
2-27/2014. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 

Készült: Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-án 900 

órakor tartott ülésén.  

 

Helye: Városháza Díszterme. 

 

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

Kassai Attila, Kucskár Tibor, Nagy Róbert, Pásztor Erik, Rimán János, 

Széchenyi Sándorné képviselők. 

 

Tanácskozási joggal vesznek részt az ülésen: dr. Pataki Anett jegyző és Kolenkó Gábor, a 

nem a Képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester, dr. Rónai 

István aljegyző, Leskó Mária gazdálkodási osztályvezető, Kovács 

Zsuzsanna, a vezetők munkáját segítő köztisztviselők osztályvezetője, dr. 

Szikszai Judit hatósági osztályvezető, Gaál Imre, GAMESZ igazgató, 

Csonka Ferencné, a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda vezetője, Gladics 

Jánosné, a Felsőzsolcai Családgondozó Központ vezetője, Fehér Katalin, a 

Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár igazgató helyettese, 

Aranyosi Elemér, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Várszeginé 

Kiss Katalin civil szervezeti képviselő,. 

 

Meghívottként részt vesznek az ülésen: Rohály Istvánné, Dr. Sájer József, Hankó Ernő, 

Putz József és Csehovics Alex. 

 

Meghívottként az ülésen nem jelent meg: Major Ádámné, a Bolgár Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke, Farkas Miklós, Lászka Béláné, Csáki István civil 

szervezeti képviselők. 

 

Érdeklődők: 2 fő. 

 

Jegyzőkönyvvezetők: Jávorszki Klára és Kálvin Rita ügyintézők. 

 

 

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

Képviselő-testület 9 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek Hogya Zsolt és Kucskár Tibor képviselőket jelölte ki, amelyet a 

testület 9 fővel elfogadott.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester javasolta, hogy a 16. napirendi pontot vegyék le a napirendről. 

Ezt követően szavazásra bocsátotta a módosítás alapján a napirendet. 

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:  

 

NAPIREND: 

 

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

eseményeiről 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

2. Javaslat a bizottságok tagjainak megválasztására 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

3. A bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

4. Beszámoló a város 2013. évi szociális helyzetéről és ellátásáról 

  Előterjesztő: Nádi Gyula alpolgármester, a Humánpolitikai Bizottság volt elnöke 

 

5. Javaslat Felsőzsolca Város Önkormányzat 2015. évi gazdasági tervére 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

6. Tervezet a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előterjesztő: dr. Pataki Anett jegyző 

 

7. Beszámoló a Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2013. 

évi tevékenységéről 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

8. Javaslat személygépkocsi vásárlásra 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

9. Javaslat tiszteletdíj felhasználásra 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

10. Tervezet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 03.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

11. Javaslat Közbeszerzési terv módosításának elfogadására 

 Előterjesztő: dr. Pataki Anett jegyző 

 

12. Javaslat a 2014. évi támogatási alap felosztására 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

13. Javaslat  Felsőzsolca belterületén az önkormányzat által történő  rágcsálóirtásra 

 Előterjesztő: dr. Pataki Anett jegyző 

 

14. Javaslat a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár selejtezéséhez történő 

hozzájárulásra 

 Előterjesztő: Bogdán Péter igazgató 
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15. Javaslat Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási 

Megállapodásának módosítására, Társulási Tanács tagjának megbízására, helyettesítési 

rendjének meghatározására 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

16. Javaslat az ÉMOP-5-5.1.3-11 számú „kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című projekt 

megvalósítási helyszínének pontosítására 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

17. Javaslat a Miskolc, Zielinszky Szilárd u. 6. 1/33. szám alatti ingatlanra bejegyzett 

elidegenítési tilalom más ingatlanra való átjegyzésére (zárt ülés) 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

18. Javaslat a FIZ Kft. taggyűlés határozatainak jóváhagyására (zárt ülés) 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

19. Javaslat az SVE Kft. számára nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének 

meghosszabbítására (zárt ülés) 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

20. Javaslat a FIZ Kft. számára nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének 

meghosszabbítására (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 kiemelte, hogy a közmeghallgatás december 9-én lesz, amely 

testületi ülésnek minősül, tehát kötelező azon a képviselői részvétel. A Kormányhivatal az 

újonnan megválasztott képviselők részére egy továbbképzést tart, amely minden képviselő 

számára kötelező. Kérte dr. Pataki Anett jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a képviselőket a 

képzésről. 

 

dr. Pataki Anett jegyző elmondta, hogy november 27-én 9 órától 13 óráig az ITC 

színháztermében kerül megtartásra a képviselői képzés, amely minden képviselő számára 

kötelező. Előzetes egyeztetés alapján már elküldték a képviselők névsorát. A Kormányhivatal 

tájékoztatása szerint a képzés végén sor kerül egy teszt kitöltésére, amiből a Kormányhivatal 

megállapítja, hogy alapos volt-e a képviselők számára a felkészítő.  

 

Rimán János képviselő: 

 El fogja fogadni a beszámolót, nem kötekedni akar. Van egy pont, amelyet 

pontosítani szeretne. A 109/2014-es határozatra vonatkozó jelentés szerint a 

polgármester és képviselők választása rendben zajlott. Ezt azzal pontosítaná, hogy 

jogilag rendben zajlott. A választáson a lecsúszott rétegek szavazóit szervezetten 

szállították. Tudja, hogy ezt engedélyezi a törvény, de morálisan nem tartja helyes 

megoldásnak. 
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Kucskár Tibor képviselő: 

 A közmeghallgatáson nem tud részt venni, nem lesz Felsőzsolcán. Tesztről nem 

volt szó a képzés kapcsán. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a képzésről majd később ejtenek szót, 

maradjanak a napirendnél. További hozzászólás hiányában kezdeményezte a jelentés 

elfogadását. 

