
2-21/2014. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-án 

1006 órakor tartott rendkívüli ülésén.  

 

 

Helye: Városháza, Díszterem. 

 

  

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

Szinai István és Vasvári László képviselők.  

 

 

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

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

alpolgármester. 

 

 

Meghívottként vett részt az ülésen: Csonka Ferencné, a Felsőzsolcai Napközi Otthonos 

Óvoda óvodavezetője (távozása a 3. oldalon jelezve). 

 

Távolmaradásukat előre jelezték: Nagy Zoltán alpolgármester, Nagy Róbert és Rimán 

János képviselők. 

 

 

Jegyzőkönyvvezető: Jávorszki Klára ügyintéző. 
 

 

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

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

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek Nádi Gyula és Szinai István képviselőket jelölte ki, amit a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadott. 

 

Ezután a polgármester ismertette a kiküldött napirendi javaslatot, majd szavazásra 

bocsátotta. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

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

fogadta el:  

 

NAPIREND: 
 

1.  Javaslat a Humánpapilloma vírus elleni védőoltási programra  

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 
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2.    Javaslat Krisztina Óvodában szükséges tárgyi eszközök és berendezések beszerzésére 

Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

3.  Javaslat a Zsolca Kulturális Egyesület Rozmaring Népdalkör támogatására 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester  

 

4.    Javaslat a „7”-es elővárosi autóbusz közszolgáltatás igénybevételére 

  Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

5.  Javaslat beruházási tartalékkeret létrehozására  

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

6.  Javaslat idősek támogatására (zárt ülés) 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

 

Az 1. napirendi pont keretében a Humánpapilloma vírus elleni védőoltási programról szóló 

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

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)  

 

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

Hozzászólás hiányában kérte a bizottsági vélemények ismertetését.  

 

Nádi Gyula képviselő: 

A Humánpolitikai, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 3 M Ft elkülönítését 

támogatta. 

 

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

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

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

 

124/2014. (IX. 18.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Humán papillomavírus elleni védőoltás költségének átvállalása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a Felsőzsolcán 

állandó lakcímmel, tartózkodási hellyel rendelkező 13-14 éves leány gyermekek 

védőoltásának költségét.  

A védőoltáshoz szükséges költségek fedezetét a tartalék forrásból biztosítja.  

Felkéri a város gyermekorvosát a védőoltás beadására. 

Az igénylők felmérésével, illetve a lebonyolítással járó feladatokkal a 

Felsőzsolcai Családgondozó Központot bízza meg.  

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 



3 

 

A 2. napirendi pont keretében a Krisztina Óvodában szükséges tárgyi eszközök és 

berendezések beszerzésére 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 azt. Ezek az 

eszközök fontosak az óvoda részére, a GAMESZ elkészítette a költségkalkulációt, illetve az ő 

kivitelezésében valósulna ez meg.  Megnyitotta a vitát a javaslat felett. Hozzászólás 

hiányában kérte a bizottsági vélemények ismertetését. 

 

Nádi Gyula képviselő:  

A Humánpolitikai, az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag 465 E Ft 

elkülönítését javasolta.  

 

A 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: 

 

125/2014. (IX. 18.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: a Krisztina Óvodában szükséges tárgyi eszközök és berendezések 

beszerzése    

    

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

által adott költségkalkuláció szerinti bruttó 464.900,- Ft összeget általános 

tartalékkeret terhére biztosítja a Krisztina Óvodában szükséges tárgyi eszközök és 

berendezések beszerzésére.   

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2014. november 30.             

 

 

/Az ülésről Csonka Ferencné 1011 órakor távozott./ 

 

 

A 3. napirendi pont keretében a Zsolca Kulturális Egyesület Rozmaring Népdalkör 

támogatásáról szóló javaslatot tárgyalta meg a testület Dr. Tóth Lajos polgármester 

előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

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

Hozzászólás hiányában kérte a bizottsági vélemények ismertetését.  

 

Nádi Gyula képviselő:  

Mindhárom bizottság 200 E Ft elkülönítését támogatta egyhangúlag. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a határozati javaslatot, amelyet szavazásra bocsátott. 
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A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

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

 

126/2014. (IX. 18.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A Zsolca Kulturális Egyesület Rozmaring Népdalkör támogatása  

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést 

megtárgyalta és a Zsolca Kulturális Egyesület Rozmaring Népdalköre részére 

200.000 Ft támogatási összeget állapít meg az általános tartalékalap terhére.  

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

A 4. napirendi pont keretében a „7”-es elővárosi autóbusz közszolgáltatás igénybevételéről 

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

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

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

 

Vasvári László képviselő: 

Kérdése, hogy ha ezt elfogadják, akkor olcsóbb lesz a bérlet, vagy erről nem 

sikerült megállapodni, hol tart ez a tárgyalás? A jövő évet tekintve hova számolják 

majd ennek költségét, az önként vállalt vagy a kötelezően vállalt feladatok közzé?  

