
2-21/2015. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült: Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 13-án 

1005 órakor tartott rendkívüli ülésén.  

 

Helye: Városháza Díszterme. 

 

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

Kassai Attila, Kucskár Tibor, Nagy Zoltán (távozása az 1. oldalon jelezve), 

Rimán János, Pásztor Erik és Széchenyi Sándorné képviselők. 

 

Tanácskozási joggal vesznek részt az ülésen: dr. Rónai István aljegyző, Kolenkó Gábor, a 

nem a Képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester, Leskó 

Mária gazdálkodási osztályvezető és dr. Szikszai Judit hatósági 

osztályvezető. 

 

Meghívottként az ülésen nem jelent meg: dr. Pataki Anett jegyző.  

 

Jegyzőkönyvvezető: Jávorszki Klára ügyintéző. 
 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket.  

 

(Az ülésről Nagy Zoltán képviselő 1004 órakor távozott.) 

 

A polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 8 tagja van jelen, az ülés 

határozatképes, azt megnyitotta.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek Széchenyi Sándorné és Rimán János képviselőket jelölte ki, 

amit a testület 8 igen szavazattal elfogadott.  

 

Rimán János képviselő: 

4. napirendi pontként vegyék fel az egyebeket.  

 

A polgármester ismertette a napirendet kiegészítve Rimán János képviselő javaslatával.  

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

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

szerint fogadta el:  

 

NAPIREND: 

 

1. Javaslat a szociális feladatok átszervezésére 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

2.  Javaslat Felsőzsolca Város Településrendezési eszközeinek K-3.2 jelű módosítására 

vonatkozó államigazgatási véleményezési eljárás lezárására 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 
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3.  Javaslat a Felsőzsolcai körtöltés építése miatti kisajátítási ügyekben elidegenítési tilalom 

törlésére 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

4.    Egyebek 

 

 

Az 1. napirendi pont keretében a szociális feladatok átszervezéséről szóló javaslatot 

tárgyalta meg a testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a bizottságok részletesen megtárgyalták az 

előterjesztést. 2016. január 1-től változik a működési forma, illetőleg az intézmény 

elnevezése. Hozzátette, hogy a mai napon a Társulási Tanács is megvitatja és dönt majd a 

Társulási Megállapodás 1. számú módosításáról, amely után a testület is határoz annak  

elfogadásáról. Megnyitotta a vitát a javaslat felett.  Hozzászólás hiányában kérte a határozati 

javaslat I. részével kapcsolatban a bizottsági vélemények ismertetését. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

   A Humánpolitikai Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja a határozati javaslat I. részét.  

 

Kucskár Tibor képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság az ülésen napirendre tűzte a javaslat megtárgyalását és a 

határozati javaslat I. részét 4 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek 

is elfogadásra javasolta.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a határozati javaslat I. részét, amelyet szavazása 

bocsátott.   

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

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

 

132/2015. (XI. 13.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A szociális feladatok átszervezése  

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a családsegítés és 

gyermekjóléti szolgáltatás jogi hátterének átalakulása kapcsán az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a családsegítési és 

gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat önállóan a Felsőzsolcai Szociális 

Szolgáltató Központ keretében kívánja ellátni.  
 

2. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a családsegítési és 

gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának költségét vállalja.  
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3. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a további szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester 1009 órakor szünetet rendelt el. 

 

 

A szünet után Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a határozati javaslat II. részét. Kérte a 

határozati javaslat II. részével kapcsolatban a bizottsági vélemények ismertetését.  

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolta.  

 

Kucskár Tibor képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság is elfogadta és elfogadásra javasolja 4 igen szavazattal. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslat II. részét. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

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

 

133/2015. (XI. 13.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy:  A Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítása 

 

1.  Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Felsőzsolcai Szociális 

és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának 1. 

számú módosítását, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Társulási Megállapodást a mellékletek szerint jóváhagyja. 

 

2.  A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Tóth Lajos polgármestert, hogy a 

módosított Társulási Megállapodást aláírja.  

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A 2. napirendi pont keretében Felsőzsolca Város Településrendezési eszközeinek K-3.2 jelű 

módosítására vonatkozó államigazgatási véleményezési eljárás lezárásáról szóló javaslatot 

tárgyalta meg a testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében.  

