
 

 

2-23/2015. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 9-én 907 

órakor tartott ülésén. 

 

Helye: Városháza díszterme. 

 

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

Attila, Kucskár Tibor, Pásztor Erik, Rimán János és Széchenyi Sándorné 

képviselők. 

 

Tanácskozási joggal vesz részt az ülésen: dr. Rónai István aljegyző. 

 

Meghívottként vesz részt az ülésen: Leskó Mária gazdálkodási osztályvezető, Kovács 

Zsuzsanna, a vezetők munkáját segítő köztisztviselők osztályvezetője, dr. Szikszai 

Judit hatósági osztályvezető, Gaál Imre László 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 és Csáki István civil 

szervezeti képviselő. 

 

Távolmaradását előzetesen jelezte: Nagy Lajos Zoltán képviselő. 

 

Meghívottként az ülésen nem jelentek meg: dr. Pataki Anett jegyző, Kolenkó Gábor, a nem a 

Képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester, Major Ádámné, a 

Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Aranyosi Elemér, a Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Farkas Miklós, Rohály Istvánné, Lászka 

Béláné, Várszeginé Kiss Katalin, a civil szervezetek képviselői.  

 

Jegyzőkönyvvezetők: Jávorszki Klára és Kálvin Rita ügyintézők. 

 

 

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

Képviselő-testület 8 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek Nádi Gyula alpolgármestert és Széchenyi Sándorné képviselőt 

jelölte ki, amit a testület 8 igen szavazattal elfogadott. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester javasolta, hogy a 8. és a 6. napirendi pontot cseréljék meg. A 15. 

napirendi pont keretében az 5 M Ft-os polgármesteri keret felhasználásáról ad tájékoztatást, 

továbbá javasolta, hogy a 16. napirendi pontban az Egyebekről tárgyaljanak. A meghívóban 

megjelölt 15. napirendi pont zárt ülésen tárgyalható, javasolta, hogy zárt ülésen tárgyalják. 

 

A polgármester ezután szavazásra bocsátotta a módosított napirendet. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 
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NAPIREND: 

 

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

eseményeiről 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

2. Javaslat a Képviselő-testület 2016. évi munkatervére 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

3. Javaslat a helyi díjtételek megállapítására 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

4. Javaslat a 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására 

 Előterjesztő: dr. Pataki Anett jegyző 

 

5. Javaslat tiszteletdíjak felhasználására 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

6. Javaslat a Sajóvölgye Energia Nonprofit Kft. beolvadására a  „ZSOLCA TV” Nonprofit 

Közhasznú Kft.-be 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

7. Javaslat Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási 

Megállapodásának 6. sz. módosítására 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

8. Tervezet az önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 5/2015. (I.26.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester  

 

9. Tervezet a szociális ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló 14/2013. (V. 21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

10. Javaslat a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár igazgatói megbízásának 

meghosszabbítására 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

11. Javaslat Felsőzsolca város településrendezési eszközeinek K-4 jelű módosítására 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

12. Javaslat Felsőzsolca Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

13. Javaslat Felsőzsolca város településrendezési eszközeinek K-3.2 jelű módosítására 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

14. Javaslat önkormányzati főépítész személyének kiválasztására 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

15. Tájékoztató az 5 M Ft-os polgármesteri keret felhasználásáról 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 
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16. Egyebek 

 

17. Javaslat Felsőzsolca, Bolyai utca 6. szám alatti ingatlan egy részének értékesítésére (zárt 

ülés) 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

 

Az 1. napirendi pont keretében a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés 

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

polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester a két ülés közötti események keretében 6. pontban tájékoztatta a 

testületet, hogy „Zöld óvoda” címet nyert el mindkét óvoda, gratulált a dolgozóknak, az 

óvodavezetőnek. 

 

Csonka Ferencné, a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetője: 

Köszöntötte a jelenlévőket. Örömteli hírt szeretne bejelenteni, ezért fordult tegnap 

polgármester úrhoz, hogy két mondatot kíván ma szólni a testületi ülésen. A 

karácsonyi angyalok számukra ajándékot hoztak, nem anyagi, hanem nagy erkölcsi 

elismerés formájában. Pályázatot nyújtott be az óvoda mindkét feladatellátási helyre 

„Zöld óvoda” címre a Földművelődésügyi Minisztériumba valamikor a tavasz 

folyamán. Három napja történt meg az elbírálás, még a hivatalos oklevél nincs is a 

kezében, csak e-mailben kapott értesítést, de úgy gondolta, hogy ezt az alkalmat 

megragadja és bejelenti a testületnek. Nagyon büszkék erre a címre.  A pályázat 

elnyerése részben a nevelőtestület munkáját dicséri, hiszen a munkatervüket 

mellékelni kellett, abban pedig ki kellett emelni, hogy mit tesznek azért, hogy a 

gyerekek környezettudatos nevelését megvalósítsák, illetve a felnőtteket, a 

családokat hogyan kapcsolják és vonják be a programokba. Az önkormányzatnak, a 

város vezetésének is köszönetet mond, hiszen a mindenkori fenntartón múlik, hogy 

mit tesz az adott településen azért, hogy egészségesen éljenek az emberek, illetve 

sokat mozoghassanak. Megköszönte Jávorszki Klárának is, mivel ez pontozásos 

rendszer volt, ő gyűjtötte ki pályázatokat. Az egészséges életmód pályázat is sokat 

lendített ügyükön. Külön megköszöni polgármester úr segítségét, hiszen a sikeres 

pályázathoz kellett egy kapcsolat az Aggteleki Nemzeti Park vezetőjével is. Ők 

fognak segíteni nekik bizonyos programok megvalósításában, amely gyermekeknek 

és felnőtteknek egyformán hasznos lesz. Bízik abban, hogy mindenkihez eljutott az 

adventi meghívójuk, várják a város vezetését, a képviselőket most pénteken a Park 

utcában, jövő hét csütörtökön a Krisztina Óvodában. Köszöni a testület egész évi 

támogatását, hiszen ez egyfajta megbecsülése az ő munkájának és a kollégáinak is. 

Köszönetet mond az alapítványuk részére felajánlott tiszteletdíjakért, illetve azoknak, 

akik az alapítványi báljukon jelen voltak és velük együtt szórakoztak, jól érezték 

magukat. Áldott ünnepeket és boldog új évet kíván. 

 

Rimán János képviselő:  

Előző testületi ülésen tárgyalták polgármester úr, alpolgármester és a képviselők 

jutalmazását, ami ezzel kapcsolatban megjelent az korrekt, rendben van. Szokás 

szerint ennek is, mint szinte mindennek van egy utóélete a városban. Több forrásból 

kapott vissza olyan megjegyzést, hogy egyik képviselőtársuk különböző érdekes 

dolgokat mond a városban, hogy például a képviselők egy jelentős része dupla 

javadalmazást akart elérni, ezen képviselők csak a pénzért vannak itt, éhen halnak, ha 

nincs meg ez a juttatás. Szükség szerint, ha kell, ő fel is oszlatja a testületet. 
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A zárt ülésen pont fordítva történt, mint ahogy a hírek kimentek a városba. 

Magánvéleménye, hogy a „lázárizmus”-t - tehát, hogy minden ember annyit ér, 

amennyit fel tud mutatni - elítéli. A testületben sok olyan képviselő van, aki nem tud 

annyit letenni az asztalra, ettől függetlenül tisztességes, becsületes, rendes ember. Az 

ő becsületükbe így belegázolni, akárki találta ki az egészet… 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester kérte képviselő urat, hogy maradjanak a témánál, ezt az 

egyebekben elmondhatta volna. 

 

Rimán János képviselő:  

Ez hozzátartozott. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Egyetért képviselő úrral, mert ő is kellemetlen helyzetbe kerül, amikor ezt meg kell 

magyaráznia. Ne legyen közöttük ellentét, eddig nem volt, egyértelmű, hogy ez 

honnan ered, még találgatni sem kell. 

 

További hozzászólás nem volt, ezért a polgármester szavazásra bocsátotta a jelentést. 

 

A döntésben résztvevők száma: 8 fő. 

 

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

 

138/2015. (XII. 09.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: 2015. december havi jelentés elfogadása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a lejárt határidejű 

határozatokról és a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló jelentést. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

A 2. napirendi pont keretében a Képviselő-testület 2016. évi munkatervére készült javaslatot 

tárgyalta meg a testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

  

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

hozzászólás nem volt, kérte a bizottságok elnökeit a bizottsági vélemények ismertetésére. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek 

is elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 2016. évi munkatervére készült 

javaslatot az alábbi módosításokkal:  

I. A Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

február 17-én kerüljön megtárgyalásra. 

II. Az 1944. november 29-30-án elhunytak és elhurcoltak emlékére történő 

koszorúzás időpontja 2016. november 25-ike legyen.  

III. „Az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdete. A Magyar Köztársaság 1989. 

évi kikiáltásának napja a Kegyeleti Parkban” szövegre módosuljon. 
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Pásztor Erik képviselő: 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 2016. évi munkatervére készített határozati 

javaslatot azzal a módosítással, hogy a Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület 2015. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót a februári képviselő-testületi ülésen tárgyalják, 

valamint az 1944. november 29-30-án elhunytak és elhurcoltak emlékére tartott 

koszorúzást november 25-én, a nemzeti emléknapon tartsák. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, az alábbi módosításokkal elfogadta és a 

Képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja a Felsőzsolca Város Képviselő-

testületének 2016. évi munkatervéről szóló javaslatot.  

A testületi ülések időpontjait és napirendjét illető változások:  

• A február 17-én lévő testületi ülés a 4. napirendi ponttal egészül ki: 

Beszámoló a Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület 2015. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Agócs Ferenc polgárőrparancsnok 

Az előterjesztéshez a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása szükséges. 

