberi egészségre. 
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Az sem mellékes, hogy az energiafelhasználást mennyivel teszi hatékonyabbá a tervezett 

fejlesztés, megjelenik-e a megújuló fejlesztés, napenergia, földhő. Nem titok, hogy a városnak 

jelentős kapacitása és potenciálja van ezen a területen. Azt támogatja az Európai Unió 

konkrétan, ez számszerűsítve is megjelenik majd az adott operatív programon belül, hogy 

minél több termelő kapacitást és minél több fogyasztót kapcsoljon be egy-egy ilyen megújuló 

energiát is hasznosító fejlesztésbe. A hatásmátrix elérhető lesz a honlapon. A gazdaság, és 

iparterület fejlesztés, a fenntartható közlekedésfejlesztés, a vállalkozásbarát környezet 

megteremtése, illetve a különböző intézményi fejlesztések milyen pozitív és negatív hatással 

járnak. A város honlapján tehát elérhető lesz a hatásmátrix, mindenki megnézheti, pirossal a 

negatív hatások, kékkel pedig a pozitív hatások jelennek meg. Ezeknek különböző szintjei 

vannak, egyesével megnézve a különböző intézkedéseket, amely a település stratégiájában 

megjelenik, végig lehet nézni, hogy mennyiben pozitív és negatív az adott intézkedés, ahol ez 

az értékelés nem billen el pozitív irányba, az nem megvalósítható. Örömmel mondhatja, hogy 

Felsőzsolca esetében nincs ilyen fejlesztés, ez pedig egy tudatos hozzáállás eredménye. Sok 

fejlesztővel dolgozik, így elmondhatja, hogy példaértékű ami a városban történik. Nagyon sok 

esetben gazdaságélénkítő, illetve az itt élők életminőségét javító fejlesztésekben gondolkodik 

a városvezetés, amely nem izoláltan, nem a környezetéből kiszakítva, hanem a környező 

településekkel együttműködésben valósulhat meg. Előzetes egyeztetés alapján a megyei 

vezetés támogatását is élvezik a fejlesztések. Nem mellékes, hogy a tervezésnek konkrétan a 

lakosok bevonásával kell megvalósulnia, ezt úgy hívja az Európai Unió, hogy közösségi 

tervezés történik. Az itteni LEADER közösség, a Bükk-Térségi LEADER a felelős, hogy az 

elkövetkező időszakban egyre több ilyen közösségi tervezés valósuljon meg. Kérte a 

jelenlévőket, vegyenek részt ezekben a közösségi tervezési folyamatokban, kapcsolódjanak be 

azokon az alkalmakon keresztül a tervezésbe, amelyek azt biztosítják a későbbiekben, hogy az 

itt élők igényei valóban megjelennek a Felsőzsolca által tervezett fejlesztésekben. 

Megköszönte a figyelmet, szívesen válaszol a kérdésekre.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megköszönte a tájékoztatást és azt a munkát, amelyet 

Felsőzsolca fejlődése érdekében kifejt. 

 

Kun Attiláné, érdeklődő:  

Örül, hogy elodázta a hozzászólását, mert így egyrészt átfogalmazhatta a 

kérdését, másrészt némiképp választ is kapott rá. Támogatja a jó törekvéseket, 

amelyek már a Képviselő-testületben is megfogalmazódtak. Az egyik kérdése, 

hogy az emlékmű melletti zöldterület fejlesztésének lesz-e valamilyen 

árvízvédelmi következménye, vagy hatása?  

 

Buday-Malik Adrienn, a ÉMI Nonprofit Innovációs Kft. stratégiai fejlesztési vezetője 

elmondta, hogy véleménye szerint, mivel árvízvédelmi területen valósul meg a beruházás, így 

mindenképpen van árvízvédelmi hatása. Tudomása szerint a megyei jogú város olyan 

fejlesztésben gondolkodik, amelyben Felsőzsolca partnere lesz, ami javítja az árvízvédelmi 

infrastruktúrát helyben, ezen túl pedig a természeti környezet védelméhez járul hozzá a 

fejlesztés. Ennek megvannak a különböző lépései, több füvesített terület lesz, tehát egy 

kultivált területről beszélnek. Olyan emlékmű kialakítása történik meg majd, amely 

pihenőhelyet biztosít a kerékpárosok számára, illetve tárolni is lehet majd ott azokat a 

kerékpárokat, amelyekkel be lehet jutni a városba.  