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester örül annak, hogy a két éve húzódó rendezési terv módosítását 

megpróbálják végre lezárni. Megnyitotta a vitát a javaslat felett. 
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Rimán János képviselő:  

   Elhangzott a humánpolitikai bizottsági ülésen is, hogy a jegyzői észrevételekkel 

egyetértenek és köszönik jegyző asszony pontos munkáját. 

 

Széchényi Sándorné képviselő: 

A Humánpolitikai Bizottság ülésén tájékoztatta őket az építési ügyintéző.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy egyáltalán nincs megelégedve a felkért 

megbízott főépítész, Lautner Emőke munkájával, sajnos miatta húzódik kettő éve már ez. 

 

Rimán János képviselő:  

Azért volt ez most fontos információ, mert fognak később tárgyalnia a főépítész 

személyéről, ahhoz pedig erre az információra szükség van.  

 

Kucskár Tibor képviselő: 

A 7. oldalon a második bekezdésben szerepel, hogy két helyen kisebb 

korrekciókat kell végrehajtani. Milyen korrekciók ezek és ki fogja ezt 

végrehajtani?  

 

dr. Rónai István aljegyző megkérdezte, hogy képviselő úr az általa benyújtott korrekciókra 

kíváncsi?  

 

Kucskár Tibor képviselő: 

Nem feltétlenül csak arra. 

 

dr. Rónai István aljegyző elmondta, hogy  vannak bizonyos korrekciók, ami most, jelen 

módosítással, a főépítész előzetes véleményének kikérése után nem lehetséges. Nem fogják 

feltartani az egész eljárását, hogy az a része benne van, vagy sem. Ebben a formában tovább 

kell vinni, mivel a mostani módosítás sok kisajátítást érint. Az önkormányzat elsődleges 

érdeke, hogy ezt lezárják. Utána majd visszatérnek ezekre a módosításokra és a főépítész 

véleményével együtt beteszik a rendezési tervbe.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megkérdezte, hogy enélkül mehet a rendezési terv elfogadása? 

Tehát lezárhatják? 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

Ez akkor még nem egy végleges zárás? 

 

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

Ez még úgy is el fog húzódni legalább egy évig. 

 

dr. Rónai István aljegyző elmondta, hogy ez nem a végleges zárás, azért, mert ezt a döntést 

elküldik a főépítészhez egy másik anyaggal együtt, amely ennek egy kiegészítése. A főépítész 

által jóváhagyott rendezési terv mellett szerepel egy határozati javaslat, amelynek elfogadása 

jelenti a lezárást.    

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy Kucskár Tibor képviselőnek nem ez volt a 

kérdése. Kucskár Tibor képviselő azt kérdezte, hogy mi az, amit még később fognak 

tárgyalni? 
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Kucskár Tibor képviselő: 

A közmeghallgatáson a hölgy is azt jelezte, hogy a nem túl magas aranykorona 

értékű földeket kell ipari tevékenységbe vonni. Ugyan az iparterület Felsőzsolca 

legjobb földjeire épült, de ezen már ne vitatkozzanak. Az általa javasolt terület 

egy alacsony aranykorona értékű földterület, itt is kapcsolódik a 

közmeghallgatáson elhangzott hölgy előadásához, amikor a hatásvizsgálat 

elemzéséről beszélt.    

 

dr. Rónai István aljegyző hozzáfűzte, hogy ezeket az észrevételeket egy egyszerűsített 

eljárásba próbálták beletenni, hogy minél hamarabb meglegyen. Ezek alapján a főépítész azt 

mondta, hogy ez így megfelelő. A Kucskár Tibor által javasoltakra azt mondta, hogy nem 

lehetséges. Ennyi történt, ennyit tudnak most tenni, hogy haladjanak.   

 

Dr. Tóth Lajos polgármester további hozzászólás hiányában kérte a bizottsági vélemények 

ismertetését.  

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra javasolta. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadásra javasolta. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta és 4 igen szavazattal elfogadásra javasolta. 

 

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

 

A döntésben részt vevő képviselők száma: 8 fő. 

 

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

 

134/2015. (XI. 13.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Felsőzsolca város településrendezési eszközeinek K-3.2 jelű módosítására 

vonatkozó államigazgatási véleményezési  eljárás lezárása  

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Felsőzsolca 

Város Településrendezési tervének K-3.2 jelű módosítása közbenső 

véleményezési eljárásának lezárását jóváhagyja. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a településrendezési terv módosításának 

tervanyagát a jelen határozatban foglalt kiegészítésekkel az állami főépítészhez 

benyújtsa szakmai jóváhagyásra. 