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

154/2014. (XI. 26.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: 2014. november havi jelentés elfogadása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a lejárt határidejű 

határozatokról és a két ülés közötti eseményekről szóló jelentést. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

A 2. napirendi pont keretében a bizottságok tagjainak megválasztására készült javaslatot 

tárgyalta meg a testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

  

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette módosított előterjesztését: 

- Pénzügyi Bizottság elnökének   Kucskár Tibor,  

tagjainak:   Kassai Attila és Hogya Zsolt képviselőket,  

külső tagjainak:  Rohály Istvánnét és Dr. Sájer Józsefet javasolta. 

- Humánpolitikai Bizottság elnökének: Széchenyi Sándorné, 

 tagjainak  Pásztor Erik és Rimán János képviselőket, 

 külső tagjainak: Hankó Ernőt és Putz Józsefet javasolta. 

- Ügyrendi Bizottság elnökének:  Pásztor Erik, 

 tagjának:  Hogya Zsolt képviselőket, 

 külső tagjának: Csehovics Alexet javasolta.  

Megnyitotta a vitát a javaslat felett. 

 

Nádi Gyula alpolgármester:  

Véleménye szerint nem szerencsés, hogy egy képviselő kimaradt a bizottságból. 

Korábban Nagy Róbert a Pénzügyi Bizottság elnöke volt, javasolja, hogy most is 

abban a bizottságban dolgozzon, Hogya Zsolt helyett őt javasolja tagnak. 

 

Nagy Róbert képviselő: 

Megköszönte alpolgármester úr hozzászólását. Ő is jelezte volna, hogy egyetlen 

képviselőként nem szerepel a javaslatban. A Pénzügyi Bizottságban szívesen 

folytatta volna munkáját. 
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Kucskár Tibor képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottságba javasolná Koleszár Györgynét felvenni. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy bármelyik képviselő bármelyik bizottsági 

ülésen részt vehet, ott javaslatot tehet, csak nem szavazhat. Abból indult ki, hogy Nagy 

Róbert képviselőnek korábban gondja volt a megjelenéssel a munkahelye miatt. Szavazásra 

bocsátotta, hogy a Humánpolitikai Bizottság külső tagjának Koleszár Györgynét válassza meg 

a testület. 

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 3 igen, 6 nem szavazattal nem fogadta el, hogy a Humánpolitikai 

Bizottság külső tagjának Koleszár Györgynét válassza meg.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a határozati javaslatot az alábbi módosítással:  

- Pénzügyi Bizottság elnökének   Kucskár Tibor,  

tagjainak:   Kassai Attila és Hogya Zsolt képviselőket,  

külső tagjainak:  Rohály Istvánnét és Dr. Sájer Józsefet javasolta. 

- Humánpolitikai Bizottság elnökének: Széchenyi Sándorné, 

 tagjainak  Pásztor Erik és Rimán János képviselőket, 

 külső tagjainak: Hankó Ernőt és Putz Józsefet javasolta. 

- Ügyrendi Bizottság elnökének:  Pásztor Erik, 

 tagjának:  Hogya Zsolt képviselőket, 

 külső tagjának: Csehovics Alexet javasolta.  

 

Rimán János képviselő: 

Az utolsó javaslat a Pénzügyi Bizottságra Nádi Gyula alpolgármesteré volt.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megkérdezte, hogy mi volt a javaslata alpolgármester úrnak? 

 

Nádi Gyula alpolgármester:  

A Pénzügyi Bizottságba Hogya Zsolt helyett Nagy Róbertet válasszák meg.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester szavazásra bocsátotta Nádi Gyula alpolgármester javaslatát, 

mely szerint a Pénzügyi Bizottságba Hogya Zsolt helyett Nagy Róbertet válasszák meg. 

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 4 igen, 5 nem szavazattal nem támogatta, hogy a Pénzügyi Bizottságba 

Hogya Zsolt helyett Nagy Róbertet válasszák meg. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester szavazásra bocsátotta az ismertetett módosított határozati 

javaslatot.  

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 3 igen, 2 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett nem döntött a 

bizottság tagjainak megválasztásáról. 
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A 3. napirendi pont keretében a bizottságok nem képviselő tagjainak eskütételére nem került 

sor, mivel a Képviselő-testület a 2. napirendi pont keretében nem döntött a bizottsági tagok 

megválasztásáról.  

 

 

A 4. napirendi pont keretében a város 2013. évi szociális helyzetéről és ellátásáról szóló 

beszámolót tárgyalta meg a testület Nádi Gyula alpolgármester, a Humánpolitikai 

Bizottság korábbi elnökének előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megkérdezte az előterjesztőt, kíván-e szóbeli kiegészítést 

tenni. 

 

Nádi Gyula alpolgármester nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta az újonnan megválasztott képviselőknek, ha ezt 

elolvassák, mindent megtudnak belőle, amely a munkájukhoz szükséges. Megnyitotta a vitát a 

beszámoló felett. 

 

Nagy Róbert képviselő:  

Gratulált. Négy évig olvasott hasonló beszámolókat, ez most sokkal tartalmasabb, 

áttekinthetőbb összegzést nyújt az ellátásról az előző években készült 

beszámolókhoz képest. Áttekinthető képet nyújt a Felsőzsolcán élő emberek azon 

viszonyairól, akik a szociális rendszerből valamilyen támogatásban részesülnek, 

nyomon lehet követni az előző évek fejlődését, avagy stagnálását, tendenciáit, 

nagyon áttekinthető, gratulál hozzá. 

 

Egyéb hozzászólás híján a polgármester felolvasta a határozati javaslatot, majd szavazásra 

bocsátotta azt. 

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

155/2014. (XI. 26.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Beszámoló a város 2013. évi szociális helyzetéről és ellátásáról  

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 

város szociális helyzetéről és a szociális ellátásokról szóló beszámolót. 