 

 

 



18 

 

Kun Attiláné, érdeklődő:  

A kerékpárút építésének mindenkor nagy híve, mert sokan tudják róla, hogy 

kerékpáros. Ez nem csak sportcélokat szolgál, hanem nagyon sokszor találkozik 

céljárattal az Auchan és a Metró felé kerékpározókkal, illetve gyakran járnak be 

munkába Miskolcra is. Azon túl, hogy ezt főúton nem szabad, nagyon 

balesetveszélyes is. Az árvíz elvitte a hidat, azóta várják, hogy megépüljön a 

bejárást biztosító kerékpárút. Kérdése, hogy bár ígéretet kaptak rá, de mikorra 

realizálódik ez? Jön a csúszós időszak, ő most ugyan nem kerékpározik, de 

gyakran találkozik a sorstársaival, és a ködös, csúszós utakon bizony nagy 

balesetveszélynek vannak kitéve. A tájékoztató egy harmadik kérdést, 

hozzászólást is felvetett benne, a zöld város fejlesztési program, amely a belváros 

zöldítését is jelenti, erre Felsőzsolcának van is bizonyos kapacitása, szükséges is 

sok zöld területet építeni, a hosszú nagy porták erre lehetőséget is adnak.  

Bizonyára megtekinthetik majd ezt a fejlesztési tervet, csak a honlapon lesz 

elérhető, vagy papír alapon is megnézhetik, régebben a könyvtárban kiállították  

ezeket a terveket, amelyet a lakosság megtekinthetett és hozzászólhatott, ez most 

is így lesz?   

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy nyilvánvalóan a kerékpárút holnap reggel még 

nem vehető igénybe, arra várni kell, hogy a projekt elkezdődjön és befejeződjön. A terveket ki 

fogják tenni a honlapra biztos, így megtekinthető lesz. 

 

Buday-Malik Adrienn, a ÉMI Nonprofit Innovációs Kft. stratégiai fejlesztési vezetője a 

kérdező időzítéssel kapcsolatban felvetett kérdésére elmondta, hogy települések között 

együttműködésről van szó, nagyon fontos, hogy engedélyes nyomvonallal kell rendelkeznie a 

kerékpárútnak, amely nagy részben a hatóságokon múlik. Az biztos, hogy a nagyobb miskolci 

szakasz tervezése a napokban indul. Miskolci kollégájától kérdezte, hogy 2018-ra 

megvalósulhat-e, vagy a második szakaszban realizálódik? 

 

Vass Lajos, a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Stratégiai 

Gazdaságfejlesztési Osztály munkatársa köszöntötte a jelenlévőket. Miskolc Megyei Jogú 

Város Önkormányzatánál dolgozik. Munkája főként az igazgató asszony által említett 

Település- és Területfejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódik. Miskolc városánál a 

Stratégiai Gazdaságfejlesztési Osztály kapta meg azt a feladatot, hogy ezt a 

Településfejlesztési Operatív Programot 2014-2020 között koordinálja, felügyelje, irányítsa, 

illetve a megvalósítást ellenőrizze. A feltett kérdésre válaszolva elmondta, hogy Miskolcon is 

zajlanak - ahogyan Felsőzsolcán is -, különféle tervezések, amelyek út, és kerékpárút 

fejlesztéssel foglalkoznak. Miskolc törekszik egy integrált kerékpárhálózat összeállítására, 

kidolgozására, amely nemcsak a városon belül, hanem a környező településekkel kialakult 

kapcsolatait is megteremti. Tervezik a korábban említett - Miskolcot Felsőzsolcával összekötő 

- út megépítését, de ugyanígy tervezik Miskolcot Harsánnyal, Mályival és Szirmabesenyővel 

történő összekötését is. A jelenlegi tervezési fázisban még nem tudja, hogy melyik lesz az 

első kerékpárút, amely meg fog épülni, véleménye szerint az eddigi tervek alapján a 

Miskolcot Felsőzsolcával összekötő kerékpárút elsőként fog megvalósulni.  
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Buday-Malik Adrienn, a ÉMI Nonprofit Innovációs Kft. stratégiai fejlesztési vezetője 

hozzátette, hogy a zöld városokkal kapcsolatban örült a kapacitások említésének, korábban 

már elmondta a közösségi tervezést, mind a zöld városok, mind a kerékpárút tervezése során 

kötelező lesz a civil szervezetek és a lakosság bevonása. Véleménye szerint azon túl, hogy 

úgynevezett közérthető összefoglaló közzététele kötelező lesz az önkormányzatok számára, 

lesz személyes párbeszédre is lehetőség. 

