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JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 1-jén 800 

órakor tartott rendkívüli ülésén.  

 

Helye: Városháza Díszterme. 

 

Jelen vannak:  Dr. Tóth Lajos polgármester, Hogya Zsolt, Kassai Attila, Kucskár Tibor, 

Pásztor Erik, Rimán János (érkezése a 7. oldalon jelezve) és 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 (érkezése a 

9. oldalon jelezve). 

 

Távolmaradásukat nem jelezték: Nádi Gyula alpolgármester és Nagy Róbert képviselő. 

 

Meghívottként vesz részt az ülésen: dr. Rónai István aljegyző. 

 

Meghívottként vesznek részt az 6. napirendi pontnál: Rohály Istvánné, Hankó Ernő és 

Putz József. 

 

Meghívottként az ülésen nem jelent meg: Csehovics Alex és Dr. Sájer József. 

 

Jegyzőkönyvvezetők: Jávorszki Klára és Kálvin Rita ügyintézők. 

 

 

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

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

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek Kassai Attila és Széchenyi Sándorné képviselőket jelölte ki, 

amelyet a testület 6 igen szavazattal elfogadott.  

 

A polgármester javasolta 6. napirendi pontként felvenni a FIZ úttal kapcsolatos 

állásfoglalásra vonatkozó javaslat felvételét, az árajánlatot meg fogja várni. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatára a napirendet - a kiegészítéssel együtt - 6 igen 

szavazattal az alábbiak szerint fogadta el:  

 

NAPIREND: 

 

1. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi 

fordulójának bírálatára (zárt ülés) 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 
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2. Javaslat Központi Gyermekkonyha eszközbeszerzésére 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

3. Javaslat a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására, valamint az azt 

létrehozó megállapodás módosítására 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

4. Javaslat a bizottságok tagjainak megválasztására 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

5. A bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

6. Javaslat a FIZ út javasításáról szóló elvi állásfoglalásra 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

 

A 1. napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalta a Képviselő-testület 809 órától, melyről 

külön jegyzőkönyv készült. 

 

 

A Képviselő-testület a nyílt ülést - a zárt ülés befejezését követően - 818 órakor folytatta. 

 

 

A 2. napirendi pont keretében a Központi Gyermekkonyha eszközbeszerzésére 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 a javaslat felett. 

Ismertette a beszerzendő gépeket: egységes konyhai robotgép, húsdaráló, digitális mérleg, 

főzőzsámoly és szállítókocsi. Ez még csak a fele annak, amit az ÁNTSZ előírt. Úgy gondolta, 

hogy a felét megpróbálják megoldani ebben az évben, a másik felét beleteszik a következő évi 

költségvetésbe. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 Ha előírta az ÁNTSZ, akkor ő mindenképpen javasolja. Ezek tönkrementek, vagy 

nem is voltak? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy tönkrementek. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 Most mivel dolgoznak? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester válaszában elmondta, hogy kézzel pucolják a krumplit, a 

zöldséget. Megpróbálták a szárított zöldséget, de az nem olyan jellegű, nem olyan minőségű 

étel lesz belőle. Most van lehetőségük arra, hogy ezt megoldják. 

 

Ezután a polgármester felolvasta és szavazásra bocsátotta az „A” határozati javaslatot. 
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A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

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

 

171/2014. (XII. 01.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Javaslat Központi Gyermekkonyha eszközbeszerzésére 

 

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

Gyermekkonyha eszközbeszerzését 2.735.000.-Ft összeggel támogatja az 

általános tartalék terhére. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2014. december 31, illetve a beszerzés lebonyolításáig folyamatos             

 

 

A 3. napirendi pont keretében a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatal fenntartására, 

valamint az azt létrehozó megállapodás módosítására készült javaslat megvitatására került sor 

Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

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

Elmondta, hogy Sajópálfala minden évben bizonyos mértékben (10,5 M Ft-tal) hozzájárul a 

Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez. Két részletben - június 15-ig és október 15-ig - 

kell ezt teljesíteni. Van késedelmi kamat, a jegybanki kamat kétszerese és ez fordítva is így 

működik, tehát amit Felsőzsolca, a székhely megkap, át kell átadni Sajópálfala részére. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 Nem is lehet visszautasítani a közeledtét egy kisebb településnek. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy nem egészen így van. Abban az esetben, ha 

határos, márpedig Sajópálfala nem határos, de ennek ellenére lehetett megállapodást kötni, 

mert a jogszabály szerint, ha egy település van a két település között, akkor lehet. 