 

Felelős: a Humánpolitikai Bizottság elnöke 

Határidő: értelemszerűen 
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Az 5. napirendi pont keretében Felsőzsolca Város Önkormányzat 2015. évi gazdasági 

tervére készült javaslatot tárgyalta meg a testület Dr. Tóth Lajos polgármester 

előterjesztésében.  

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette az előterjesztést. 

 

Ezután a polgármester 922 órakor szünetet rendelt el.  

 

Az ülést a Képviselő-testület 1032 órakor folytatta. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester folytatta az előterjesztés ismertetését. Kiemelte, hogy 

amennyiben adóváltoztatást szeretne a testület 2015-től, akkor erről most kell dönteniük.  

Az iparűzési adó, korábban 2% volt, majd lecsökkent 1,8%-ra. Most 0,2%-os növelést 

javasol. A magánszemélyek kommunális adója 12 E Ft volt, majd lecsökkent 3,5 E Ft-ra, 

2015-re 5 E Ft/díjtétellel javasolja megtervezni. Az építményadó vonatkozásában, a korábbi 

években 1.852 Ft/m2 volt a felső határ, 2014-ben 1.000 Ft volt, 2015-ben 1100 Ft/m2 összeget 

javasol elfogadni. Az állam által bevezetett irányt mutató – az önkormányzatok által 

bevezetendő – települési adó esetében nem javasol sem adóelnevezést, sem pedig összeget 

elfogadni. Hozzátette, hogy adóévben adóváltoztatást csak lefelé lehet eszközölni, ez azt 

jelenti, hogy adócsökkentést végrehajthatnak az első félév adatainak, illetve a költségvetés 

adatainak teljesülése ismeretében. Ennek megfelelően, ha a költségvetés lehetővé teszi, akkor 

félév után visszatérhetnek a csökkentés napirendre tűzésére. Az egyéb bevételek 

vonatkozásában az építési telkek értékesítési árát, a nyersanyagot, a bérleti díjakat (szolgálati 

lakás, üzlethelyiségek), a városi könyvtár beiratkozási díját szintén 2014 évi szinten javasolja 

megtervezni. A FIZ területén lévő önkormányzati földek minimum értékesítési árát 500 

Ft+ÁFA szinten javasolja meghatározni. Megnyitotta a vitát a javaslat felett.  

 

Kucskár Tibor képviselő:  

Az adóemelést csak úgy tudja elfogadni, hogyha félév után felülvizsgálja a 

testület, hogyan áll a költségvetés, és ha lehetőség van rá, csökkentik. Az 

adóemelésre most azért van szükség, mert a hatályos törvények rákényszerítik a 

testületet arra, hogy megfelelő bevétellel tervezzék meg a költségvetést. 

 

Rimán János képviselő:  

Most jó döntést nem tud hozni a testület. Rosszul dönt, aki emel és az is, aki 

hagyja az eredeti szinten az adókat, csak nézőpont kérdése honnan nézik. 

Felsőzsolca alapjai jók, az önkormányzat jól és takarékosan gazdálkodott. Az 

önkormányzati választások után „kibújt a szög a zsákból”, kiderült, hogy 

Magyarország mégsem teljesít olyan jól, mert olyan megszorítások jönnek jövőre, 

amivel korábban senki nem számolt. Az adóemelések ezt próbálják kompenzálni. 

Nemmel fog szavazni, nem azért mert, mert meg van győződve az igazáról, ez 

morális kérdés. Ha mondták volna korábban, akkor máshogy állt volna hozzá, így 

átverésnek érzi, nem helyi szinten, hanem központilag.   

 

Dr. Tóth Lajos polgármester a hozzászólásra reagálva elmondta, hogy képviselő úr részéről 

lehet, hogy felmerül egy morális kérdés, viszont az ő oldaláról az merül fel morális 

kérdésként, hogy nem azt kell nézni, hogy mi történik az országban, illetve erről neki mi a 

véleménye, hanem arról kell dönteni, ami Felsőzsolcát érinti, és itt történik.   
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Nádi Gyula alpolgármester:  

Képviselő úr említette az országos politikát, amely nem biztos, szerencsés egy 

önkormányzat esetében. Amikor az Orbán Kormány átvállalta az 

adósságállományt, jó, hogy nem kellett szavazni róla, mert képviselő úr biztosan 

nem szavazta volna meg.  

 

Kucskár Tibor képviselő: 

Adóemelésről fognak dönteni, a bevételt fogják növelni, de a kiadást is 

csökkentsék, takarékoskodjanak elsősorban magukon, csak úgy tudja elfogadni az 

adóemelést. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ezt érintőlegesen említette ugyan képviselő úr, 

de a költségvetés készítésénél figyelembe veszik majd. A legnagyobb gond, hogy több mint 

100 M Ft hiány lesz az előző évhez képest. Szükséges az, amit ő előterjesztett. Az emelés 

sajnos nem fogja fedezni a hiányt, emiatt az önként vállalt feladatokat kényszerül majd a 

testület csökkenteni. Javasolta, hogy minden adónemről külön döntsenek. A helyi iparűzési 

adó 0,2%-os emelésének elfogadását kezdeményezte. 

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 7 igen és 2 nem szavazattal elfogadta, hogy a helyi iparűzési adót 0,2%-

kal növelt mértékkel kell megtervezni. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester kérte a testület döntését abban, hogy a magánszemélyek 

kommunális adóját 5.000 Ft/év díjtétellel tervezzék meg. 

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 7 igen és 2 nem szavazattal elfogadta, hogy a magánszemélyek 

kommunális adóját 5.000,-Ft/év díjtétellel kell megtervezni. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester kérte a testület döntését abban, hogy az építményadót 

1.100 Ft/m2 mértékkel tervezzék meg. 

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 7 igen és 2 nem szavazattal elfogadta, hogy az építményadót 1.100 Ft/m2 

mértékkel kell megtervezni. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester kérte a testület döntését abban, hogy ne kerüljön sor települési 

adó bevezetésre. 