A szeptember 15-én lévő testületi ülés első napirendi pontja kivonásra kerül. 

Megemlékezéseket, ünnepléseket érintő változások:  

Március 15. 

• Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdete a Hősök terén, a Zsolcai 

csata emlékműnél. 

• A modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja a Hősök terén, a 

Zsolcai csata emlékműnél.  

• Koszorúzás a Zsolcai csata emlékműnél.  

Október 23.  

• Az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdete a Kegyeleti Parkban. 

• A Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja a Kegyeleti Parkban. 

• Koszorúzás a Kegyeleti Parkban a kopjafánál.  

• Turul-futás, kerékpározás, 4 település által rendezett ünnepség.  

November 30. 

• Koszorúzás az 1944. november 25-én elhurcoltak emlékére.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester felolvasta és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, amit a 

bizottságok módosító javaslataival kért elfogadni. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

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

 

139/2015. (XII. 09.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi 

munkaterve 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi munkatervét - a 

melléklet szerint - elfogadta. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
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I. 
TESTÜLETI ÜLÉSEK IDŐPONTJA ÉS NAPIRENDJE 

 

 

JANUÁR 20. 

 

1. Tervezet a 2016. évi igazgatási szünetről 

 Előterjesztő: jegyző 

 Az előterjesztéshez az Ügyrendi Bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

2. Tervezet a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetménykiegészítéséről és a vezetői illetménypótlékról szóló 1/2013. (I. 31.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 Előterjesztő: jegyző 

 Az előterjesztéshez a Pénzügyi és az Ügyrendi Bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

Előterjesztések leadásának határideje: 2016. január 4. 

 

 

FEBRUÁR 17. 

 

1.  Tervezet a Képviselő-testület 2016. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 Az előterjesztéshez valamennyi bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

2.  Beszámoló a város közművelődéséről és a könyvtári ellátásról 

 Javaslat a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár 2016. évi munkatervének 

elfogadására 

 Előterjesztő: Fehér Katalin, mb. a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi 

Könyvtár igazgatója 

 Az előterjesztéshez a Humánpolitikai Bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

3. Javaslat a polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyására 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 Az előterjesztéshez az Ügyrendi Bizottság állásfoglalása szükséges. 

  

4. Beszámoló a Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület 2015. évi tevékenységéről  

 Előterjesztő: Agócs Ferenc polgárőrparancsnok 

 Az előterjesztéshez a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

Előterjesztések leadásának határideje: 2016. január 28. 

 

 

MÁRCIUS 16. 

 

1. Beszámoló a GAMESZ 2015. évi tevékenységéről 

 Előterjesztő: Gaál Imre GAMESZ igazgató 

Az előterjesztéshez a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

2. Beszámoló a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: jegyző 

Az előterjesztéshez az Ügyrendi Bizottság állásfoglalása szükséges. 
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3. Javaslat a Közbeszerzési Terv elfogadására 

Előterjesztő: jegyző 

Az előterjesztéshez a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

4. Beszámoló a Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2015. évi 

tevékenységéről  

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Az előterjesztéshez Humánpolitikai és Pénzügyi Bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

5. Tervezet a szociális ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló 14/2013. (V.21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 Beszámoló a város 2015. évi szociális helyzetéről és ellátásáról 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester és Széchenyi Sándorné, a Humánpolitikai 

Bizottság elnöke 

Az előterjesztés első részéhez valamennyi, a második részéhez a Humánpolitikai Bizottság 

állásfoglalása szükséges.  

 

6. Javaslat óvodai beiratkozás időpontjának kitűzésére 

 Előterjesztő: Csonka Ferencné óvodavezető 

 Az előterjesztéshez a Humánpolitikai Bizottság állásfoglalása szükséges 

 

Előterjesztések leadásának határideje: 2016. február 25. 

 

 

ÁPRILIS 20. 

 

1. Beszámoló a MIVÍZ Kft. víz- és szennyvíz-üzemeltetési feladatainak ellátásáról 

 Előterjesztő: Üszögh Lajos, a MIVÍZ Kft. igazgatója 

 Az előterjesztéshez a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

2. Beszámoló a belső ellenőrzés tapasztalatairól (az önkormányzat felügyelete alá tartozó 

költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján) 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Az előterjesztéshez a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

Előterjesztések leadásának határideje: 2016. március 31. 

 

 

MÁJUS 18. 

 

1. Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról és az önkormányzat 

vagyongazdálkodásáról 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 Az előterjesztéshez valamennyi bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

2. Beszámoló a Rendezvények Háza 2015. évi működéséről 

 Javaslat a Rendezvények Háza bérleti díjainak felülvizsgálatára 

 Előterjesztő: Ravasz Tiborné ügyintéző 

 Az előterjesztéshez a Humánpolitikai és a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása szükséges. 
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3. Javaslat a Felsőzsolcai Városi Könyvtár gyűjtőköri szabályzatának elfogadására 

 Előterjesztő: Fehér Katalin, a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár 

mb. igazgatója 

 Az előterjesztéshez a Humánpolitikai Bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

4. Javaslat kitüntető cím és kitüntető díj adományozására (zárt ülés) 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

Előterjesztések leadásának határideje: 2016. április 28. 
 

 

JÚNIUS 15. 

 

1. Beszámoló Felsőzsolca közrendjének, közbiztonságának helyzetéről 

 Előterjesztő: Dr. Bogyay Ferenc rendőr ezredes, kapitányságvezető 

 Az előterjesztéshez a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

2. Javaslat a Felsőzsolcai Napköziotthonos Óvodába felvehető gyermeklétszám megemelésére 

 Előterjesztő: Csonka Ferencné óvodavezető 

 Az előterjesztéshez a Humánpolitikai Bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

Előterjesztések leadásának határideje: 2016. május 26.  
 

 

SZEPTEMBER 14. 

 

1. Beszámoló a Zsolca TV Kft. 2015. évi tevékenységéről  

 Előterjesztő: Németh Csaba, a Zsolca TV Kft. ügyvezetője 

Az előterjesztéshez valamennyi bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

2. Tájékoztató az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 Az előterjesztéshez valamennyi bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

3. Beszámoló a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 2015/2016-os nevelési év munkájáról 

 Előterjesztő: Csonka Ferencné óvodavezető 

 Az előterjesztéshez a Humánpolitikai Bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

4. Javaslat a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 2016/2017-es nevelési évi munkatervének 

elfogadására 

 Előterjesztő: Csonka Ferencné óvodavezető 

 Az előterjesztéshez a Humánpolitikai Bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

Előterjesztések leadásának határideje: 2016. augusztus 25. 

 

 

OKTÓBER 19. 

 

1. Tájékoztató a FIZ Kft. 2015. évi tevékenységéről  

 Előterjesztő: Szász Csaba, a FIZ Kft. ügyvezetője 

 Az előterjesztéshez a Pénzügyi és az Ügyrendi Bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

Előterjesztések leadásának határideje: 2016. szeptember 29. 
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NOVEMBER 16. 

 

1. Javaslat Felsőzsolca Város Önkormányzat 2017. évi gazdasági tervére  

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 Az előterjesztéshez valamennyi bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

2. Tervezet a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előterjesztő: jegyző 

Az előterjesztéshez valamennyi bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

Előterjesztések leadásának határideje: 2016. október 27. 

 

 

DECEMBER 14. 

 

1. Javaslat a Képviselő-testület 2017. évi munkatervére 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Az előterjesztéshez valamennyi bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

2. Javaslat a helyi díjtételek megállapítására 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Az előterjesztéshez valamennyi bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

3. Javaslat a 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására 

 Előterjesztő: jegyző 

Az előterjesztéshez a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

Előterjesztések leadásának határideje: 2016. november 24. 

 

 

II. 
MEGEMLÉKEZÉSEK, ÜNNEPSÉGEK 

 

 

JANUÁR 13. 

- 2. magyar hadsereg emléknapja a Kegyeleti Parkban. 

 

 

MÁRCIUS 15. 

- Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdete a Hősök terén, a Zsolcai csata 

emlékműnél. 

- A modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja a Hősök terén, a Zsolcai csata 

emlékműnél.  

- Koszorúzás a Zsolcai csata emlékműnél. 

 

JÚNIUS 4. 

- A nemzeti összetartozás napja, Trianoni megemlékezés az Összetartozás Emlékparkban. 

 

JÚNIUS 18. 

- Felsőzsolcai Városnap, ünnepi testületi ülésen a 3/2000. (II. 25.) számú önkormányzati rendelet 

alapján adható kitüntető címek és díjak átadása 
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JÚLIUS 25. 

- A Zsolcai Csata 167. évfordulójára emlékezve koszorúzás az emlékműnél. 

 

AUGUSZTUS 20.  

- Államalapító Szent István ünnepe a Szent István Katolikus Általános Iskola udvarán. 

- Koszorúzás a Szent István emléktáblánál. 

 

SZEPTEMBER 

- Csatlakozás az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!” programsorozathoz 

 

OKTÓBER 23. 

- Az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdete a Kegyeleti Parkban. 

- A Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja a Kegyeleti Parkban. 

- Koszorúzás a Kegyeleti Parkban a kopjafánál.  

- Turul-futás, kerékpározás, 4 település által rendezett ünnepség 

 

NOVEMBER 25. 

- Koszorúzás az 1944. november 29-30-án elhunytak és elhurcoltak emlékére. 

 

 

Az ünnepségek megszervezéséért a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár 

igazgatója a felelős. 

 

 

III. 

 

EGYÉB SZERVEZÉSI FELADATOK 

 

 

1. 2016. december 15-ig közmeghallgatást kell tartani, a közmeghallgatás tárgyát később kell 

meghatározni.  