 

Dr. Sájer József, érdeklődő:  

Reméli, hogy kérdése közérdekre tarthat számot. A víz sok szempontból érintette 

Felsőzsolcát, eddig a keserű tapasztalatok alapján negatív hatását érezték. A 

tervek folyamán a város bel, és csapadékvíz elvezetése is sorra kerül. Ez milyen 

részt képvisel ebben a munkában: Mert az élhető város fogalmába ez is 

beletartozik, és egy kicsit az élhetőbb városhoz is hozzátartozik. A csapadék- és 

belvíz megkeseríti az itt élők életét. Ezek a munkálatok milyen nagyságrendet 

képviselnek ebben a tervben? Illetve ha ezek megvalósulnak, akkor várható-e 

lényeges javulás a jelenlegi negatív hatáson kívül? 

 

Buday-Malik Adrienn, a ÉMI Nonprofit Innovációs Kft. stratégiai fejlesztési vezetője a 

kérdésre válaszolva elmondta, fontos, hogy elválasszák a tervet és a tényleges megvalósuló 

programot. Alapvetően pályázatról beszélnek, annak ellenére, hogy most már ez helyben, más 

módon érhető el, mint korábban, ez igaz a csapadék, és belvíz elvezetésére is. Felsőzsolcának 

olyan fejlesztési javaslata és igénye van, amit a megye vezetése, aki alapvetően a 

Területfejlesztési Operatív Program megyei szintű tervezéséért felel, támogat, de nem tudják 

azt mondani, hogy erre ennyi és ennyi millió forintot fognak adni.  Végig kell járnia azt a 

pályázati utat, amelyet a maga részéről egészen biztosan deklarálni tud, hiszen látta a 

település előző anyagait, amely szerint olyan dokumentumokat fog elkészíteni a város, amely 

mindenképpen támogatásra javasolt. A csapadékvíz, belvíz- és szennyvíz elvezetése egy 

favorizált téma az elkövetkezendő időszakban, ezért rengeteg település fog jelentkezni ezekért 

a fejlesztésekért. Több százmillió forintos fejlesztést tervez a település, nyilvánvalóan be kell 

látnia minden település vezetésének, így Felsőzsolcának is, hogy a nagy tortából egyetlen 

szelet az övé, de véleménye szerint a város vezetése mindent meg fog tenni, hogy a lehető 

leghosszabb szakaszon valósuljon meg ez a fejlesztés. 

 

Vantal Gyula, érdeklődő:  

Köszöntötte a jelenlévőket. Városüzemeltetés területén dolgozott és jelenleg is itt 

dolgozik.  Nagy öröm számára, hogy Felsőzsolca egyre több térképen szerepel, 

akár Magyarország vonatkozásában, akár Európa tekintetében. Az a közlekedési 

infrastruktúra, amely körbeveszi a várost, nagy kérdés ebben a koncepcióban, 

illetve az ebben az évtizedes fejlesztési elképzelésben, hogy a meglévő, most 

képzés alatt, és majdani képzés alá kerülő munkaerő a jelenlegi ipari park 

fejlesztésével hogyan hasznosítható esetleg a jövőben? Nem tudja, hogy ezzel 

kapcsolatban a város vezetésével történt-e egyeztetés? A másik kérdése, hogy 

amennyiben az ipari park fejlesztésre, vagy bővítésre kerül, a meglévő gondozott 

zöld területek, részben gondozott és még nem gondozott zöld területek 

vonatkozásában valamilyen hatástanulmány készítését tervezik-e, vagy erről már 

esett-e szó?   
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Buday-Malik Adrienn, a ÉMI Nonprofit Innovációs Kft. stratégiai fejlesztési vezetője 

elmondta, hogy minden egyes fejlesztésnél környezeti hatásvizsgálatot kötelező készíteni. 