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta, hogy nem kerül települési adó bevezetésre. 
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Dr. Tóth Lajos polgármester kérte a testület döntését abban, hogy az egyéb bevételeket – 

építési telkek értékesítési árát, az intézményi étkezési nyersanyag-költségeket, a Városi 

Könyvtár beiratkozási díját, valamint a FIZ területén lévő önkormányzati földek minimum 

értékesítési árát – a 2014 évi szinten tervezzék meg. 

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta, hogy az egyéb bevételeket – építési telkek 

értékesítési árát, az intézményi étkezési nyersanyag-költségeket, a Városi Könyvtár 

beiratkozási díját, valamint a FIZ területén lévő önkormányzati földek minimum értékesítési 

árát – a 2014 évi szinten kell megtervezni. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a határozati javaslat 2015 évi költségvetési kiadások 

alakulására vonatkozó négy pontját azzal a kiegészítéssel, hogy  

- a Felsőzsolcai Városi Sport Club által működtetett Egyesületek Háza fenntartására 

vonatkozóan támogatást az Önkormányzat 2014. évi eredeti szinten biztosít (2 000 E Ft) 

azzal, hogy az Egyesületek Háza üzemeltetési fenntartási költségeit a GAMESZ 

költségvetésében kívánja megtervezni (2 000 E Ft), illetve 

- a Felsőzsolcai Sport Club részére 2 500 E Ft támogatást biztosít (2 000 E Ft futball 

szakosztály, 500 E Ft kézilabda szakosztály). 

Kérte a határozati javaslat 2015 évi költségvetés kiadásainak tervezésére vonatkozóan a 

testület döntését az említett módosításokkal. 

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a 2015 évi költségvetési kiadások tervezését. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester kérte a testületet, hogy az említett és elfogadott 

módosításokkal egységes szerkezetben fogadja el a testület Felsőzsolca Város Önkormányzat 

2015. évi gazdasági tervét. 

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 7 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

156/2014. (XI. 26.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Felsőzsolca Város Önkormányzat 2015. évi gazdasági terve 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi gazdasági tervre 

vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján az alábbiakról 

dönt: 

 

A Képviselő-testület a 2015. költségvetési kiadások alakulására vonatkozóan: 

  

1. Helyi iparűzési adó 

 - 0,2%-kal növelt mértékkel kell megtervezni. 
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2. Magánszemélyek kommunális adója adónemnél a törvényi felső határ 

28.624,- Ft/adótárgyra változott. A jelenlegi mérték 3.500,-Ft/adótárgy/év.  

- 5.000,-Ft/év díjtétellel kell megtervezni. 

 

3. Építményadó adónemnél a törvényi felső határ 1.852 Ft/m2. A jelenlegi 

mérték 1.000,-Ft/m2.   

- 1.100,-Ft/m2 mértékkel kell megtervezni 

 

4. Települési adó bevezetésének lehetősége: 

- nem kerül települési adó bevezetésre 

 

Egyéb bevételek 

 

1. Építési telek értékesítési ára:                        

- 2014. évi szinten kell megtervezni. 

(Az építési telkek minimum értékesítési ára a legalább 5 éve felsőzsolcai 

lakóhellyel rendelkezők számára 2400.-/Ft/m2 + ÁFA, más személyeknek 

4000.-Ft/m2 + ÁFA összeg úgy, hogy egy ember csak egy telket vásárolhat és 4 

éven belül azon építkezni kell.)  

 

2. Az intézményi étkezési nyersanyag-költségeket a tervezés időszakában: 

- nem kívánja a Képviselő-testület módosítani, 2014. évi szinten kell tervezni. 

           

  Ft+ÁFA/nap 

Ellátottak  

Óvodások tízórai 60 

Óvodások ebéd 176 

Óvodások uzsonna 58 

Idősek Klubja 451 

Intézményi dolgozók 425 

Vendég étkezők 470 

Egyházi fenntartási iskolákban dolgozók 425 

 

3. Bérleti díjakat (Mályi üdülő, szolgálati lakások, üzlethelyiségek bérleti díja)  

- 2014. évi szinten kell tervezni.  

  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 díját: 

- nem kívánjuk emelni.  

az állandó felsőzsolcai lakóhellyel rendelkezőknek ingyenes, a nem 

felsőzsolcaiaknak: 

 Ft +ÁFA 

Megnevezés  

Felnőtteknek  858 

Diákoknak 429 

Nyugdíjasoknak 429 

 

5. FIZ területén lévő önkormányzati földek minimum értékesítési árát: 

- 500,-Ft/m2 +ÁFA-ban határozza meg a testület. 

 

A Képviselő-testület a 2015. költségvetési kiadások alakulására vonatkozóan: 

 

1. A 2015. évi költségvetésben új fejlesztési kiadásokat nem kíván tervezni, csak 

a 2014. évről áthúzódó pályázatok kiadásaival kell számolni. 

 

2. 2015. évben csak a 90%, vagy annál magasabb támogatási intenzitású 

pályázatok benyújtása történhet.  

 

3. A 100% önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok támogatása: 

- 2014. évi szinten történjen  

 (Zsolca TV Kft. – 7.000 E Ft, Sajóvölgye Energia Nonprofit Kft. – 500 E Ft) 

 

4. A Felsőzsolcai Városi Sport Club által működtetett Egyesületek Háza 

fenntartására vonatkozóan támogatást az Önkormányzat: 

a) 2014. évi eredeti szinten biztosít (2 000 E Ft) azzal, hogy az Egyesületek 

Háza üzemeltetési fenntartási költségeit a GAMESZ költségvetésében 

kívánja megtervezni (2 000 E Ft), 

b) a Felsőzsolcai Sport Club részére pedig 2 500 E Ft támogatást biztosít 

(2 000 E Ft futball szakosztály, 500 E Ft kézilabda szakosztály). 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 dr. Pataki Anett jegyző 

Határidő: 2015. évi költségvetés készítésének időpontja 
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A 6. napirendi pont keretében a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló tervezetet tárgyalta meg a testület dr. Pataki Anett jegyző előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette, majd szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet az 

előző napirendi pontban elfogadottaknak megfelelően. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő.   