 

Hozzászólás híján a polgármester felolvasta a módosított határozati javaslatot (a 2. pontban 

a hatályon kívül helyezendő pontok helyesen: 4.1.5., 4.1.6., 4.1.7. és 4.1.8.), majd szavazásra 

bocsátotta azt. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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172/2014. (XII. 01.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Közös önkormányzati hivatal kialakítása 

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

Sajópálfala Község Önkormányzatával a 2012. december 7. napján kelt 

megállapodás alapján létrehozott és 2013. január 1. napjától működő 

Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatalt a továbbiakban is fenn kívánja 

tartani.  

 

2. A Képviselő-testület a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatal 

létrehozásáról szóló 2012. december 7. napján kelt Megállapodás 4.1.5., 4.1.6., 

4.1.7. és 4.1.8. pontját hatályon kívül helyezi. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot Sajópálfala 

Község Önkormányzatának küldje meg. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2014. december 4. 

 

 

A 4. 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 a kiküldött javaslatot, majd megnyitotta a vitát 

felette. Hozzászólás hiányában felolvasta, majd szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

173/2014. (XII. 01.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A bizottságok tagjainak megválasztása 

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság  

a) elnökének Kucskár Tibor képviselőt, 

b) tagjának Hogya Zsolt és Kassai Attila képviselőt,  

c) nem képviselő tagjának Dr. Sájer József Felsőzsolca, Rákóczi F. u. 25. szám 

és Rohály Istvánné Felsőzsolca, Berzsenyi D. u. 22. szám alatti lakost 

megválasztja. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő:  2014. november 26. 

 

2. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Humánpolitikai 

Bizottság  

a) elnökének Széchenyi Sándorné képviselőt, 
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b) tagjának Pásztor Erik és Rimán János képviselőt,  

c) nem képviselő tagjának Putz József Felsőzsolca, Kőrösi Csoma S. u. 5. 

szám és Hankó Ernő Felsőzsolca, Táncsics M. u. 82. szám alatti lakost 

megválasztja. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2014. december 1. 

3. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság  

a) elnökének Pásztor Erik képviselőt, 

b) tagjának Nagy Róbert képviselőt,  

c) nem képviselő tagjának Csehovics Alex Felsőzsolca, Táncsics M. u. 17. 

szám alatti lakost 

megválasztja. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő:  2014. december 1. 

 

4. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Dr. Tóth Lajos 

polgármestert, hogy Felsőzsolca Város Képviselő-testületének Szervezeti és 

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

fentieknek megfelelő módosításának előterjesztéséről a Képviselő-testület 

soron következő munkaterv szerinti ülésére gondoskodjon. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő:  2014. december 1. 

 

 

Mivel a nem képviselő bizottsági tagok még nem érkeztek meg az ülésre, ezért a 

polgármester a két utolsó napirendi pontot fordított sorrendben tárgyaltatta meg. 

 

 

Az 5. napirendi pont keretében a FIZ út javasításáról szóló elvi állásfoglalásra tett szóbeli 

javaslatot Dr. Tóth Lajos polgármester. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester kérte dr. Rónai István aljegyzőt, hogy ismertesse az 

előzményeket, az összefüggéseket. 

 

dr. Rónai István aljegyző: 

 A FIZ Kft. tulajdonában lévő út javításáról van szó. Az Önkormányzatnak, mint 

útfenntartónak nem lenne köze ennek az útnak a megjavításához. Az 

Önkormányzat 73%-ban társtulajdonos a FIZ Kft.-ben, valamint érdekük, hogy az 

ott működő cégek teherautóinak a mozgását biztosítsa, mivel iparűzési- és 

gépjárműadót fizetnek. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester kérte az aljegyzőt, hogy emelje ki, hogy kinek a feladata a FIZ 

területén lévő utaknak a karbantartása. 
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dr. Rónai István aljegyző: 

A FIZ területén lévő utak építése, karbantartása, fenntartása a Kft. feladata. Van 

két ügyvezető, akiknek az ezzel kapcsolatos feladatokat el kell látniuk. 