 

Felelős:  Dr.  Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2015. december 31.,  illetve értelemszerűen 

 



6 

 

A 3. napirendi pont keretében a felsőzsolcai körtöltés építése miatti kisajátítási ügyekben 

elidegenítési tilalom törléséről szóló javaslatot tárgyalta meg a testület Dr. Tóth Lajos 

polgármester előterjesztésében.  

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a Kormányhivatal illetékes osztálya kereste 

meg őket azzal, hogy van két terület, amelyet nem tudnak lezárni és kérik ebben a testület 

döntését. Megkeresték tehát őket, hogy az elidegenítés törléséhez járuljanak hozzá, hogy a gát 

ügyét le tudják zárni. Az egyik a Szent István u. 55. szám, a másik pedig a Szent István 9. u. 

szám. Gyakorlatilag az önkormányzat törlési jogot ad arra a területre, amelyet az állam 

kisajátított. További hozzászólás hiányában kérte a bizottsági vélemény ismertetését.  

 

Kucskár Tibor képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek is 

elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.  

 

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

 

A döntésben részt vevő képviselők száma: 8 fő. 

 

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

 

135/2015. (XI. 13.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A felsőzsolcai körtöltés építése miatti kisajátítási ügyekben elidegenítési 

tilalom  törlése   

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Felsőzsolca, természetben  Szent István u 55. szám / földhivatali 

nyilvántartásban Szent István u 57. / szám, belterület 34 hrsz-ú alatti ingatlanra,  

Felsőzsolca Város Önkormányzat jogosultságával, a II.8 és II. 9. ranghelyen     

(Illés István és Nyisztorné Illés Tímea  tulajdoni illetékességgel) a Körzeti 

Földhivatal 36912/2015.03.02. számú határozatával bejegyzett 2017.09.02-ig 

szóló elidegenítési tilalom a kisajátítási ingatlanrész vonatkozásában a 34/2 

hrsz-ú  ingatlanra törlésre kerüljön.  

A  34/1 hrsz-ú   ingatlan vonatkozásában  továbbra is  fennmarad  a  

Felsőzsolca Város Önkormányzat jogosultságával 2017. 09.02-ig az 

elidegenítési tilalom a megjelölt ranghelyen.  

 

2. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Felsőzsolca,  Szent István u 9. szám, belterület 84 hrsz-ú alatti ingatlanra, 

Felsőzsolca Város Önkormányzat jogosultságával, a II.8 és II. 9. ranghelyen 

(Béres Józsefné tulajdoni illetékességgel) a Körzeti Földhivatal 

62441/2010.11.29. számú határozatával bejegyzett 2017.08.25-ig szóló 

elidegenítési tilalom a kisajátítási ingatlanrész vonatkozásában a 84/2 hrsz-ú  

ingatlanra  törlésre kerüljön.  

A 84/1 hrsz-ú   ingatlan vonatkozásában továbbra is fennmarad a  Felsőzsolca 

Város Önkormányzat jogosultságával 2017.08.25-ig az elidegenítési tilalom a 

megjelölt ranghelyen.  
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3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a törléshez szükséges 

nyilatkozatokat megadja 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2015. november 17.  

 

 

A 4. napirendi pont keretében az egyebekről tárgyalt a testület. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megnyitotta a vitát.  

 

Rimán János képviselő: 

Tegnapi nap ő is informálisan tudta meg egyéb forrásból, hogy jegyző asszonynak 

a munkaviszony felmondására kísérlet került. Két dolgot szeretne ezzel 

kapcsolatban kiemelni. A kisebbik, hogy mivel a testület egy csapat, szeretné, 

hogy ha ilyen jellegű információ van, azt ne hátsó csatornán kapja meg. A másik, 

hogy ő tagja volt az előző testületnek. A mostani testület emberileg úgy érzi, hogy 

magasabb szinten van, jól érzi magát benne, nemcsak a képviselő társainak 

köszönhető ez, hanem a hivatal összes dolgozójának is. A hivatal dolgozói 

segítőkészek és olyan munka alakult ki, amely jó és ezt fenn kívánja tartani. Úgy 

érzi, hogy jegyző asszony személyesen is mindig segítőkész volt velük, az ő 

munkájával is meg van elégedve, az, hogy a hivatal így tud működni ez valahol 

morálisan az ő érdeme. Szeretne olyan javaslatot tenni – tudja, hogy jogilag nincs 

hozzá köze, de morálisan van – a polgármester felé, hogy azon lépését, amelyen 

gondolkodik, azt gondolja át még egyszer. Ezt a kollektívát tartsák egybe, ne 

küldjék el jegyző asszonyt, vagy ne kérjék meg, hogy ha arról van szó, menjen el, 

vagy ha el akar menni, tartsák itt, ez az ő kérése. Ennek valami javaslati formát 

kell ölteni, azt mondja, hogy tisztában van azzal, hogy jogi ráhatása erre nem 

lehet, de morálisan a maga részéről - és aki hozzá csatlakozik - szeretne kiállni 

jegyző asszony mellett. Jó csapat, tartsák egyben. 