 

2. A polgármester az önkormányzat intézményvezetői részére havonta egy alkalommal hétfői 

napon 1400 órakor értekezletet tart, melynek helyszíne a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal 

emeleti tárgyalóterme. 

 

3. A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár igazgatója összehangolja a 

Felsőzsolca Város Önkormányzata, valamint a civil szervezetek által szervezett programokat. 

 

 

A 3. napirendi pont keretében a helyi díjtételek megállapítására készült javaslatot tárgyalta meg 

a testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette az előterjesztést. Megnyitotta a vitát a javaslat felett. 

Hozzászólás híján kérte a bizottságok véleményének ismertetését. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek 

is elfogadásra javasolja a 2016. évi helyi díjtételek megállapítására készített 

határozati javaslatot.  
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Pásztor Erik képviselő: 

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

elfogadásra javasolja a helyi díjtételek megállapítására készített javaslatot.  

 

Kucskár Tibor képviselő: 

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

elfogadásra javasolja a helyi díjtételek megállapítására tett javaslatot. 

 

A polgármester felolvasta és szavazásra bocsátotta a javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

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

 

140/2015. (XII. 09.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A 2016. évi helyi díjtételek megállapítása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi díjtételekre vonatkozó 

előterjesztést megtárgyalta és az alábbiakról dönt:  

 

1. Az építési telkek minimum értékesítési árát egységesen 2.400.- Ft/m2 + ÁFA 

összegben határozza meg. 

 

2. Az intézményi étkezési nyersanyag-költségeket az alábbiak szerint állapítja 

meg: 

                                                                         Ft+ÁFA/nap 

Ellátottak  

Óvodások tízórai    60 

Óvodások ebéd 176 

Óvodások uzsonna   58 

Szociális étkező I. 315 

Szociális étkező II. 451 

Intézményi dolgozók 425 

Vendégétkezők 470 

Egyházi fenntartási iskolákban 

dolgozók 

425 

 

3. A Mályi üdülő bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

                                                                    Ft + ÁFA/fő/nap 

Megnevezés  

Önkormányzati dolgozók részére  

Felnőtteknek 1 598  

Gyermekek (18 éves korig) 1 144 

Sátras elhelyezés    569 

Kívülállók részére  

Felnőtteknek 1 827 

Gyermekek (18 éves korig) 1 371 

Sátras elhelyezés    802 
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                                                                               Ft/fő/nap 

Megnevezés  

Önkormányzati dolgozók részére  

1 napi, szállás nélkül 4 670 

Kívülállók részére  

1 napi, szállás nélkül 12 455 

 

A díjtételek ÁFA-t nem tartalmaznak, TAM tevékenység. 

 

4. A Városi Könyvtár beiratkozási díja az állandó felsőzsolcai lakóhellyel 

rendelkezőknek ingyenes, a nem felsőzsolcaiaknak: 

                                                                            Ft + ÁFA 

Megnevezés  

Felnőtteknek  858 

Diákoknak 429 

Nyugdíjasoknak 429 

 

5. A FIZ építési telkek minimum értékesítési árát m2-enként 500.-Ft +ÁFA 

összegben határozza meg. 

 

Felelős:  dr. Pataki Anett jegyző 

 Gál Imre GAMESZ igazgató 

 Fehér Katalin Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár mb. 

igazgatója 

Határidő: 2016. január 1-től folyamatos 

 

 

A 4. napirendi pont keretében a 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására készült 

javaslatot tárgyalta meg a testület dr. Pataki Anett jegyző előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a javaslatot. Megnyitotta a vitát a javaslat felett. 

Hozzászólás híján kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

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

elfogadásra javasolja a 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására tett javaslatot 

azzal a módosítással, hogy az ellenőrzés időszükséglete egységesen 2-2 nappal 

csökkenjen, valamint a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda házipénztár 

működésére és a térítési díjak beszedésére irányuló ellenőrzésével egészüljön ki. Az 

óvoda ellenőrzéséhez szükséges idő 3 nap.  

 

A polgármester ezután felolvasta és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a Pénzügyi 

Bizottság módosító javaslatával együtt. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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141/2015. (XII. 09.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

 

A Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdésében 

foglalt jogkörében eljárva az 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja az 

önkormányzatra vonatkozó 2016. évi belső ellenőrzési tervet. 

 

Felelős: dr. Pataki Anett jegyző 

Határidő: 2015. december 31. 
 

 



 

 

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT            1. sz. melléklet 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE 

2016. ÉV 

 

 

 

Ssz. Ellenőrzési feladat megnevezése Ellenőrzés típusa Ellenőrzés 

időszükséglete 

Ellenőrzés 

ütemezett 

időpontja 

1. A Felsőzsolcai Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár 2015. 

évi költségvetés végrehajtásának ellenőrzése  

szabályszerűségi és 

pénzügyi ellenőrzés 

5 nap III. negyedév 

2. A Családgondozó Központban működő házipénztár működésének 

ellenőrzése, valamint a pénzbeszedő hely működésének és bizonylati 

rendjének ellenőrzése.  

szabályszerűségi és 

pénzügyi ellenőrzés 

3 nap II. félév 

3. A GAMESZ-ban a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, 

utalványozás, érvényesítés, teljesítés igazolás vizsgálata. 

szabályszerűségi és 

pénzügyi ellenőrzés 

3 nap II. félév 

4. A GAMESZ-ban működő házipénztár működésének ellenőrzése. A 

házipénztári pénzkezelés szabályainak érvényesülése. 

 

szabályszerűségi és 

pénzügyi ellenőrzés 

5 nap IV. negyedév 

5.  Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvodában működő házipénztár 

működésének ellenőrzése. Térítési díj beszedésének ellenőrzése 

szabályszerűségi és 

pénzügyi ellenőrzés 

3 nap IV. negyedév 

   19 nap  

 

 

 

 

 



 

 

Az 5. napirendi pont keretében a tiszteletdíjak felhasználására készült javaslatot tárgyalta meg a 

testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a javaslatot, amely három részből áll, majd megnyitotta 

a vitát felette. Hozzászólás hiányában kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

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

elfogadásra javasolja a tiszteletdíjak felhasználására tett „A” határozati javaslatokat.  

 

A polgármester ezután ismertette és szavazásra bocsátotta Rimán János tiszteletdíjának 

felhasználására készült „A” határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

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

 

142/2015. (XII. 09.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Tiszteletdíj felhasználás 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta 

és elfogadja Rimán János képviselő azon javaslatát, mely alapján a 2015. november 

hónapra járó tiszteletdíja - 69.570.-Ft - a Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület számlájára 

kerüljön átutalásra. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a következő javaslatban Csáki István a 

Református Egyház és a Rákóczi Szövetség javára mondott le tiszteletdíjáról. Megnyitotta a vitát 

a javaslat felett. Hozzászólás hiányában elmondta, hogy ahogyan már hallották, a Pénzügyi 

Bizottság mindhárom előterjesztés esetében az „A” határozati javaslat elfogadását támogatta. 

Ismertette a kiküldött „A”  határozati javaslatot, amelyet szavazásra bocsátott. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

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

 

143/2015. (XII. 09.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Tiszteletdíj felhasználás 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta 

és elfogadja Csáki István külsős bizottsági tag azon javaslatát, mely alapján a 2015. 

november hónapra vonatkozó 31.307.-Ft tiszteletdíja a Felsőzsolcai Református 

Egyházközség, a december hónapra járó 31.307.-Ft tiszteletdíja pedig a Rákóczi 

Szövetség számlájára kerüljön átutalásra. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
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Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a harmadik előterjesztésben Hogya Zsolt, Kassai 

Attila, Kucskár Tibor, Nagy Zoltán, Pásztor Erik, Rimán János és Széchenyi Sándorné mondott 

le jutalmáról. Kérték, hogy a tiszteletdíj az általuk megjelölt szervezetek részére kerüljön 

átutalásra egyenlő arányban. Megnyitotta a vitát a javaslat felett.  

 

Széchenyi Sándorné képviselő:  

Örül, hogy a képviselők közös álláspontot alakítottak ki ebben a kérdésben. Utólag 

látható, hogy a hetedik, újonnan bekerült képviselőtársuk is csatlakozott hozzájuk, 

amelyet örömmel vettek. Igaz, hogy ez nem nagy összeg, de mégiscsak jelent egy kis 

segítséget a szervezeteknek. Külön megköszönte Leskó Mária gazdálkodási 

osztályvezető és polgármester úr hozzáállását, melynek köszönhetően még 

decemberben eljut a felajánlott összeg az érintettekhez. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester szavazásra bocsátotta a kiküldött "A" határozati javaslatot.  

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

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

 

144/2015. (XII. 09.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Tiszteletdíj felhasználás 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta 

és elfogadja a képviselők azon javaslatát, mely alapján a 2015. évre megállapított 

tiszteletdíjuknak megfelelő egy havi jutalom összege egyenlő arányban az alábbiak 

számára kerüljön átutalásra, illetőleg kifizetésre. 

- Szent István Római Katolikus Általános Iskola 

- Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola 

- Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda (Kéz a kézben Alapítvány, Felsőzsolcai 2. 

számú Óvoda Gyermekeiért Alapítvány) 

- Felsőzsolcai Római Katolikus Egyházközség 

- Felsőzsolcai Görög Katolikus Egyházközség 

- Felsőzsolcai Református Egyházközség, 

- Csomasz Brass Band – Zeneiskola Fúvószenekara –  

- Férfi Népdalkör 

- Rozmaring Népdalkör 

- Zsolca Néptánc Együttes 

- Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület 

- Együtt Felsőzsolcáért Egyesület 

- Felsőzsolcai Nagycsaládosok Egyesülete 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A 6. napirendi pont keretében a Sajóvölgye Energia Nonprofit Kft. beolvadására a  „ZSOLCA 

TV” Nonprofit Közhasznú Kft.-be készült javaslatot tárgyalta meg a Képviselő-testület Dr. Tóth 

Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette az előterjesztést, majd megnyitotta a vitát felette.  
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Kucskár Tibor képviselő: 

Van fedezetük a pótbefizetésre?  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy visszatérnek erre a 8. napirendi pontban a 

költségvetés módosításánál. Egyébként van rá fedezet, de ezt meg kell oldani, mert egyébként 

nem lehet megvalósítani a beolvadást. Átcsoportosítással megoldotta a Gazdálkodási Osztály. 