Természetesen segítséget kérhetnek az Önkormányzattól, mivel anyagi 

nehézségekkel küzdenek. A FIZ Kft.-nek most is van egy tartozása a 

METRÓSZER Kft.-vel szemben, amely közel 10 M Ft. Ha az Önkormányzat 

segítené a FIZ Kft.-t ennek az útnak a megépítésében, akkor ezt a tartozást – ami 

az Önkormányzatot illetően kb. 7 M Ft – csökkenteni lehetne, így már nem 

tartoznának a METRÓSZER Kft. felé, illetve a FIZ Kft.-nek a hitel 

visszafizetésének arányaiban már kevesebbet jelentene. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a FIZ Kft. rendelkezik az út jobb és bal 

oldalán lévő területekkel, gyakorlatilag mindent kisajátított magának, azonban ha probléma 

van, az Önkormányzatra terhel mindent. Nagyon érdekes volt a véleménye a SAG gazdasági 

igazgatójának, Bánóczi Lászlónak. A FIZ Kft. ügyvezetői, akik ráadásul ketten is vannak, 

azért kapnak fizetést – bár az Önkormányzatnak sem a fizetésükbe, sem pedig a személyükbe 

nem volt beleszólása –, hogy a felmerült problémákat megoldják.  Egyetlen egy dolgot értek 

el a négy év alatt, mégpedig azt, hogy a Kft. nem vehet fel az Önkormányzat hozzájárulása 

nélkül hitelt. 

 

dr. Rónai István aljegyző: 

Ezen túlmenően félmegoldásként hozzájárultak ahhoz is az ügyvezetők, hogy 

felére csökkent a fizetésük, addig, amíg nem keletkezik bevétel, utána viszont ezt 

részükre ki kell fizetni. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester hozzátette, hogy volt már arra példa a négy év alatt, hogy az 

Önkormányzattól kért a FIZ Kft. egy bizonyos összeget, ezt akkor kölcsön is adták, mivel 

nem tehettek mást, ekkor a bevételből gyorsan ki is fizette a két ügyvezető magának az 

elmaradt fizetést, anélkül, hogy a hitelt törlesztették volna, mivel szerintük ez ráér.  Bánóczi 

László, a SAG gazdasági igazgatója levelet írt Szász Csabának, hogy az Arnót felé vezető 

első bekötőutat hozzák helyre, mert nem kevés összeget fizetnek és egyébként is 

balesetveszélyes. A nagy autók, főleg kamionok a bejövő szakaszon kijárták az utat, előbb-

utóbb itt akár baleset is történhet. Szász Csaba közölte a gazdasági igazgatóval, hogy ez 

ügyben keresse fel az Önkormányzatot, mert ez nem a FIZ Kft. feladata. Levelet is írt Bánóczi 

László az Önkormányzatnak. Ezt követően ő telefonon néhány dolgot elmondott, de 

kétségtelenül igaza van a gazdasági igazgatónak, sőt a többieknek is, akik ott vannak. Ha már 

egyszer kínáltak nekik megfelelő helyet a munkavégzéshez, akkor az utat is biztosítani kell 

számukra, jóllehet ez nem az Önkormányzat feladata.  

Ismertette a Bánóczi László által írt levelet: 

„A cégünk panaszt nyújt be az Ipari Parkban lévő Turul út állapota miatt. A csatolt képeken 

lévő állapot már több éve létezik. A rengeteg kátyú nem most keletkezett. Némely kátyú mérete 

eléri a gyermekfürdető kád méretét. A korábbi javítási kísérletek szakszerűtlenek voltak, pl. 

száraz bitument hengereltek be. Azon túl, hogy az út rongálja az autók futóművét, anyagi kárt 

okoz, életveszélyes baleseti helyzetek alakulnak ki. A Turul utcából kihajtó járművek a 

szembejövő sávban kerülik ki a kátyút, és több esetben csak a szerencsén múlott, hogy a 

főútról bekanyarodó járművel frontálisan nem ütköztek. Ezt a forgalmi szituációt 

ötpercenként le lehet fényképezni. Azon túl, hogy cégünk az itteni telephelye után iparűzési 

adót fizet, 2008-ban a budapesti járműveinket is átjelentettük Felsőzsolcára, hogy a gépjármű 

súlyadót itt fizessük meg 
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Joggal várhatjuk el, hogy ne balkáni állapotok legyenek környezetünkben, és az útburkolatot 

még a telet megelőzően kijavítsák. Kollégáimmal értetlenkedve néztük, hogy amikor a 

kerékpárutat építették, hogy nem maradt annyi aszfalt, amivel ezeket a lyukakat betömték 

volna.” 