 

A Képviselő-testület 7 igen és 2 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

23/2014. (XII. 01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 14/1991. (XI. 30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI 

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § A helyi adókról szóló 14/1991. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdésében 

az „1.000,-Ft/m2/év” szövegrész helyébe az „1.100,-Ft/m2/év” szöveg lép. 

 

 

2. § A helyi adókról szóló 14/1991. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 14/D. §-ában a 

„3.500,-Ft/év” szövegrész helyébe az „5.000,-Ft/év” szöveg lép. 

 

 

3. § A helyi adókról szóló 14/1991. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdésében 

az „1,8%-a” szövegrész helyébe a „2%-a” szöveg lép. 

 

 

4. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 DR. P A T A K I ANETT S. K. DR. T Ó T H  LAJOS S. K. 

 jegyző polgármester 

 

 

A 7. napirendi pont keretében a Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót tárgyalta meg a testület Dr. Tóth Lajos 

polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
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Dr. Tóth Lajos polgármester megkérdezte az ügyintézőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. 

Mivel Jávorszki Klára ügyintéző nem kívánta kiegészíteni az előterjesztést, a polgármester 

megnyitotta felette a vitát. 

 

Hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért Dr. Tóth Lajos polgármester szavazásra bocsátotta a 

határozati javaslatot.  

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

157/2014. (XI. 26.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Beszámoló a Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás 2013. évi tevékenységéről 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Felsőzsolcai Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2013. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót megtárgyalta, azt jóváhagyja.  

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

A 8. napirendi pont keretében személygépkocsi vásárlásra készült javaslatot tárgyalta meg a 

testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megnyitotta a vitát a javaslat felett. Hozzászólás híján  

szavazásra bocsátotta az „A” határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

158/2014. (XI. 26.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Javaslat személygépkocsi vásárlásra 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

költségvetésben 7 500 E Ft-ot elkülönít személygépkocsi vásárlásra és 

felhatalmazza a polgármestert a beszerzés lebonyolítására.  

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2014. december 31.             
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A 9. napirendi pont keretében tiszteletdíj felhasználásra készült javaslatot tárgyalta meg a 

testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester szóbeli kiegészítés híján megnyitotta a vitát a javaslat felett. 

Hozzászólás nem volt, ezért ismertette, majd szavazásra bocsátotta az „A” határozati 

javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

159/2014. (XI. 26.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Tiszteletdíj felhasználás 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést 

megtárgyalta és elfogadja Széchenyi Sándorné képviselő azon javaslatát, mely 

alapján a 2014. november hóra járó tiszteletdíját 69000,-forint összegben a 

Kazinczy Iskoláért Alapítvány részére, támogatás címén az Önkormányzat 

átutalja.  

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A 10. napirendi pont keretében az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. 

(III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról készült rendelettervezetet tárgyalta meg a 

testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette az előterjesztést.  

 

Leskó Mária gazdálkodási osztályvezető: 

 A tiszteletdíj felhasználás és a személygépkocsi-vásárlás már beépítésre került a 

tervezetbe. 

 

Rimán János képviselő: 

 Tökéletesen el tudja fogadni, ezzel nem kellett foglalkozni. Nem terveztek 

karácsonyra valami ajándékot, vagy segítséget az óvodák, vagy a két iskola 

részére? Ha igen, ha van rá lehetőség - mondjuk ezek után, amit beszéltek, lehet 

hogy nincsen - akkor most még  most be lehetne pótolni. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester az ismertetett tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: 

 



15 

 

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

24/2014. (XII. 01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 

5/2014. (III.03) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 

következőket rendeli el: 

 

 

1. §   (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 03.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § a) pontjában meghatározott 

„986 636 E Ft-ban” szövegrész helyébe az „1 632 662 E Ft-ban” szöveg lép. 
 

 (2) A Kr. 2. § b) pontjában meghatározott „986 636 E Ft-ban” szövegrész helyébe az 

„1 851 863 E Ft-ban” szöveg lép.  
   

         (3) A Kr. 2. § c) pontjában meghatározott „594 258 E Ft-ban” szövegrész helyébe az  

„848 964 E Ft-ban” szöveg lép.  

 

         (4) A Kr. 2. § d) pontjában meghatározott „594 258 E Ft-ban” szövegrész helyébe az 

„629 763 E Ft-ban” szöveg lép.  

 

         (5) A Kr. 2. § e) pontjában meghatározott „1 580 894 E Ft-ban” szövegrész helyébe az 

„2 481 626 E Ft-ban” szöveg lép.  

 

         (6) A Kr. 2. § f) pontjában meghatározott „1 580 894 E Ft-ban” szövegrész helyébe az 

„2 481 626 E Ft-ban” 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. 5.1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 
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         (10) A Kr. 5.2. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

 

 (11) A Kr. 5.3. melléklet helyébe a 11. melléklet lép. 

 

         (12) A Kr. 6. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

 

 (13) A Kr. 6.1. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 

 

         (14) A Kr. 6.2. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 

  

 (15) A Kr. 7. melléklet helyébe a 15. melléklet lép. 

 

 (16) A Kr. 8. 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. 
 