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

ismertetését. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

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

elfogadásra javasolja a Sajóvölgye Energia Nonprofit Kft. beolvadására a „ZSOLCA 

TV” Nonprofit Közhasznú Kft.-be készített javaslatot. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

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

elfogadásra javasolja a „ZSOLCA TV” Nonprofit Közhasznú Kft. és a Sajóvölgye 

Energia Nonprofit Kft. egyesülésére tett határozati javaslatot. 

 

Ezután a polgármester felolvasta és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

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

 

145/2015. (XII. 09.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A Sajóvölgye Energia Nonprofit Kft. beolvadása a „ZSOLCA TV” 

Nonprofit Közhasznú Kft.-be 

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapítói jogokat 

gyakorló tag a  Sajóvölgye Energia Nonprofit Kft. és a „ZSOLCA TV” Nonprofit 

Közhasznú Kft. egyesüléséről dönt azzal, hogy a  Sajóvölgye Energia Nonprofit 

Kft. 2016. április 1. napjától beolvad a „ZSOLCA TV” Nonprofit Közhasznú Kft-

be. 

 

2. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beolvadással történő 

egyesüléshez kapcsolódóan  

a) a vagyonmérleg-tervezetek fordulónapját 2015. szeptember 30. napjában 

határozza meg, 

b) könyvvizsgálóként Fekete Tibor (3432 Emőd, Szegfű u. 8. szám) 

könyvvizsgálót jelöli ki. 

 

3. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „ZSOLCA TV” Nonprofit 

Közhasznú Kft. törzstőkéjének biztosításához 775.000,-Ft pótbefizetést teljesít a 

költségvetés terhére belső átcsoportosítással. 

 

4. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

a) a Sajóvölgye Energia Nonprofit Kft. és a „ZSOLCA TV” Nonprofit Közhasznú 

Kft. egyesülési szerződését, 

b) a „ZSOLCA TV” Nonprofit Közhasznú Kft. 2016. április 1. napjától hatályos 

alapító okiratát, 
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c) az átalakulási tervet és mellékleteit (a Sajóvölgye Energia Nonprofit Kft. és a 

„ZSOLCA TV” Nonprofit Közhasznú Kft. vagyonmérleg-tervezete, 

vagyonleltár-tervezete, a jogutód „ZSOLCA TV” Nonprofit Közhasznú Kft. 

nyitó vagyonmérleg-tervezete, vagyonleltár-tervezete) 

elfogadja és a melléklet szerint jóváhagyja. 

 

5. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 1. napjától 

2021. március 31-ig a „ZSOLCA TV” Nonprofit Közhasznú Kft.  

a) ügyvezetőjének Németh Csaba 3521 Miskolc, Miskolci utca 20. szám alatti 

lakost, 

b) felügyelőbizottsága tagjának 

ba) Kolenkó Gábor 3713 Arnót, Petőfi S. u. 122. szám, 

bb) Nádi Gyula Felsőzsolca, József Attila u. 2. szám és 

bc) dr. Rónai István 3525 Miskolc, Dóczy J. u. 26. A. ép. I./8. szám 

alatti lakost választja meg. 

 

6. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Tóth 

Lajos polgármestert, hogy az átalakuláshoz kapcsolódó dokumentumokat aláírja, 

és megtegye a szükséges egyéb intézkedéseket.  

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A 7. napirendi pont keretében az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti 

Társulása Társulási Megállapodásának 6. sz. módosítására készült javaslatot tárgyalta meg a 

testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

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

Hozzászólás nem volt, kérte a Humánpolitikai Bizottság véleményét. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek 

is elfogadásra javasolja az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti 

Társulása Társulási Megállapodásának 6. sz. módosítására készített határozati 

javaslatot.  

 

A polgármester ezután ismertette és szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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146/2015. (XII. 09.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy:  Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási 

Megállapodásának 6. sz. módosítása  

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Onga és 

Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási 

Megállapodásának 6. sz. módosítására vonatkozó javaslatot és minősített többséggel 

az alábbi döntést hozza: 

 

1. A Képviselő-testület Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti 

Társulása Társulási Megállapodás 6. sz. módosítását – a határozat melléklete 

szerint – jóváhagyja.  

 

2. A Képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodást jóváhagyja. 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Tóth Lajos polgármestert a Társulási 

Megállapodás 6. sz. módosításának, valamint az egységes szerkezetbe foglalt 

Társulási Megállapodásának aláírására. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

Melléklet a 146/2015. (XII. 09.) Kth. számú határozathoz 

 

Társulási Megállapodás 

 

6. sz. módosítása 
 

Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Tanácsa 2015. 

november 12. napján tartott ülésén Társulási Megállapodását módosítja az alábbiak szerint:  

1.) Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodás 4.  

pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

„4. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök: 

A Társulás alaptevékenységi besorolását, kormányzati funkcióit a 3. függelék tartalmazza. 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti feladatok, valamint a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény értelmében meghatározott 

gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátása. 

  

• tanyagondnoki szolgáltatás, 

• étkeztetés, 

• házi segítségnyújtás, 

• család- és gyermekjóléti szolgálat, 

• nappali ellátása (idősek, fogyatékkal élők), 

• jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

• támogató szolgálat, 

• szociális foglalkoztatás.” 
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2.) A Társulási Megállapodás 7.  A közös fenntartású intézmény megnevezése pontjában, A 

telephelyen ellátott feladatok között  A költségvetési szerv telephelye alpont – az alábbiakra 

módosul: 

„A költségvetési szerv telephelye: 

3562 Onga, Rákóczi u. 28. – (Család-  és Gyermekjóléti Szolgálat, Fogyatékosok 

Nappali Intézménye és Szociális foglalkoztatás) 

 3554 Bükkaranyos, Petőfi u. 112. idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás”  

 

3.) A Társulási Megállapodás 10. pontjában A feladatellátásra szolgáló ingatlanok táblázatból 

törlésre kerül az alábbi szövegrész:  

„3573 Sajópetri, Dózsa Gy. u.78. Sajópetri 96 hrsz. Sajópetri Község Önkormányzata” 

4.) A Társulási Megállapodás 1. függelékben aktualizálásra kerül a 2015. január 1. napi 

lakosságszám, valamint a 2. függelékben Társulással ellátott feladatok táblázatában a 

családsegítés és gyermekjóléti feladatok összevonásra kerülnek család- és gyermekjóléti 

rovatba. Ezzel egyidejűleg e feladatok ellátása Sajópetri községnél törlésre kerülnek. 

 

Onga, 2015. november 12. 

 

Székhely önkormányzat: 

Onga Város Önkormányzata 

Székhelye: 3562 Onga, Rózsa u. 18. 

  

Tagok: 

Alsózsolca Város Önkormányzata  

Székhelye: 3571 Alsózsolca, Kossuth L. u. 138. 
 

Arnót Község Önkormányzata 

Székhelye: 3713 Arnót, Petőfi u. 120. 
 

Berzék Község  Önkormányzata 

Székhelye: 3575 Berzék, Petőfi u. 42. 
 

Bőcs Község Önkormányzata 

Székhelye:3574 Bőcs, Hősök tere 1. 
 

Bükkaranyos Község  Önkormányzata 

Székhelye: 3554 Bükkaranyos, Petőfi Sándor u. 100. 
 

Bükkszentkereszt Község  Önkormányzata 

Székhelye: 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth L. u. 24.  
 

Emőd Város  Önkormányzata 

Székhelye: 3432 Emőd, Kossuth tér 1.    
 

Felsőzsolca Város  Önkormányzata 

Székhelye: 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20.  
 

Gesztely Község  Önkormányzata  

Székhelye: 3715 Gesztely, Szabadság tér 2.   
 

Harsány Község  Önkormányzata 

Székhelye: 3555 Harsány, Kossuth L. u. 67.   
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Hernádkak Község  Önkormányzata  

Székhelye: 3563 Hernádkak, Rákóczi u. 42.    
 

Kisgyőr Község  Önkormányzata  

Székhelye: 3556 Kisgyőr, Dózsa György u. 11. 
 

Répáshuta Község  Önkormányzata  

Székhelye: 3559 Répáshuta, Kossuth u. 2. 
 

Sajóhídvég Község  Önkormányzata 

Székhelye: 3576 Sajóhídvég, Rákóczi F. u. 37. 
 

Sajólád Község Önkormányzata 

Székhelye: 3572 Sajólád, Ady E. u. 2. 
 

Sajópetri Község  Önkormányzata 

Székhelye: 3573 Sajópetri, Dózsa Gy. u. 66. 

 

 

A 8. napirendi pont keretében az önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 5/2015. (I. 26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló tervezetet tárgyalta meg a Képviselő-testület Dr. 

Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a tervezet indokolását. Megjegyezte, hogy a 

bércsökkenés mellett a támogatás növekedése látszik. Megkérte a gazdálkodási osztály vezetőjét, 

hogy amennyiben óhajt kiegészítést tenni azt tegye meg. Az előterjesztésben dupla vonallal 

húzta alá a bevételeket és szimpla vonallal a kiadásokat a könnyebb megértés érdekében.  