Hozzátette, hogy ez értetlenség Bánóczi úr részéről, hiszen az a kerékpárút egy pályázati 

projektből készül, itt ugyanaz a helyzet, mint a Béke utcán lévő kerékpárút kivitelezése során, 

ahol néhány lakó véleménye az volt, hogy miért nem készült el előtte a kapubejáró? Ha a 

projekt tartalmazza valaminek az elkészítését, akkor azt kötelező megcsinálni, ha nem, akkor 

azt nem lehet megcsinálni. 

Ezt követően folytatta a levél ismertetését: „A most épülő kerékpárúttal kapcsolatban szintén 

van egy kritikai észrevételünk. Az utat nem csak a kerékpárosok, hanem a gyalogosok is 

használják, mert az arnóti bekötőúton gyalogolni életveszélyes. Az OVIT-tal átellenben lévő 

buszmegálló és a kerékpárút között nincs burkolat. A buszról leszálló kollégáknak először át 

kell ugrani egy vízelvezető árkot, és utána át kell gázolni a szilárd útra. Reméljük, hogy az 

örvendetes módon megépült kerékpárutat kiegészítik azzal a néhány méternyi burkolattal.” 

Itt nemcsak arról van szó, hogy a kopóréteg és a bitumen hibás, hanem az alatta lévő alap is 

gondot jelent, mert ott valami történhetett. Nem tudja, hogy csinálták meg annak idején. Ezen 

az úton a kanyarban, ahol a Semmelrock felé kanyarodik, hasonló hibák voltak, amelyet 

2012-13-ban sikerült kijavíttatni. Már jelentkezett ezen a néhány úton is a probléma. Itt is, a 

második bekötőúton van nagy kamionforgalom, a kis utcákon nincs. Ennek az útnak a 

kivitelezését pont az a cég csinálta, akitől a hitelt a FIZ Kft. ügyvezetői felvették. Ugyanez a 

Kft. a saját területüket rendezte be, ami az út jobb oldalán van. Az a cég készítette az út 

alapját, akivel annyira jóban vannak, hogy személyi hitelt adtak a vezetőknek.  

 

dr. Pataki Anett jegyző megkérdezte, hogy akkor miért nem kérték a METRÓSZER Kft.-től, 

hogy csinálja meg az utat? A lyukakat betömethették volna velük, mert ők is arra járnak. 

 

dr. Rónai István aljegyző: 

Jól látható, hogy az utak azon a területen, ahol nincs nagy kamionforgalom nem 

sérültek, azok rendben vannak, viszont az említett utak teherbíró képességét a 

METRÓSZER Kft. nem vette figyelembe, így építette meg, ezért néz így ki, 

ahogy most kinéz. 

 

Kassai Attila képviselő: 

Ez a probléma fog jelentkezni a KITE-nél lévő bekötőúton is. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ez a probléma az összes többi szakaszon fog 

jelentkezni egy idő után.  

  

Kucskár Tibor képviselő: 

Az Ipari Parkba nem kerékpárral közlekednek, hanem tehergépkocsival. 

 

dr. Rónai István aljegyző: 

Az viszont jóval drágább lenne, nem biztos, hogy a kivitelező eszerint járt el. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Javasolta, hogy Szász Csabát és Kupás Csabát hívják meg a testületi ülésre.  

 

(Rimán János képviselő az ülésre 847 órakor megérkezett.) 
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dr. Rónai István aljegyző: 

Többször voltak már itt. 

 

dr. Pataki Anett jegyző elmondta, hogy nem szívesen jönnek el. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Nem baj, hogy nem szívesen jön el a két ügyvezető, mégiscsak ők kérnek az 

önkormányzattól. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester kiegészítette, hogy az ügyvezetők nem óhajtják a testület elé 

tárni a problémákat. Bár ez egy új testület és remélte, hogy nem lesz követelőzés velük 

szemben. Úgy látja, hogy tévedett. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Korábban eljöttek. Nézzenek velük szembe és úgy adják elő, hogy mit 

szeretnének. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester hozzátette, hogy eljöttek addig, amíg az ő érdekük ezt kívánta. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Semmi esetre sem kell pénzt adni nekik, amíg azt a személyes kifizetésükre 

használják. 

 

dr. Rónai István aljegyző: 

Most már nem adnak nekik ilyen célból pénzt.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy az önkormányzattól arra kapnak pénzt, amit ki 

kell fizetniük. 