Ennek van egy eljárásrendje, a Kormányhivatalon keresztül kell minőségbiztosíttatni, és 

természetesen társadalmi vitára is kell bocsátani ezt az anyagot. Azon túl, hogy a település 

egy általános stratégiai hatásokat taglaló anyagot bemutat, és az felkerül a honlapra, minden 

egyes projekthez készül környezeti hatásvizsgálat is. Ez a hatásvizsgálat vagy hatásértékelés 

azt a célt szolgálja, hogy lássák azt, hogy amikor ismert minden egyes projektrészlet és tudják 

azt, hogy melyik m2 az adott zöld területből érintett az iparterület fejlesztés által, akkor hozzá 

tudják tenni a konkrét hatásokat is. Csak akkor valósítható meg a fejlesztés, akkor írja alá az 

irányító hatóság a fejlesztés támogatására vonatkozó levelet, ha annak környezeti mérlege 

pozitív. A város vezetésének fejtörést okozott, hogy milyen területekben gondolkozzon első 

körben, véleménye szerint ez még nem végleges, mert nem jelentek meg még a felhívások, de 

úgy gondolja, hogy a településvezetők végiggondolták, hogy hol okozza a lehető legkevesebb 

környezeti kárt ez a fejlesztés. Amikor a városvezetés infrastruktúra fejlesztésében 

gondolkodik nem titok, hogy a megújuló energia hasznosításában is gondolkodnak ipari, 

közösségi célokra és háztartásokban is egyaránt.  

A munkaerő fejlesztésére vonatkozóan egy nagyon fontos eleme ennek a programnak, hogy 

úgynevezett foglalkoztatási paktumhoz kapcsolódhat majd a település, és a társadalmi 

kohéziós intézkedések keretében többek között képzési szolgáltatás igénybevételére is van 

lehetősége egyrészt az itt élőknek, másrészt az itt működő vállalkozásoknak. A megyei 

elnökséggel egyeztetve tulajdonképpen minden település számára nyitva lesz ez a lehetőség, 

alapvetően a Kormányhivatalnak itt is meghatározó szerepe lesz majd. Született a térségnek 

egy olyan intelligens szakosodási stratégiája, amely azt jelenti, hogy olyan iparágak kerültek 

meghatározásra, ahol duális képzéssel, szakképzéssel, célorientált felnőttképzéssel támogatni 

tudják, hogy a munkaerő ne elvándoroljon, hanem itt maradjon. Általában az idejövő 

vállalkozások számára is az jelenti a legnagyobb kérdést, hogy a munkaerő mindennek az 

alapja, így ha nem tudják azt az erőforrást szolgálatba állítani, ami ahhoz kell, hogy egy 

vállalkozó elérje a céljait, akkor az elmegy a határ túloldalára, vagy elmegy Nyíregyházára. 

Emiatt azt gondolja, ahogy a város fejlesztési stratégiája is ezt képviseli, elkerülhetetlen, hogy 

a települések együtt gondolkodjanak. Jó együttműködése van Felsőzsolcának a Miskolci 

Egyetemmel, a felnőttképző helyekkel ugyanígy, meg kell találni a megfelelő kapcsolatot, és 

biztos benne, hogy jóval többen be tudnak kapcsolódni ezekbe a képzési programokba, mint 

korábban, hiszen most formalizáltan van egy ilyen kerete a megyei fejlesztési programnak.   

 

Vantal Gyula:  

Megköszönte a választ. Érdeklődéssel várják a fejleményeket és bíznak benne, 

hogy részesei lehetnek ennek a munkának.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megköszönte Buday-Malik Adriennek és csapatának a 

segítségét és azt, hogy az előkészítő munkálatokat elvállalták és Felsőzsolca mellett döntöttek. 

További hozzászólás hiányában megköszönte az érdeklődők jelenlétét.  
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Miután egyéb napirendi pont, bejelentés nem volt, a polgármester a közmeghallgatást 1832 

órakor bezárta. 

 

 

 

K. m. f. 
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