 

Leskó Mária gazdálkodási osztályvezető:  

A kiküldött anyaghoz képest változásokat szeretnének kérni. Nem tudja, hogy 

valamennyi módosítás a bizottságok előtt előterjesztésre került-e? A képviselői 

jutalom lemondása még ebben az előirányzat-módosításban nem került átvezetésre, 

ez a személyi juttatások köréből 529 E Ft csökkenést eredményez, amely 

államháztartáson kívülre 529 E Ft pénzeszközátadást jelent. Csak a Humánpolitikai 

Bizottság ülésén került említésre, hogy a GAMESZ kezelésében lévő elavult Mazda 

típusú gépkocsit szeretnék kicserélni egy használt járműre. Erről éppen ma kapta 

meg a levelet. Ennek az előirányzott ára 4 M Ft, amiből úgy gondolja a GAMESZ, 

hogy a beszerzés megoldható. Az előző években sokat költöttek erre a gépkocsira, 

jelenleg is gazdaságtalan a működtetése. A fedezetet a Rendezvények Háza dologi 

kiadásaiból tudnák átcsoportosítani a GAMESZ beruházási tételsorára, tehát ez a 

költségvetés főösszegét nem érintené. Jelenleg folyik az árajánlatok bekérése. 

Bizottsági üléseken nem történt meg az ismertetése, de most két napirenddel ezelőtt 

hangzott el, hogy a Zsolca TV-nek szükséges a jegyzett tőkéjét 775 E Ft-tal 

megemelni, ezt az általános tartalékból tudnák megoldani, ahol 181 E Ft van, illetve 

a céltartalék végkielégítés sorából, valamint a rendkívüli kiadások terhére. Ez az 

összeg részesedés vásárlásaként jelenne meg a másik oldalon. Szükséges lenne még 

további módosítás, ami a Miskolci Többcélú Kistérségi Társulás elszámolásából 

adódik. December 31.-gyel feloszlik a társulás, most történik az osztozkodás. Ennek 

keretében kimutatásra került, hogy a START munkaprogramban az önkormányzat 

különböző programokhoz kapcsolódó önrészének, illetve az ott foglalkoztatott 

emberek táppénz hozzájárulásához szükséges 974 E Ft-ot átutalni. 
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Miután máshol nincs pénzük, így ezt a céltartalék végkielégítés soráról tennék meg, a 

másik oldalt a dologi kiadások jelentik. Még egy előirányzat-módosítására szükség 

van. A nyáron csőtörés történt a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolában, 

aminek a biztosítási kártérítése megtörtént, a biztosítótól az önkormányzat 1.400 E 

Ft-ot kapott. Ez a 4. számú előirányzat-módosításban az általános tartalékba került. 

Az általános tartalékot felosztották idő közben. Most a Kazinczy Ferenc Református 

Általános Iskola kérte 250 E Ft értékben az eszközök pótlását. Erre azt mondták 

nekik, hogy amint beszerzi az iskola az eszközöket, akkor a biztosítótól az erre 

vonatkozóan kapott összeget kifizetik részükre. Szükséges, hogy ezt visszapótolják 

szintén a végkielégítés sorról. A költségvetést főszámilag nem érinti, csak a belső 

átcsoportosításokat kérte, hogy fogadja el a testület.  

 

Hogya Zsolt képviselő:  

A GAMESZ Mazda típusú gépjárműcsere mikor realizálódik, van erre konkrét 

elképzelés? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy lehetőleg a jövő évben 

szerzik be. Ebben az évben megrendelik, leelőlegezik, vagy a teljes összeget kifizetik és 

januárban lesz üzembe helyezve, hogy ne 2015-ös, hanem 2016-os legyen.  

 

Hogya Zsolt képviselő:  

Ha jól értette, hogy akkor egy használt jármű kerülne beszerzésre.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ez egy teljesen új beszerzés lesz. 

 

Hogya Zsolt képviselő: 

Akkor valamit félreértett. 

 

Nádi Gyula alpolgármester: 

Használt járműről volt szó. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a régi használt jármű helyett kerülne új 

beszerzésre. 

 

Hogya Zsolt képviselő: 

Úgy értette, hogy egy használt jármű beszerzése történne meg a Mazda helyett. 

 

Dr. Rónai István aljegyző: 

Nem. A régi, elhasználódott Mazda helyébe egy új gépjármű beszerzése történne.   

 

Hogya Zsolt képviselő: 

Óvakodna használt jármű beszerzésétől, mert ki tudja, hogy mi baja van. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megkérte Gaál Imre GAMESZ igazgatót a válaszadásra. 

 

Gaál Imre, GAMESZ igazgató: 

Új gépkocsi kerül beszerzésre.  

 

Kucskár Tibor képviselő:  

Árajánlatokat kell bekérni és eldöntik, hogy melyik legyen a megfelelő. 
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Leskó Mária gazdálkodási osztályvezető:  

Ha hozzájárul a beszerzéshez a Képviselő-testület, akkor a 4 M Ft + ÁFA összeget 

kell elfogadni. Az, hogy ők mennyit tudnak visszaigényelni később dől el, hogy az 

arányosításba be tudják-e tenni, ez attól függ, hogy milyen tevékenységre használják 

fel. Ha ezt a módosítást is elfogadják 4 M Ft + ÁFA összeget kell elfogadni. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy van egy olyan gondolatuk is, hogy most történik 

a két cég átalakítása, az új kft.-be betennék a mezőgazdasági vállalkozást, akkor vissza tudják 

igényelni az ÁFA-t. Sok mindenben gondolkodnak. 

 

Leskó Mária gazdálkodási osztályvezető:  

Akkor viszont április lesz csak belőle.  

 

dr. Rónai István aljegyző elmondta, hogy április elsejével jön létre a cég. 

 

Leskó Mária gazdálkodási osztályvezető: 

Az új kft.-be feladatot április után tudnak felvenni. 

 

Kucskár Tibor képviselő:  

Addig van idő, el kell ezt az összeget különíteni, árajánlatokat kell bekérni. 

 

Kassai Attila képviselő:  

Az önkormányzat kecskékkel, állattenyésztéssel foglalkozik, januárban ÁTK-s 

pályázat ki lesz írva. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

Teherautót nem valószínű, hogy lehet igényelni. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester javasolta, hogy a pénzt különítsék el, aztán majd eldől, hogy mit 

csinálnak. Mindenképpen autót akarnak venni, de a legjobb feltételeket kihasználva kívánják 

megvásárolni, visszaigényelve az ÁFA-t.  

 

Kucskár Tibor képviselő:  

A régit beszámolják? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy nem, arra gondoltak, hogy a régit egyelőre 

hagyják, hogy hadd fusson ki nullára. Felsőzsolcán nyugodtan lehet vele dolgozni, és ha még öt 

évig sószórónak használják csak, és nem az újat használják erre, akkor már megérte. A városban 

el tudnak vele mozogni. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

Műszaki vizsga kell rá. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ha úgy ítélik meg, hogy kell rá költeni 1 M Ft-ot, 

hogy le tudják vizsgáztatni, akkor nyilván nem fogják a gépkocsit üzemeltetni. 

További hozzászólás hiányában kérte a bizottságok véleményét. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

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

elfogadásra javasolja az önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 5/2015. (I.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról készített tervezetet. 

 



24 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek 

is elfogadásra javasolja a 2015. évi költségvetésről szóló 5/2015. (I. 26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról készített tervezetet. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

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

elfogadásra javasolja az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. 

(I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló tervezetet.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet a gazdálkodási 

osztályvezető által ismertetett módosításokkal. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

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

 
 

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

31/2015. (XII. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 

5/2015. (I. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 22/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés c) pontjában, 

az (5) bekezdés h) pontjában, valamint a (7) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Humánpolitikai, 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

1. §   (1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (I. 26.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Kr.)  

 2. § a) pontjában meghatározott „1 170 800 E Ft-ban” szövegrész helyébe az „1 436 

680 E Ft-ban” 

 

(2) 2. § b) pontjában meghatározott „1 459 316 E Ft-ban” szövegrész helyébe az „1 725 

196 E Ft-ban” 

 

(3)  2. § c) pontjában meghatározott „815 413 E Ft-ban” szövegrész helyébe az „826 498 

E Ft-ban” 

 

(4)  2. § d) pontjában meghatározott „526 897 E Ft-ban” szövegrész helyébe az „537 982 

E Ft-ban” 

 

(5)  2. § e) pontjában meghatározott „1 986 213 E Ft-ban” szövegrész helyébe az „2 263 

178 Ft-ban” 

 

(6)  2. § f) pontjában meghatározott „1 986 213 E Ft-ban” szövegrész helyébe az „2 263 

178 E Ft-ban” szöveg lép. 
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(7) 6. § -ban meghatározott „57 011 E Ft” szövegrész helyébe „7 314” szöveg lép. 

 

(8) 27. § (12) pontjában meghatározott „453 E Ft” szövegrész helyébe „O E Ft” szöveg 

lép. 

 

 

2. § (1)    A Kr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

 

 (2)  A Kr. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

 

         (3)    A Kr. 2.1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

 

 (4)     A Kr. 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

 

         (5)     A Kr. 3.1 melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 
 

         (6)    A Kr. 3.2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

 

 (7)    A Kr. 4 melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

 

 (8)    A Kr. 5. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 
 

 (9)    A Kr. 5.2. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 
 

 (10)    A Kr. 5.3. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 
 

         (11)   A Kr. 6 melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

 

         (12)   A Kr. 6.1. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

 

 (13) A Kr. 6.2. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 

 

         (14) A Kr. 7. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 

 

         (15)  A Kr. 8. melléklet helyébe a 15. melléklet lép. 
  

         (16)  A Kr. 9. melléklet helyébe a 16. melléklet lép. 
 

 (17)  A Kr. 11. melléklet helyébe a 17. melléklet lép. 
 

         (18)  A Kr. 14. melléklet helyébe a 18. melléklet lép. 