 

dr. Rónai István aljegyző: 

  Célirányosan adnak nekik. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, meggondolandó, hogy mindenképpen észrevételezni 

kell a testületnek, nyomatékosan írásba foglalva, hogy hajtsák be a kivitelezőn a javítást, 

illetve, amit Széchenyi képviselő asszony említett, hívják meg az ügyvezetőket a decemberi 

ülésre. 

 

dr. Rónai István aljegyző: 

Amikor most az út készül, felmérhető, hogy az előzőleg hogyan került 

kivitelezésre. Biztosan van nyoma annak, hogy milyen kopóréteget építettek meg, 

mi van alatta, hogy járt el a kivitelező évekkel ezelőtt. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy törvényszéki szakértőt kell igénybe venni arra, 

hogy állapítsa meg, amit aljegyző úr említett. Ő hiába állapítja meg, az még nem jelent 

semmit. 
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dr. Rónai István aljegyző: 

Javasolja, hogy először beszéljenek a két ügyvezetővel, hogy ez az út hogyan lett 

megépítve. Van egy műszaki kivitelező, aki látja és be is tudja mutatni. Ha nem 

értenek ezzel egyet, akkor megoldásként forduljanak törvényszéki szakértőhöz, 

aki megállapítaná, hogy ez rosszul lett megépítve. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ezt mindenképpen meg kell állapítani.  

 

dr. Rónai István aljegyző: 

A két ügyvezető tisztában van azzal, hogy ezt a METRÓSZER Kft. hogyan 

építette meg, mert biztos, hogy tisztában vannak azzal, hogyan történt a 

kivitelezés, még ha az Önkormányzat nincs is. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

A METRÓSZER Kft. ügyvezető igazgatóját is meg lehetne hívni. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a METRÓSZER Kft.-vel nincsenek 

kapcsolatban.  

 

dr. Rónai István aljegyző: 

 Nem tartozik nekik a METRÓSZER Kft. elszámolással. Az biztos, hogy nem lesz 

pénzük a KITE út elkészítésére sem. Ha előrevetítik, a következő utat is az 

Önkormányzatnak kell majd megcsinálni és maximum a tartozásukat tudják 

csökkenteni ezzel. Ugyanez áll fenn a FIZ Kft. részéről, ugyanúgy a saját útjuk, 

csak nem lesz pénzük megcsinálni. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy felmérette és kért árajánlatot, amely: az 

aszfaltos felület marása 15 cm-re 233 E Ft, az alapcsere, a talaj elbontás, a szállítás 146 E Ft, 

a védőréteg építése 97 E Ft, a betonalap készítése 457 E Ft, az aszfalt AC 32-es kötő 1.416 E 

Ft és a kopóréteg ugyanerre 675 E Ft , összesen 3.026.700,-Ft + ÁFA. Ez nem kevés összeg. 

Mindenképpen azt javasolja, azt szeretné határozatba foglalni - mivel ezzel megismertette a 

testületet, a ténnyel és az árkalkulációval -, hogy kapjon felhatalmazást a tárgyalásra a FIZ 

Kft. képviselőivel az elhangzottak alapján és éljen azzal a lehetőségével, hogy elhívja őket a 

decemberi ülésre. Ott még mindig lesz lehetőségük beszélni arról, hogy megcsináltatják, vagy 

nem. A mai döntés lényege az, hogy kapjon felhatalmazást arra, hogy meghívja ide őket. 

 

(Kolenkó Gábor, a nem a Képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester 853 órakor 

az ülésre megérkezett.) 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 Ez mindenképpen támogatandó, de az a véleménye, hogy ha nem bírják őket 

rávenni a javításra, akkor is meg kell csinálnia a testületnek az utat. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester hozzátette, hogy négy éven keresztül bíztak már mindenben. 

 

Kassai Attila képviselő: 

 Azért támogatná ő is Kucskár Tibor gondolatát, mivel 73% az önkormányzaté, az 

iparűzési adó befolyik: érdeke az önkormányzatnak, hogy ne legyen ilyen 

véleménynyilvánítás arról az útszakaszról. 
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Széchenyi Sándorné képviselő: 

 Nem az ő dolguk. 