       

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

 

 

         dr. PATAKI ANETT S. K.    Dr. TÓTH LAJOS S. K. 

                  jegyző       polgármester 

 

 

A 11. napirendi pont keretében Közbeszerzési terv módosításának elfogadására készült 

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

(Az előerjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Dr. Tóth Lajos polgármester - miután jegyző asszony nem kívánt kiegészítést tenni az 

előterjesztéshez - megnyitotta a vitát a javaslat felett. 
 

Hozzászólás híján a polgármester ismertette, majd szavazásra bocsátotta a határozati 

javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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160/2014. (XI. 26.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Közbeszerzési terv módosításának elfogadása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Felsőzsolca Város 

Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési terv módosítását a melléklet szerint 

elfogadja. 

 

Felelős: dr. Pataki Anett jegyző 

Határidő: értelemszerűen 

 



1. sz. melléklet 

 

MÓDOSÍTOTT KÖZBESZERZÉSI TERV 
 

2014. év 
 

Tervezett 

közbeszerzés 

elnevezése, tárgya 

Közbeszerzés 

(becsült nettó 

értéke, eFt) 

 

Pénzügyi forrás rendelkezésre állásának várható 

időpontja 

Közbesz. 

eljárás 

megvalósí

-tásának  

határideje 

Közbesz. 

tárgyának 

megvalósí

-tásának 

határideje 

Közbeszerzési 

eljárást lebonyolító 

szervezet 

 

Megjegyzés  

Költség-

vetési  

támogatás 

Saját  

forrás 

Eu.  

támogatás 

Egyéb Saját Külső 

Felsőzsolca-Arnót 

kerékpárút 

50 000  - 2014. 

január-

2014. 

december 

2014. 

május – 

2014. 

december 

- 2014. 

augusztus 

2014. 

november 

 x A támogatási 

szerződés 2013-ban 

aláírásra került, 

jelenleg a kivitelezés 

folyik 

Funkcióbővítő 

város-rehabilitáció   

- I. kerékpárút 

54 000 - - 2014 

május-

2015. 

október 

- 2014. 

április 

2015. 

október 

 x A program 

megvalósítására 

támogatási szerződés 

megkötése 

folyamatban van. A 

kivitelezésre 

tevékenység-

csoportonként 

szükséges 

Funkcióbővítő 

város-rehabilitáció   

- II. épület-felújítás 

126 630 - - 2014 

május-

2015. 

október 

- 2013. 

augusztus 

2015. 

június 

 x 
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Funkcióbővítő 

város-rehabilitáció   

- III. zöldenergia 

14 500 - - 2014 

május-

2015. 

október 

- 2013. 

május 

2013. 

október 

 x közbeszerzési eljárást 

indítani. Az egyes 

műszaki tartalmak a 

tervdokumentációkban 

előkészítésre kerültek. 

Funkcióbővítő 

város-rehabilitáció   

- II. épület-felújítás 

pótmunkái 

32 00  - - 2014. 

november- 

2014. 

december 

- 2014. 

augusztus 

2014. 

november 

 x A támogatási 

szerződés 2013-ban 

aláírásra került, 

jelenleg a kivitelezés 

folyik 

Felsőzsolca 

intézményeinek 

energetikai 

korszerűsítése 

106 000 000 - - 2015. 

február – 

2015. 

június 

- 2015. 

február 

2015. 

május 

 x A pályázat 

befogadásra került, 

döntési eredmény 

nincs 

Napelemes 

rendszerek 

telepítése 

felsőzsolcai 

intézményekre 

32 000 - - 2015. 

február – 

2015. 

június 

- 2015. 

február 

2015. 

május 

 x A pályázat 

befogadásra került, 

döntési eredmény 

nincs 

 

Felsőzsolca, 2014. november 06. 

                                                                                                                           ………………….. 

                                                                                                                              dr. Pataki Anett  

            jegyző  



A 12. napirendi pont keretében a 2014. évi támogatási alap felosztására összeállított 

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

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

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

 

Pásztor Erik képviselő: 

 Az FVSC esetében a kosárlabda szakosztálynak javasolt 40 E Ft-ot nem 

javasolná, hanem helyette a labdarúgó szakosztályt ajánlja támogatni, mivel a 

kosárlabda szakosztály még nagyon gyerekcipőben jár, ezért kéri, hogy döntsenek 

így, a labdarúgó szakosztály utánpótlást támogassák. 

 

Rimán János képviselő: 

 Támogatja az előterjesztést. Ezt igazságosan, jól elosztani nem lehet, a 

lehetőségekhez képest jól sikerült. Azzal a módosítással, hogy a labdarúgó 

szakosztály utánpótlását támogatják 40 E Ft-tal. Becsüljék meg jól, mert ez az 

utolsó, jövőre ilyen lehetőségük nem lesz. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a határozati a javaslatot, azzal, hogy a 4. pontban a 

kosárlabda szakosztály helyett a labdarúgó szakosztály utánpótlás-nevelés szerepeljen 40 E 

Ft-tal. Erről szavazást kezdeményezett. 

 

 A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta azt, hogy 4. pontban a 

kosárlabda szakosztály helyett a labdarúgó szakosztály utánpótlás-nevelés szerepeljen 40 E 

Ft-tal. 

 

Nagy Róbert képviselő: 

 Azért tartózkodott, mert nem szívesen vesz el senkitől, és a módosítás hátteréről 

nincs információja. 

 

Ezután a polgármester a határozatot a módosítással bocsátotta szavazásra. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

161/2014. (XI. 26.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: 2014. évi Támogatási Alap felosztása 

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatási alapra 

benyújtott igényeket az alábbiak alapján bírálta el:  

 

Ssz Pályázó neve Pályázati cél 
Igényelt 

támogatás 

Javasolt 

támogatás 

1 Felsőzsolcai Férfi 

Népdalkör 

Dalos találkozók útiköltsége (Szögliget, 

Szomolya) 

Adventi műsorok szervezési költségei 

450.000 Ft 250.000 Ft 
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2 Zsolca Kulturális 

Egyesület – 

Rozmaring 

Népdalkör 

A Rozmaring Népdalkör 25 éves 

jubileumára (ünnepi kiadvány 50 db 

készítése, emléklapok, dekoráció, tabló 

beszerzése) 

200.000 Ft 100.000 Ft 

3 Felsőzsolcai 

Polgárőr 

Egyesület 

Az Egyesület fenntartása érdekében civil 

szervezetekkel és más tevékenységet 

folytató egyesületekkel együttműködve 

rendezvények lebonyolítása, működési 

költségek biztosítása. 