 

Széchenyi Sándérné képviselő: 

Már elmondta a véleményét, de csatlakozik Rimán Jánoshoz, arra kéri 

polgármester urat, hogy változtassa meg a véleményét, ha lehetséges és ha egy jól 

működő csapatból bárki kilép, teljesen mindegy ki, polgármester mellett is kiállna 

ha vele szemben történne ilyen hirtelen döntés. Véleménye szerint érdemes volna 

még egyszer átgondolni és megfontoltan dönteni.  

 

Hogya Zsolt képviselő:  

Jegyző asszonyt az előző testület bízta meg még akkor, amikor erre volt a 

testületnek jogosítványa. Tudja, hogy most már nincs. Nem tartja helyénvalónak, 

hogy ilyen formában dönt a polgármester a jegyző asszony alkalmazását illetően, 

hogy nem tájékoztatja a Képviselő-testület. Bár nem jogutód ez a testület a 

korábbinak, mert más személyekből áll, de valahol mégiscsak ugyanazt a 

szemléletet kell, hogy vallják. Véleménye szerint annyival tartozik polgármester 

úr a Képviselő-testületnek, hogy ezt a döntését, ha így hozza meg, megalapozottan 

alátámasztva tájékoztassa őket, hogy miért döntött így. Tudja, hogy nincs hozzá 

közük, mert ő a munkáltatója, de úgy érzi, az lenne etikus, hogy a Képviselő-

testületet erről tájékoztassa. 
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Széchenyi Sándérné képviselő:  

A Kormányhivatalban dolgozni nem ugyanaz, mint egy város jegyzőjének lenni. 

Mivel jegyző asszony felsőzsolcai lakos, biztos benne, hogy sok-sok ember, aki 

nem ismerte, azt fogja feltételezni, hogy valami nagy hibát csinált, azért amiért 

nem dolgozhat folyamatosan tovább, holott amikor kellett nagyon polgármester úr 

mellett volt. Biztos benne, hogy presztízsvesztést okozna, ha ő volna jegyző 

asszony helyébe. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester hozzátette, lehet, hogy még jegyző asszony fogja őket 

ellenőrizni. 

 

Széchenyi Sándérné képviselő:  

Adja Isten, hogy ne így legyen. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ő semmiféle mulasztást nem tett. 

Gyakorlatilag nem tudott jegyző asszonnyal beszélni, ő erre nem adott alkalmat.   

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Jegyző asszony beteg. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester folytatva hozzászólását elmondta, hogy mielőtt egyáltalán 

tudott volna vele beszélni, őt már informálták arról, mint ahogy a testületet is, előre, amit ő 

még meg sem tett. Ez is nagyon érdekes, de hát ez már csak így van náluk, mert innen minden 

kimegy.  

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Ezt nem érti. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy láthatják, hogy a városban tudnak mindent. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Tegnap volt szó róla. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

Tegnap a hivatali dolgozókkal közölte. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy nem erről beszélt. Amit testületin eldöntenek, 

már amikor kimegy a vámhoz, mondják neki, hogy a testületi ülésen mi történt. 

 

Széchenyi Sándorné képviselők: 

Biztos lehet benne polgármester úr, hogy nem a képviselők. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy nem jegyző asszonyról beszél. Előző este már 

mindenki tudta, jegyző asszony is tudta és ezért nem jött be dolgozni. Ha ő egy karakán 

ember, akkor azt mondja, hogy itt vagyok és nem táppénzre megy. De ez egy dolog. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Ezt szerinte ne feltételezze polgármester úr, mert beteg. 
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Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy semmit nem feltételez. Illik a telefont felvenni, 

mert ő korrekt módon hívta jegyző asszonyt reggel. Egyébként bejelentette, hogy beteg, nem 

neki ugyan, hanem a titkárnőnek. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Mert ő vette fel a telefont. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester hozzátette, hogy neki is van telefonja. Várják már meg, hogy 

jegyző asszony mit fog határozni. Egyébként nagyon örül, hogy a testület kiáll mellette. Ő is 

kiáll a szakmai munkáját illetően, mert már megtette nem egyszer, amikor már lépnie kellett 

volna. 