 

Nádi Gyula képviselő: 

 Önként vállalt feladatról van szó. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy megpróbált az aláírás kapcsán tárgyalni a 

bérletárak csökkentéséről, az MVK Zrt. nem volt hajlandó ezt elfogadni, úgy állapodtak meg, 

hogy további tárgyalásokat folytatnak majd, mivel Felsőzsolcán a legmagasabb a bérletek ára. 

Ez természetesen csak a dolgozói és nyugdíjas bérletekre vonatkozik, a diákbérletek 90 %-os 

állami támogatásban részesülnek. További tárgyalásokat fog folytatni. A megbeszélésen 

egyébként közölték vele, hogy a városban kb. 5.000 db bérlet van. Elkészültek a közvélemény 

kutatással és rájöttek arra, hogy 1.000 db sincs. A közszolgáltatás biztosítása önként vállalt 

feladat most is és a jövőben is az lesz, ennek ellátása nem kötelező az önkormányzat számára. 

Egyéb hozzászólás hiányában kérte a bizottsági vélemények ismertetését. 

 

Nádi Gyula képviselő: 

A bizottságok egyhangúlag támogatták a javaslatot, 3.650 E Ft elkülönítését 

támogatták. 

 

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: 
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127/2014. (IX. 18.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy:  „7”-es  elővárosi  autóbusz  közszolgáltatás  igénybevétele 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést 

megtárgyalta és döntött arról, hogy az MVK Zrt. személyszállítási közszolgáltatás 

biztosítására a tartalékalapból 2014. évre a költségvetésben 3.650.000.-Ft összeget 

különít el. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester hozzátette, hogy Vasvári képviselő úr nem volt jelen az 

üléseken, így nem tudja, hogy 1,6 M Ft-ról indult a tárgyalás és két évre visszamenőleg kérték 

annak megfizetését. Természetesen ezt nem fogadták el. 

 

Vasvári László képviselő: 

Azért kérdezte, hogy önként vállalt feladatról van-e szó, mert korábban volt olyan 

megszorítás, hogy a költségvetésbe nem lehet önként vállalt feladatot tervezni, 

akkor ezt hová fogják tenni, mert ennek egy éves költsége kb. 11 M Ft.  

 

Nádi Gyula képviselő:  

Amiről most döntenek, az mind önként vállalt feladat. 

 

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

Októberben a koncepció tervezésekor fog ez esetleg gondot okozni, addig pedig a 

tárgyalásokba már előrelépnek.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester hozzátette, hogy októberig még úgyis lesznek tárgyalások. 

2015-től már szabadon választott lesz a közszolgáltatás igénybevétele. Most meg kellett 

oldani, mert megállították volna a járatot. 

 

Vasvári László képviselő:  

Az elmondottak egyértelműek. Nem ezt vitatja, hanem, hogy ezt később hová 

tudják majd betervezni a költségvetésbe, kötelezően vállalt feladatként tervezik 

meg, vagy a tartalékalap terhére? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a költségvetés tervezésénél, illetve 

elfogadásánál szó sem volt arról, hogy ezt ki kell fizetni. A következő évre már tervezni kell, 

de akkorra már tudni fogják pontosan az összeget is. 

 

Nádi Gyula képviselő:  

Tulajdonképpen önként vállalt feladat, de kötelezően végre kell hajtani. 

 

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

A koncepcióba meg tudják határozni, hogy hová tudják besorolni. A 2015-ös 

költségvetési törvényben megnézik, hogy hová tudják a közösségi közlekedést 

megtervezni.  
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Az 5. napirendi pont keretében a beruházási tartalékkeret létrehozásáról szóló javaslatot 

tárgyalta meg a testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette az előterjesztést. Hozzátette, hogy ha nem lesz rá 

szükség, akkor természetesen ez marad a tartalékalapban. Megnyitotta a vitát a javaslat felett. 

Hozzászólás hiányában kérte a bizottsági vélemények ismertetését. 

 

Nádi Gyula képviselő:  

A Humánpolitikai, a Pénzügyi és az Ügyrendi Bizottság 4 M Ft elkülönítését 

támogatták beruházási- és tartalékkeret létrehozására. 

 

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: 

 

128/2014. (IX. 18.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Beruházási tartalékkeret létrehozása 

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város pályázati 

forrásból megvalósuló beruházásaihoz 4.000.000 Ft összegben tartalékkeretet 

állapít meg. 

 

2. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tartalékkeret feletti 

rendelkezést a polgármesterre ruházza, a felhasználás a gazdálkodási 

osztályvezető szakmai kontrollja mellett történhet meg. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
 

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

készült. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester a nyílt ülést egyéb hozzászólás hiányában 1018 órakor bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

 DR. PATAKI ANETT  DR. TÓTH LAJOS

 jegyző polgármester 
 

 

 

 

 NÁDI GYULA SZINAI ISTVÁN 
jegyzőkönyv hitelesítők 

 