400.000 Ft 300.000 Ft 

4 Felsőzsolca 

Város Sport 

Egyesület 

Autóbusz vásárlás 

1.500.000 Ft 

labdarúgó 

szakosztály 

utánpótlás-

nevelés 

részére   

40.000 Ft 

kézilabda 

szakosztály 

részére 

90.000 Ft 

5 Felsőzsolca 

Kertekalja Tenisz 

Club 

Mikulás tenisz kupa megrendezése 

60.000 Ft 20.000 Ft 

6 Zsolca Tánc 

Népművészeti és 

Kulturális 

Egyesület  

A Zsolca Táncegyüttes 25 éves jubileumi 

gálaműsorára 
372.000 Ft 110.000 Ft 

7 Kéz a kézben 

Alapítvány 

Óvodás gyermekek úszásoktatás 

útiköltségének támogatása 
144.000 Ft 80.000 Ft 

8 Felsőzsolcai 

Nagycsaládosok 

Egyesülete 

Karácsonyi ünnepség rendezése, a 

budapesti Nagykarácsonyon való 

részvétel rászoruló gyermekek számára 

270.000 Ft 130.000 Ft 

9 A Felsőzsolcai 

Iskoláért 

Alapítvány 

Sportolás népszerűsítése – közös 

váltóverseny szervezése és lebonyolítása 

óvodások, iskolások, szülők részére. Luca 

napi játszóház szervezése, népi játékok 

beszerzése 

80.000 Ft 50.000 Ft 

10 Alapítvány a 

Felsőzsolcai 2. 

sz. Óvoda 

Gyermekeiért 

Óvodás korú gyermekek 

úszásoktatásának és útiköltségének 

támogatása. 
144.000 Ft 80.000 Ft 

11 Felsőzsolcai 

Nyugdíjas Klub 

Felsőzsolca 

Előadások egészségmegőrzés, 

bűnmegelőzés témakörében, névnapi 

köszöntések, beteglátogatások, 

színházlátogatások, kirándulások és 

kulturális program szervezése. 

250.000 Ft 250.000 Ft 

Összesen: 3.870.000 Ft 1.500.000 Ft 
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2. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Tóth 

Lajos polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse, a szerződéseket 

megkösse, a támogatást átutalja.  

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2014. december 31. 
 

A 13. napirendi pont keretében Felsőzsolca belterületén az önkormányzat által történő  

rágcsálóirtásra készült javaslatot tárgyalta meg a testület dr. Pataki Anett jegyző 

előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

dr. Pataki Anett jegyző elmondta, hogy a Gemix Plusz Kft. árajánlatát tartják a 

legkorrektebbnek, a javaslat mellékletébe becsatoltak mindent a Képviselő-testület részére. 

 

A polgármester kérdésére a Képviselő-testület 9 igen szavazattal szót adott Gaál Imre 

GAMESZ igazgatónak. 

 

Gaál Imre GAMESZ igazgató: 

 Van-e arra mód, hogy a rágcsálóirtást esetleg kombinálják egy eb-befogás 

akcióval? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ez két különböző dolog, arról majd tárgyalnak. 

 

dr. Pataki Anett jegyző elmondta, hogy a területek kiderültek az előterjesztésből. Az új út 

építése miatt megbolygatták a területet és onnan jönnek a rágcsálók. A közterület-felügyelő 

ezt fényképekkel alátámasztotta. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette az ”A” határozati javaslatot. 

 

dr. Pataki Anett jegyző elmondta, hogy a határozatba beírják az előterjesztésben szereplő 

árajánlat szerinti összeget, a bruttó 536.575,-Ft-ot, illetve az 1. számú melléklet szerinti 

darabszámokat. 

 

A polgármester a kiegészítéssel szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162/2014. (XI. 26.) Kth. számú határozat 
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Tárgy: Felsőzsolca belterületén az önkormányzat által történő rágcsálóirtás  

 

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

árajánlat közül rágcsálóirtási munkálatokat GEMIX Plusz Kft. (Miskolc, Kárpáti 

u. 6.) 2014. október 20-án kelt árajánlata alapján - az útépítéssel érintett városrészi 

ingatlanokon /északi oldal/ és a város egész területén a csatornákban - összesen 80 

ingatlanon és 200 helyszínen bruttó 536.575,-Ft áron végezze el, az általános 

tartalék terhére.    

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az árajánlat alapján a munkálatok 

elvégzéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg és a vállalkozási szerződést 

kösse meg.   

    

Felelős: dr. Pataki Anett jegyző 

Határidő: 2015. január 15. 

 

 

A 14. napirendi pont keretében a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár 

selejtezéséhez történő hozzájárulásra vonatkozó javaslatot tárgyalta meg a testület Bogdán 

Péter igazgató előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megnyitotta a vitát felette, hozzászólás híján ismertette a 

határozati javaslatot, amelyet szavazásra bocsátott. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

163/2014. (XI. 26.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár selejtezéséhez 

történő hozzájárulás  

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Felsőzsolcai 

Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár által a 2014-es állományellenőrzéskor 

megállapított 161 db, 20.373,- Ft összértékű dokumentum selejtezéséhez. 

 

Felelős: Bogdán Péter, a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi 

Könyvtár igazgatója 

Határidő: 2014. december 12. 