 

Hogya Zsolt képviselő: 

Akkor mi ellen van kifogása, ha a szakmai munkájával meg van elégedve és kiáll 

mellette? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ezt bízzák már rá és ennek az ódiumát viseli, 

hogy mi miatt döntött így. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Megmásítható polgármester úr döntése? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy bármi megmásítható, 

aztán majd kiderül, hogy hogyan. Minden lehet igen is, meg nem is, igaz és az ellenkezője is.  

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Szeretnék. 

 

Rimán János képviselő: 

Nagyon szeretnék. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy örül, hogy szeretnék, de ha nem így történik, 

akkor másképp lesz. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

A munkatársai is meg vannak elégedve? Nem hiszi, ha polgármester számára is 

elfogadható a szakmai munkája. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester hozzátette, hogy biztos meg vannak a kollégái is elégedve. 

Egyelőre nem megy ebbe bele, előbb jegyző asszonnyal fognak találkozni. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Megnyugodnának, ha valamit mondana polgármester úr. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy nyugodjanak meg. Fog jegyző asszonnyal 

találkozni. Azt követően elmond esetleg néhány dolgot, de nem olyat, amely nem mondható 

el. 

 

 



10 

 

Rimán János képviselő: 

Maga részéről csak úgy van, hogy az ember gondolja át és az is egy emberi 

nagyság, hogy ha az ember hajlandó az egyszer kimondott, vagy átgondolt dolgát 

megváltoztatni, ha ez így történik, ő sokra értékeli polgármester urat. Kérné arra, 

hogy aludjon rá még egyet. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ez szép. Erre az a véleménye, hogy amikor 

neki felteszik a feladatot, és akkor azt mondta rá, hogy nem, mert meg van elégedve a 

szakmai munkájával és kész. Ez megtörtént kétszer, harmadszorra már nem tudja. Ez megint 

más kérdés. Abban maradnak, hogy ha ez a testületnek megfelelő, hogy beszél és találkozik 

vele és utána értesíti a képviselőket, hogy mit döntött. 

 

Rimán János képviselő:   

Valamilyen határozattal zárják le, aki felemeli a kezét, az valamilyen szinten 

morálisan jelzi, hogy igényt tart – még ha joguk sincs hozzá – de kifejezik a 

jegyző asszony munkáját.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester hozzátette, hogy kétségtelen. Aki így döntött, kérte, hogy az 

szavazzon. 

 

Jávorszki Klára jegyzőkönyvezető kérte, hogy fogalmazzák meg a határozati javaslatot. 

 

Nádi Gyula alpolgármester: 

Nem ért egyet a felmentésével a testület. 

 

dr. Rónai István aljegyző elmondta, hogy jogviszonyának megszüntetésével, mert a 

felmentése nem történt meg. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy erre nem tud szavazni, mert ez még nem 

történt meg. Ez nem erről szól. Arról szavaznak, amiről akarnak. 

 

Rimán János képviselő: 

Kérte, hogy dokumentálják a szavazást. 

 

A döntésben részt vevő képviselők száma: 8 fő. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megállapította, hogy 7 igen szavazat.  

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

136/2015. (XI. 13.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: dr. Pataki Anett jegyző jogviszonyának megszüntetése 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem ért egyet dr. Pataki 

Anett jegyző jogviszonyának megszüntetésével. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
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Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ebben nem tud szavazni, mert még nincs 

felmentve jegyző asszony.  

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Egyébként is konkrétan az ellen vannak, amit ő javasolt.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy tudja, hogy miért, azért nem szavazott. Az 

előbbi, amit Rimán János felvetett, hogy elégedettek a munkájával, az természetes.  

 

Rimán János képviselő: 

És az emberi hozzáállásával. Az egész hivatal munkájával meg van elégedve, ami 

valahol jegyző asszony munkáját jellemzi.  

 

A polgármester - miután egyéb hozzászólás, bejelentés nem volt - az ülést 1044 órakor 

bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

 DR. RÓNAI ISTVÁN DR. TÓTH LAJOS 
 aljegyző polgármester                             

 

 

 

 

 SZÉCHENYI SÁNDORNÉ RIMÁN JÁNOS 
jegyzőkönyv hitelesítők 

 
 

 

 

 

 

 