  

         (19)  A Kr. 22. melléklet helyébe a 19. melléklet lép. 

 

 (20)   A Kr. 24. melléklet helyébe a 20. melléklet lép. 
 
 

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

 

 

 DR. PATAKI ANETT S. K. DR. TÓTH LAJOS S. K. 
jegyző polgármester 
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A polgármester 945 órakor szünetet rendelt el, amely alatt a Képviselő-testület a Szent Miklós 

Görög Katolikus Óvoda gyermekeinek karácsonyi meglepetés műsorát hallgatta meg. 

 

 

A 9. napirendi pont keretében a szociális ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló 

14/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról készült rendelettervezetet tárgyalta meg 

a Képviselő-testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a rendelettervezetet, ezután megnyitotta a vitát a 

tervezet felett. Hozzászólás híján kérte a bizottságok véleményének ismertetését. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

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

elfogadásra javasolja a szociális ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló 

14/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról készült tervezetet. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek 

is elfogadásra javasolja a szociális ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló 

14/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról készített tervezetet. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

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

elfogadásra javasolja a szociális ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló 

14/2013. (V.21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló tervezetet. 

 

Ezután a polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

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

 

 

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

32/2015. (XII. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ   

14/2013. (V. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, a 92. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 

20. § (3) bekezdés e) pontjában, (5) bekezdés h) pontjában és (7) bekezdés e) pontjában 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-

testülete Pénzügyi Bizottsága, Humánpolitikai Bizottsága és Ügyrendi Bizottsága véleményének 

kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

1. § A szociális ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló 14/2013. (V. 21.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szr.) 2. §-a a következő d) ponttal egészül ki: 
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„d) a kérelmezőnek fel nem róható okból jelentős mértékben megemelkedett lakáscélú 

kölcsön törlesztőrészlet.” 

 

 

2. § (1) Az Szr. 4. § (4) bekezdés c) pontjában a „Felsőzsolcai Családgondozó Központ (a 

továbbiakban: Felsőzsolcai Családgondozó Központ)” szövegrész helyébe a 

„Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ (a továbbiakban: Szolgáltató Központ)” 

szöveg lép.  

 

  (2) Az Szr. 6. § (1) bekezdésében  

a) a „130 %-át” szövegrész helyébe a „200 %-át”, 

b) a „200 %-át” szövegrész helyébe a „250 %-át” 

 szöveg lép. 

 

 (3) Az Szr. 10. § (1) bekezdésében és 16. § (2) bekezdésében a „Családgondozó 

Központ” szövegrész helyébe a „Szolgáltató Központ” szöveg lép. 

 

 (4) Az Szr. 15. § (3) bekezdésében és 25. § (1) bekezdés b) pontjában a „Felsőzsolcai 

Családgondozó Központ” szövegrész helyébe a „Szolgáltató Központ” szöveg lép.  

 

 

3. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.  

 

  (2) Hatályát veszti az Szr. 25. § (2) bekezdés d) pontjában a „Felsőzsolcai Közös 

Önkormányzati” szövegrész. 

 

 

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

 

 

A 10. napirendi pont keretében a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár 

igazgatói megbízásának meghosszabbítására készült javaslatot tárgyalta meg a Képviselő-testület 

Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

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

Hozzászólás hiányában kérte a Humánpolitikai Bizottság véleményének ismertetését. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek 

is elfogadásra javasolja a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár 

igazgatói megbízásának meghosszabbítására készített határozati javaslatot.  

 

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

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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147/2015. (XII. 09.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár igazgatói 

megbízásának meghosszabbítása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Felsőzsolcai Közművelődési 

Intézet és Városi Könyvtár átszervezésének időszakára 2016. 01. 01-től – 2016. 06. 

30-ig megbízza Fehér Katalin igazgatóhelyettest a Felsőzsolcai Közművelődési 

Intézet és Városi Könyvtár igazgatói feladatainak ellátásával. Felhatalmazza Dr. Tóth 

Lajos polgármestert, hogy a megbízáshoz szükséges lépéseket tegye meg. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester  

Határidő: 2016. január 1. 

 

 

A 11. napirendi pont keretében Felsőzsolca város településrendezési eszközeinek K-4 jelű 

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

előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

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

Hozzászólás hiányában kérte a bizottsági vélemények ismertetését. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

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

elfogadásra javasolja a Felsőzsolca város településrendezési eszközeinek K-4 jelű 

módosítására készített javaslatot. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek 

is elfogadásra javasolja a Felsőzsolca város településrendezési eszközeinek K-4 jelű 

módosítására készített határozati javaslatot.  

 

Kucskár Tibor képviselő: 

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

elfogadásra javasolja Felsőzsolca város településrendezési eszközeinek K-4 jelű 

módosítására tett javaslatot. 

 

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

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

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

 

148/2015. (XII. 09.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Felsőzsolca város településrendezési eszközeinek K-4 jelű módosítása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Felsőzsolca 

Város Településrendezési tervének K-4 jelű módosításához tárgyalásos eljárás 

keretében hozzájárul. 
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy testületi döntés után a partnerségi egyeztetést 

folytassa le, és a településrendezési szerződés aláírása után kezdeményezze az állami 

főépítésznél a K-4 jelű módosítás tárgyalásos eljárásának a megindítását.  

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: lehetőség szerint a tárgyalásos eljárás 2015. december 31., illetve 

folyamatosan  

 

 

A 12. napirendi pont keretében a Felsőzsolca Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

felülvizsgálatára készült javaslatot tárgyalta meg a Képviselő-testület Dr. Tóth Lajos 

polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

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

 

Rimán János képviselő: 

 Egyetért polgármester úrral, ezt el kell fogadniuk, mert ha nem fogadják el, nincs 

pénz a pályázatokból. Bizottsági ülésen is szóvá tette a fiatalokkal kapcsolatban, 

hogy kritikusnak érzi a 15-25 éves korosztály helyzetét. Amikor a középiskolások 

támogatását javasolta, akkor derült ki, hogy igazából erről a korosztályról nincs 

információjuk. Nem tudják, hogy hány százalékuk jár még általános iskolába, hány 

százalékuk középiskolás, mennyi tanult tovább, mennyi dolgozik, mennyi van 

esetleg otthon munka nélkül, nem tudják, hogy a szegregátumban élők, illetve a 

magyarok hány éves korban vállalják az első gyereket, ez is éppolyan fontos. Úgy 

építenek programokat, hogy igazából az alapok nincsenek meg hozzá, ezt a 

későbbiekben átgondolásra javasolja. A romák esélyegyenlőségével kapcsolatban 

elmondta, hogy elméletileg megvan az esélyegyenlőségük, túl sokat hozzátenni már 

nem tudnak, gyakorlatilag nincs meg, és ennek a fő oka saját magukban keresendő, 

igazából ők maguk nem akarnak felzárkózni, alkalmazkodni és addig igazából nem is 

várható el tőlük ez az alkalmazkodás, ameddig olyan sok minden alanyi jogon jár 

ebben a városban, megyében, országban. 

Hogy ez mennyire fontos probléma, most olvasott egy statisztikai számot, Borsod 

megyében a lakosságszám az elmúlt 15 évben 100.000-rel csökkent, a gyermekek 

50%-a hátrányos helyzetű, az anyák 60%-a hajadon, nem házasságban születik a 

gyerek, és 60%-a gyakorlatilag 8 általánossal, vagy azzal sem rendelkezik. Ezekből 

az jön le, hogy jelenleg Borsodban egy roncs társadalom épül, az a jövő és igazából 

az ilyen programok ezt nem kezelik, inkább csak elfedik. Ezen kellene a 

későbbiekben elgondolkodniuk, hogy mit tudnak magukon segíteni. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 Az anyagban szerepel, hogy gender szakértőt kell foglalkoztatni. Ez milyen 

kötelezettséggel fog járni? A 3. táblázat második oldal közepén olvasta. Milyen 

pénzügyi kihatásai lesznek a költségvetésre? Tandíj, fizetés? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy egyelőre erről még nincs szó, hogy mikor kell ezt 

alkalmazniuk. 

 

dr. Rónai István aljegyző elmondta, hogy társadalmi szerepvállalással, szociológiai 

szakképesítéssel kell rendelkeznie, de ez nem kerül plusz pénzbe, a költségvetést nem érinti. 
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Kucskár Tibor képviselő: 

Ez akkor ingyenes képzés? 

 

dr. Rónai István aljegyző elmondta, hogy ez természetesen nem plusz pénz az 

önkormányzatnak. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a jogi ellátás is pályázatból történt és 

meghatározott ideig, itt a hivatalban is volt, ezt így óhajtják megoldani. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

2013-ban elfogadták, 2018-ig tart, és kétévente van felülvizsgálat. 2017-ben még 

egyszer felülvizsgálják. 

 

Hogya Zsolt képviselő: 

Szemet szúrt neki, hogy rengeteg táblázatban sok helyen nincs adat, ez okoz-e 

valamilyen problémát? Azt a feladatkört, kérdéskört, amire vonatkozik egy táblázat, 

hogyan tudják adatok nélkül megérteni? Sok helyen oda van írva, hogy nincs adat. 

Kell-e ezt esetleg pótolni valamikor? Ők csak egy egyszerű dolgot szerettek volna 

megtudni Rimán képviselő úrral, hogy a középiskolások száma hogy alakul 

Felsőzsolcán, de még azt sem tudják. Ez kicsit aggályos neki. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Alapvetően azt gondolja, nem egy olyan dolog, amit más településeken precízen, 

pontosan tudnak. De mivel a Humánpolitikai Bizottság ebben a kérdésben állást 

foglalt, ezt nekik kell felkutatniuk. Két általános iskola működik a településen, őket 

tudják, és az onnan kimenő gyerekeknek, illetve a nem egyetemet és főiskolát végző 

gyerekeknek a felmérése a feladatuk. Azt gondolja, hogy ez nem egy lehetetlen 

feladat, ő felvállalja március 1-jéig Rimán János segítségével. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester további hozzászólás hiányában kérte a Humánpolitikai Bizottság 

véleményének ismertetését. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek 

is elfogadásra javasolja a Felsőzsolca Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

felülvizsgálatára készített határozati javaslatot.  