 

 

 

 

 

A 15. napirendi pont keretében Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti 

Társulása Társulási Megállapodásának módosítására, Társulási Tanács tagjának megbízására, 
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helyettesítési rendjének meghatározására készült javaslatot tárgyalta meg a testület Dr. Tóth 

Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megnyitotta a vitát a javaslat felett. Hozzászólás nem volt, 

ezért ismertette a határozati javaslatot, amelyet szavazásra bocsátott. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

164/2014. (XI. 26.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása 

Társulási Tanács tagjának megbízása, helyettesítési rendjének 

meghatározása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Onga és Társult 

Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodásának 

módosításáról, Társulási Tanács tagjának megbízásáról, valamint helyettesítési 

rendjének meghatározásáról szóló javaslatot megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Onga és Társult 

Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodásának 

4. számú módosítását a melléklet szerint, valamint a módosítással egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jóváhagyja. Felhatalmazza Dr. 

Tóth Lajos polgármestert a Társulási Megállapodás módosításának aláírására. 

 

2. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Onga és Társult 

Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Tanács tagjának 

2014. november 26-tól a soron következő települési képviselők és 

polgármesterek általános választásának napjáig terjedő időszakra a mindenkori 

polgármestert delegálja. 

 

3. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2. pontban 

meghatározott időszakon belül – akadályoztatása esetén – Dr. Tóth Lajos 

polgármester helyettesítésével 2014. november 26-tól Nádi Gyula 

alpolgármestert bízza meg. 

 

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

Lajos polgármestert, hogy akadályoztatása, vagy a helyettes akadályoztatása 

esetén – írásban adott szabályszerű megbízás útján – maga gondoskodjon a 

Társulási Tanácsban való helyettesítésről. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester  

Határidő: értelemszerűen 
Melléklet a 164/2014. (XI. 26.) Kth. számú határozathoz 

 

Társulási Megállapodás 
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4. sz. módosítása 

 

Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodása bevezető 

részében a társult települések képviselőjeként „a mindenkori polgármester” szöveg kerül. 

 

A Társulási Megállapodás 19. Záró rendelkezések című pontjában a jogszabályi hivatkozás 

pontosításra kerül az alábbiak szerint: - A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Onga, 2014. ……………………… 

 

Székhely önkormányzat: 

 

Onga Város Önkormányzata 

Képviselője: dr. Madzin Tibor polgármester  …………………………………. 

 

Tagok: 

Alsózsolca Város Önkormányzata  

Képviselője:  Szilágyi László polgármester  …………………………………. 

 

Arnót Község Önkormányzata 

Képviselője: dr. Üveges István polgármester  …………………………………. 

 

Berzék Község  Önkormányzata 

Képviselője: Farkas László polgármester  …………………………………. 

 

Bőcs Község Önkormányzata 

Képviselője: S. Nagy László polgármester  …………………………………. 

 

Bükkaranyos Község  Önkormányzata 

Képviselője: Nagy Lajos polgármester   …………………………………. 

 

Bükkszentkereszt Község  Önkormányzata 

Képviselője: Jámbor Flórián polgármester  …………………………………. 

 

Emőd Város  Önkormányzata 

Képviselője: Pocsai  Enikő polgármester   …………………………………. 

 

Felsőzsolca Város  Önkormányzata 

Képviselője: dr. Tóth Lajos polgármester  …………………………………. 

 

Gesztely Község  Önkormányzata  

Képviselője: Simon István polgármester    …………………………………. 

 

 

Harsány Község  Önkormányzata 

Képviselője: Szabó Gergely polgármester  …………………………………. 

 

Hernádkak Község  Önkormányzata  

Képviselője: Hajdú János polgármester   ………………………….………. 

 

Kisgyőr Község  Önkormányzata  

Képviselője: Kékedi László Vilmos polgármester ………………….…………………. 
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Répáshuta Község  Önkormányzata  

Képviselője: Mátrai Károly polgármester  ……………………………………. 

 

Sajóhídvég Község Önkormányzata 

Képviselője: Török Gergely polgármester  ……………………………….……. 

 

Sajólád Község Önkormányzata 

Képviselője: Pozbai Zoltán polgármester  …………………………….………... 

 

Sajópetri Község Önkormányzata 

Képviselője: Debreczeni Balázs polgármester  ……………………………………. 

 

 

A 16. napirendi pont keretében az ÉMOP-5-5.1.3-11 számú „kerékpárforgalmi hálózat 

fejlesztése” című projekt megvalósítási helyszínének pontosítására készült javaslatot tárgyalta 

meg a testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

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

hozzászólás nem volt, ismertette a határozati javaslatot, amelyet szavazásra bocsátott. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

165/2014. (XI. 26.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Az ÉMOP-5.1.3-11 számú „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című 

projekt megvalósítási helyszínének pontosítása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 183/2013. (X.16.) Kth. 

számú határozatát felülvizsgálta. A tervdokumentáció végleges adatainak 

ismeretében a határozat 1. pontjában meghatározott megvalósítási helyszín adatait 

korrigálni szükséges. A pontosítás végrehajtása érdekében a Képviselő-testület az 

alábbi határozatot hozza: 

 

A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: Felsőzsolcán a Trianoni 

emlékműtől a Bolyai úton az arnóti körforgalomig, majd a 3. sz. főközlekedési 

úton átkelve az arnóti bekötő út mellet Arnótig, Arnót belterületen a Dózsa 

György úti óvodáig. 

 

A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi számai: Felsőzsolca 1536, 1594, 

014, 015/8, 015/16, 016/34, 016/55, 016/78, 016/96, 017, 019, Arnót 355/1, 402  

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

A Képviselő-testület a 17.-20. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta, amelyről külön 

jegyzőkönyv készült. 
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A polgármestert a nyílt ülést 1115 órakor bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 DR. PATAKI ANETT DR. TÓTH LAJOS 
 jegyző polgármester                             
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