 

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

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

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

 

149/2015. (XII. 09.) Kth. számú határozat 
 

Tárgy: Felsőzsolca Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 
 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Felsőzsolca Város Helyi 

Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát megtárgyalta, azt a melléklet szerint 

jóváhagyja. 
 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2015. december 15. 
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A 13. napirendi pont keretében a Felsőzsolca város településrendezési eszközeinek K-3.2 jelű 

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

előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

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

főépítész a módosítást jóváhagyta, a testületnek el kell fogadni, utána újra küldik a városi 

főépítésznek. 

 

A polgármester hozzászólás hiányában kérte a bizottsági vélemények ismertetését. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

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

elfogadásra javasolja a Felsőzsolca város településrendezési eszközeinek K-3.2 jelű 

módosítására készített javaslatot. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek 

is elfogadásra javasolja a Felsőzsolca város településszerkezeti tervének K-3.2 jelű 

módosítására készített javaslatot. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

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

elfogadásra javasolja a Felsőzsolca város településrendezési eszközeinek K-3.2 jelű 

módosítására tett javaslatot. 

 

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

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

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

 

150/2015. (XII. 09.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Településszerkezeti tervének K-3.2 jelű módosítása 

  

A Képviselő-testület Felsőzsolca Város Településszerkezeti Tervének módosítását a 

jelen határozat 1-8 számú melléklete szerint jóváhagyja. 
 

A Településszerkezeti terv módosítással nem érintett részei hatályban maradnak. 
 

A Településszerkezeti Terv Leírását a Településszerkezeti terv módosítása nem 

érinti, azt a korábban jóváhagyott Településrendezési terv módosítás tartalmazza. 
 

A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése során 

megállapított Településszerkezeti Tervben és az elválaszthatatlan részét képező 

Településszerkezeti Terv Leírásában foglaltakat együttesen kell alkalmazni. 
 

A jóváhagyás után a Településszerkezeti Tervet és Leírását egységes szerkezetben 

kell dokumentálni. 
 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2015. december 31., illetve értelemszerűen 
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A határozat melléklete a jegyzőkönyv 1. melléklete. 

  

A polgármester ezután a rendeletmódosítással kapcsolatban kérte a bizottságok véleményének 

ismertetését. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

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

elfogadásra javasolja a Felsőzsolca Város Helyi Építési Szabályzatáról és 

Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosítására 

készített rendelettervezetet.  

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-testületnek 

is elfogadásra javasolja a Felsőzsolca Város Helyi Építési Szabályzatáról és a 

Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

készített tervezetet. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

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

elfogadásra javasolja a Felsőzsolca város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és 

Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V.27.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról szóló tervezetet.  

 

Ezután a polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

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

 

 

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

33/2015. (XII. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE FELSŐZSOLCA VÁROS HELYI 

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 

7/2005. (V. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontja alapján, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában, valamint a 13. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet 30. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási 

szervek véleményének kikérésével a partnerségi egyeztetést követően Felsőzsolca Város Helyi 

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

továbbiakban „R”) az alábbiak szerint módosítja: 

 

1. § 

 

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

 

Kr  régészeti park 

     Ksp  sportpálya 

     Kt  temető 

     Kb  kavicsbánya 

     Kkm  különleges közmű terület 

 

2. § 

 

(1)   A „R” 13. §  (4)  bekezdés helyére az alábbi rendelkezés lép: 

 

  (4)  Az alakítható legkisebb telek szélesség új telekalakítás esetén Lke-1, Lke-2 estén 14 m. 

    Kivételt képeznek ez alól azok az ingatlanok, melyeknek eredeti térmértékeit, így 

szélességét és a telekterületét is érinti a gát megépítésével kapcsolatos kisajátítás. 

Ezekben az esetekben a kisajátításból adódó visszamaradó telkek kialakult 

telekszélessége és visszamaradó telekterülete megtartható, akkor is, ha az nem felel 

meg az övezeti előírásoknak. területek 

 

3. § 

 

(1) A „R” 21. § (1) bekezdés kiegészül egy új e) ponttal az alábbiak szerint: 

 

e) Az egyes intézményterületeken elhelyezkedő kialakult épületek területét építési 

helyként lehet kezelni akkor is, ha a szabályozás erről külön nem rendelkezik, 

illetve a kialakult helyzet eltér az általános szabályozási elvektől. 

 

(2)    A „R” 21. § (1) bekezdés kiegészül egy új f) ponttal az alábbiak szerint: 

 

   f)  A kialakult épületek építési helyén belül, illetve a szabályozási terven jelölt 

építési      helyeken, a kialakult épületek tömegét meg lehet tartani, akkor is, ha 

azok eltérnek az általános szabályozási elvektől.  

 

4. § 

 

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

 

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

területek: 

   Kr régészeti park 

   Kt működő temető 

   Ksp sportpálya 

  Kb kavicsbánya 

   Kkm különleges közmű terület 

 

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

 

Az építési telek 

Övezeti 

Jele 

Funkcionális 

besorolása 

Beépítési 

módja 

Kialakítható 

legkisebb 

terület 

Legnagyobb 

beépítettsége 

Legnagyobb 

építményének- 

Magassága 

m 

Kr Régészeti park SZ 2000 m2 

10% 

régészeti 

szakvélemény 

alapján 

3,5 m 

régészeti 

szakvélemény 

alapján 

Kt Működő temető SZ 1000 m2 5% 7,5 m 

Ksp1 Sportpálya SZ 1000 m2 20% 7,5 m 

Ksp2 Sportcsarnok Z 1000 m2 100% 12,5 m 

Kb Kavicsbánya 

SZ 

Csak 

kiszolgáló 

épület 

3000 m2 5% 

 

7,5 m 

technológiai 

berendezések 

esetében 25 m 

Kkm 
Különleges 

közmű övezet 
SZ 1000 m2 30% 4,5 m 

 

Legkisebb zöldfelület 40% 

 

(3) A „R” 29.§ (5) bekezdés hatályát veszíti. 

 

5. § 

 

(1) Felsőzsolca város Szabályozási Terve módosul a jelen rendelet 1-8 számú rajzi mellékletei 

szerint  

 

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

érvényben marad. 

 

6. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.  

 

E rendeletet a 1-8 számozott mellékeltet tartalmaz „Szabályozási terv módosításának 

tervanyaga” címmel. 

 

 

 DR. PATAKI ANETT S. K. DR. TÓTH LAJOS S. K. 
 jegyző polgármester 
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A rendelet melléklete a jegyzőkönyv 2. melléklete. 

 

 

A 14. napirendi pont keretében az önkormányzati főépítész személyének kiválasztására készült 

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

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

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

 

A polgármester - hozzászólás hiányában - kérte a Pénzügyi és az Ügyrendi Bizottság 

véleményének ismertetését. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

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

elfogadásra javasolja az önkormányzati főépítész személyének kiválasztására 

készített javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a 2015. november 26-án kelt árajánlat 

alapján Bodonyi Csabát (Bodonyi Építész Kft.) bízzák meg a főépítészi feladatok 

elvégzésével, valamint azzal a módosítással, hogy vállalkozási szerződést kötnek. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

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

elfogadásra javasolja az önkormányzati főépítész személyének kiválasztására tett 

javaslatot az alábbi kiegészítésekkel és módosítással: 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy önkormányzati 

főépítészi feladatok elvégzésével 2015. november 26-án kelt árajánlat alapján, 2015. 

december 1. naptól Bodonyi Csabát (Bodonyi Építész Kft.) bízza meg. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést az árajánlatban 

szereplő feltételekkel és ajánlati árral aláírja.  

 

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

bizottságok javaslata alapján. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

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

 

151/2015. (XII. 09.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Önkormányzati főépítész személyének kiválasztása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy önkormányzati 

főépítészi feladatok elvégzésével 2015. november 26-án kelt árajánlat alapján, 2015. 

december 1. naptól Bodonyi Csabát (Bodonyi Építész Kft.) bízza meg. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozói szerződést az árajánlatban 

szereplő feltételekkel és ajánlati árral aláírja.  

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen   
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A 15. napirendi pont keretében az 5 M Ft-os polgármesteri keret felhasználásáról szóló 

tájékoztatót hallgatta meg a Képviselő-testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester felkérte a gazdálkodási osztályvezetőt, adjon tájékoztatást 

képviselőtársainak a fenti témában. 

 

Leskó Mária gazdálkodási osztályvezető: 

 5 M Ft állt a polgármester rendelkezésére. A nyikómalomfalvi testvértelepülés 

rendezvényeken való részvételére, illetve a vendéglátásukra történt 1.547 E Ft 

felhasználása. Belépőjegyekre, különféle rendezvényekre, illetve vendéglátásra, 

rendezvényszervezésre ment el 1.157 E Ft. Illetve a vendéglátásokhoz kapcsolódó 

reprezentációs járulék megfizetésére 540 E Ft. Ennek a IV. számú előirányzat-

módosításban történt meg a bemutatása, illetve ugyanezen előirányzat-módosításban 

került sor a TOP pályázatokhoz szükséges 15 M Ft elkülönítésére, ehhez 3 M Ft 

került visszavonásra a keretből, és a Bolyai u. 2. felújításra további 453 E Ft, ami 

ebben az előirányzat-módosításban szerepelt, került visszavonásra. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester levonta a konklúziót, a polgármester gyakorlatilag a keretből nem 

használt fel semmit, a testületi döntés ellenére. 

 

 

A 16. napirendi pont keretében egyebekről tárgyalt a testület. 

 

Rimán János képviselő: 

Három témakört is szeretne említeni. Az egyik nemzetközi kitekintés. December 

elején újabb érdekes támadás indult meg a székelyek ellen Romániában. Legújabban 

a székely zászlót reklám eszköznek titulálják, és ezért díjat kérnek, ha valaki kiteszi. 

Úgy tudja, még van a város tulajdonában egy székely zászló. A székelyföld melletti 

kiállás deklarálásaképpen javasolná kitenni a zászlót. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy meg fogja szavaztatni. 

 

Rimán János képviselő: 

Szokás szerint - gondolja másokat is - szülők keresték meg, újra előkerült az a régi 

gondolat, amiről máskor is szó volt, hogy az óvodával szemben van tulajdona az 

önkormányzatnak, ott alakítsanak ki parkolót. Tegnap délután beszélt a GAMESZ 

igazgatójával, aki azt mondta, hogy műszakilag meg tudnák valósítani, rajtuk múlik, 

hogy támogatják, akarják, vagy nem. 

A harmadik, hogy még tavasszal elkezdett egy témát feszegetni, hogy szűk 5.000 m3-

nek megfelelő szennyvíz szivárog el a városban. Ő ezt a témát felszínen fogja tartani 

későbbiekben is. Írt egy levelet a Kormányhivatalba, amire komoly, jó válaszokat 

kapott. A levél másolatát átadta aljegyző úrnak. Amit kiemelne, hogy elvileg 2007-

ben volt egy olyan döntése a testületnek, elődeiknek, hogy a szennyvíz 

elszivárogtatása nem járható út, meg kell gátolni a városban. 2011-ben elfogadtak 

egy törvényt, hogy ha ki van építve a víz- vagy szennyvízközmű, akkor az ingatlan 

tulajdonosa köteles rákötni, egyébként ezt a közmű szolgáltatónak kell 

kezdeményezni. Ha ez 1 éven belül nem valósul meg, akkor a járáshoz kerül az ügy. 

Nekik más dolguk nincs, csak ezt sürgetni, ez nem az ő asztaluk. Tisztában van 

azzal, hogy a rákötés sokba kerül, akár 100-150 E Ft-ba is, ezeknek az embereknek 

nincs ennyi pénzük. De már volt rá példa Felsőzsolca történetében, hogy testre 

szabtak pályázatokat, ezért megkérné polgármester urat, hogy az egyéni tervébe ezt 

is vegye fel, és ha van rá lehetőség… 
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Ez legalább olyan fontos téma, mint hogy a vízelvezetést megoldják a városban, 

tegyék meg, segítsenek ezeknek az embereknek rákötni a szennyvízhálózatra is. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ezután szavazásra bocsátotta a kérdést, mely szerint a székely 

zászlót 3 hónap időtartamra a Városházára kitűzik. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

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

 

152/2015. (XII. 09.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Székely zászló kihelyezése 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 

Városházára kitűzi a székely zászlót három hónap időtartamra. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a parkoló kialakításról nem kér szavazást, azt 

megnézik, hogy a rendezési terv engedi-e vagy sem. 

A harmadik javaslatról alapvetően azt is meg kell nézni, hogy ki van-e építve minden utcában ott 

a szennyvízcsatorna. Meg fogják nézni, Kurucz Jánossal felveszi a kapcsolatot. 

 

dr. Rónai István aljegyző elmondta, hogy a MIVÍZ-zel kell felvenni a kapcsolatot, hogy 

felszólítsák őket. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megkérdezte a GAMESZ igazgatót, hogy ki van-e építve a 

szennyvíz törzscsatorna a Zöldfa utcán?  

 

Gaál Imre GAMESZ igazgató: 

Igen, ki van építve. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy akkor pedig a szolgáltatóval kell felvenni a 

kapcsolatot. 

 

Nádi Gyula alpolgármester: 

Többen kérdezték tőle, hogy lesz-e tűzijáték szilveszterkor. Szándékoznak-e csinálni, 

vagy nem? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy nem foglalkozott a témával, beszéljék meg. 

Óhajtják, vagy nem? Annyit tud, hogy Nádi Gyula alpolgármester felajánlotta egy havi 

tiszteletdíját. 

 

Rimán János képviselő: 

Mennyi lehet a költsége? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy attól függ, mennyi időt kérnek, 200-500 E Ft 

között. 
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Rimán János képviselő: 

Csatlakozik decemberi tiszteletdíjával. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megkérdezte a gazdálkodási osztályvezetőt, hogy elbírja-e még a 

költségvetés? 

 

Leskó Mária gazdálkodási osztályvezető: 

Igen. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester javasolta, hogy először az összeget határozzák meg. Maradjanak 

a tavalyi összegnél. Időben mikor legyen? 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Éjfélkor. 

 

Nádi Gyula alpolgármester: 

030 óra a jó. 

 

A polgármester szavazásra bocsátotta azt a javaslatot, hogy: 

"Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 1-jén 030 órakor tűzijátékot 

tart. A testület a tűzijáték lebonyolítására a 2014. évivel azonos összeget fordít, amelyet a Nádi 

Gyula alpolgármester úr és Rimán János képviselő úr által felajánlott 2015. december havi 

tiszteletdíján túl a szükséges mértékben kiegészít az önkormányzat dologi kiadásainak terhére." 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

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

 

153/2015. (XII. 09.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Újévi tűzijáték  

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 1-jén 030 órakor 

tűzijátékot tart. A testület a tűzijáték lebonyolítására a 2014. évivel azonos összeget 

fordít, amelyet a Nádi Gyula alpolgármester úr és Rimán János képviselő úr által 

felajánlott 2015. december havi tiszteletdíján túl a szükséges mértékben kiegészít az 

önkormányzat dologi kiadásainak terhére. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a korai tűzijátékkal az a gond, hogy a buszt meg 

kell állíttatni és a vállalatnak emiatt rossz szájíze volt. Nem akar még egyszer ilyet. 

 

Csáki István, civil szervezeti képviselő: 

A tegnapi Zsolcai Hírmondóban olvasott egy 143 M Ft-os pályázatról, amely az 

elmúlt két esztendő során valósult meg. Ezeknek az embereknek munkahelye, 

fejlődési lehetősége van-e, nyilvántartják-e, figyelemmel kísérik-e a további útjukat, 

érdemes volt-e ennyi pénzt felhasználni, van-e értelme? 
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Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a 143 M Ft nem felsőzsolcai, hanem a 

Munkaügyi Központ által támogatott pályázat volt, ez a közmunka keretében történt. Arról nincs 

pontos számadatuk, hogy hányan mentek el dolgozni, tudomása szerint 10 a felső határa, akik 

találtak munkahelyet, kevés realizálódott, ami nem biztos, hogy a képzés minőségének 

köszönhető, hanem annak, hogy a vállalatok nem szívnak fel ilyen munkavégző embereket. Nem 

megfelelő egyrészt a fizetés, amit lát a környező területeken az alsózsolcai, felsőzsolcai ipari 

parkban, vagy a Takata vonatkozásában, hogy 50,-Ft plusz emeléssel viszik el a szakembereket. 

Nagyon nagy a fluktuáció. Főleg a Jabilból jönnek el nagyon sokan, pillanatnyilag a Sicta van 

előnyben, mert fejlesztett, ma már 450 munkahelynél tartanak. A későbbi építkezés befejezése 

után 700-ra fog emelkedni a munkahelyek száma, reméli egyre többen fognak elhelyezkedni. 

Hála istennek sok zsolcai munkavállaló megy oda dolgozni. Arányaiban az elmúlt 2-3 hónapban 

látszik, hogy többen. Még azt is mondhatná, hogy az elmúlt évekhez képest is sokan. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Úgy tudja Kolenkó Gábor alpolgármester úrtól, hogy januárban indul új képzés 

többféle szakmai területen és alapvetően polgármester úr is mondta, hogy az 

elkövetkező időben olyan képzéseket kértek, amiket felsőzsolcai viszonylatban 

tudnak hasznosítani, férfiak számára hétféle, nők számára háromféle területen. Akkor 

ez januártól újra fog indulni? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy Gaál Imre igazgató úrnak van pontos 

információja erre vonatkozóan. 

 

Gaál Imre GAMESZ igazgató: 

Tegnap érkezett az e-mail ezzel kapcsolatban. Komplett igényfelmérés történt 

előzetesen még októberben, ezt megerősítették, sőt plusz képzések vállalására is 

kötelezték őket. A program alap- és kulcskompetenciákat érint, ezzel problémák 

lesznek, plusz 7-8. osztályos felzárkóztató is lesz. Ha jól emlékszik, 44 főt részére 

indulnak a képzések - kisgépkezelő, szociális gondozó, stb. -, ez a szám pontosan 

megvan a táblázatban a kritériumokkal együtt. Elég nehéz megfelelni a feltételeknek, 

mert olyan embereket kellene találni, akik ezt majd úgy végzik el sikerrel, hogy 

később alkalmazni tudnák őket, mert egyébként a képzések semmiféle használható 

bizonyítványt nem adnak, amellyel máshol el lehet helyezkedni, ez is gond. Pl. nincs 

motorfűrész kezelőjük, pedig már volt ilyen képzés. 

 

 

A 17. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta meg a Képviselő-testület, amelyről külön 

jegyzőkönyv készült. 

 

 

A polgármester a nyílt ülést 1029 órakor bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

 DR. RÓNAI ISTVÁN DR. TÓTH LAJOS 
 aljegyző polgármester                             

 

 

 NÁDI GYULA SZÉCHENYI SÁNDORNÉ 
jegyzőkönyv hitelesítők 

 