 

Kassai Attila képviselő: 

 Ez is igaz. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 Érdekük, hogy az ott lévő vállalkozások jól érezzék magukat. Attól függetlenül, 

hogy a FIZ Kft. nem úgy áll a dolgokhoz, ahogy illene. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy 2010 májusától nem úgy áll a dolgokhoz a FIZ 

Kft., nem az ő belépésüktől, pedig akkor nem ő volt a polgármester, a korábbi testület volt itt 

akkor, de már akkor gondok mutatkoztak. Gyakorlatilag a FIZ Kft. a saját földterületét azzal, 

hogy megalakították és bevették a FIZ-be a saját földterületüket is, az önkormányzat 73%-

ával alakította ki a saját területét. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 Akkor nem is az övé. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy de sajnos az övé, csak az önkormányzat 

költségeivel alakították ki a területüket. Azért csinálták a 2010 májusi határozatot, hogy 

nehogy idővel észhez térjen a Képviselő-testület. 

 

dr. Rónai István aljegyző: 

 Ez így van, az infrastruktúrát a saját földterületükön az önkormányzat által beadott 

pályázattal valósították meg. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester hozzátette, hogy azért nyújtottak be pályázatot, hogy azt a 

saját területüket kialakítsák az önkormányzat 73% költségén. 

 

dr. Rónai István aljegyző: 

 Az önkormányzat hozzájárult ahhoz, hogy bővítésre kerüljön és a bővítés a saját 

földterületükön valósult meg. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy azt nem az önkormányzat vette meg, mert 

milyen egyszerű lett volna, ha az önkormányzat potom pénzért megveszi azt a területet is, 

csak erre már nem adtak ők lehetőséget. 

 

dr. Rónai István aljegyző: 

 Ez egy egyedülálló konstrukció az országban, mert itt a föld és infrastruktúra 

külön mozog. Tehát külön kerül eladásra a föld, amikor a tulajdonos az - 

önkormányzat, ha eladásra kerül a föld, a bevétel az önkormányzaté és az 

infrastruktúra eladásából 73% az önkormányzaté a tulajdonosi résznek 

megfelelően. Jelenleg nincs mozgatható vagyona a FIZ Kft-nek, likviditása a 

nullával egyenlő. Semmi esély arra, hogy behajtsák az adósságot addig, amíg 

nincs beruházó. Addig minden egyes költséget, ami felmerül a FIZ-en belül, az 

Önkormányzatnak kell állnia. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy 73%-ban, ezt tegyék hozzá. 
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dr. Rónai István aljegyző: 

 Ennek nincsen köze ehhez. Ez olyan lesz, mintha az önkormányzat kölcsönt adna 

a FIZ-nek, nem 73%, ezt az önkormányzatnak, mint tulajdonosnak bele kell 

tenni. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ő ebbe nem fog belemenni csak 73%-kal fog a 

taggyűlésen is, mert ők is ugyanezt követték mindig. Van nekik annyi pénzük, tegyék bele a 

megfelelő összeget, ami az ő részük, ha már helyettük csinálják meg. Ami pénzt betettek 

eddig a 73% fejében, azt kölcsön adták nekik, annak vissza kell jönni, amint lesz befektető. 

Előbb-utóbb lesz befektető, lehet, hogy most nem, de ez érvényesíthető később is. Most 

hosszabbították meg a kölcsön visszafizetési határidőt, mert lejárt volna. Erre odafigyelnek, 

hogy ne úgy legyen, hogy betesznek 73%-ot, azt majd visszakéri a testület, mert az kölcsön 

volt. 

 

dr. Rónai István aljegyző: 

 Ez jelenleg jó befektetésnek bizonyul a kamatot nézve, sokkal több kamatot 

fognak kapni, csak jönne már befektető. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy igen, ha van pénzük rá, de ha nem lesz majd, 

akkor lesz érdekes. 

 

dr. Rónai István aljegyző: 

 Polgármester úr ugyanúgy tagi költségként akarja kezelni az út költségét is és 

felkéri a taggyűlésen a tagokat, hogy mindenki a százaléka arányában járuljon 

hozzá? 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 Ez a 3 M Ft-os útjavítási költség is 73% és 27% arányban történik? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy igen, ők is tegyenek bele, ne mindent az 

önkormányzattal csináltassanak meg. Igen, ennek a 73%-át fogják állni, de azt is tagi 

kölcsönként, mert nem az önkormányzat dolga ezt az utat rendbehozni. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 Az az út a FIZ Kft. tulajdona? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester válasza: így van, ezért. 

 

dr. Rónai István aljegyző: 

 Célirányosan megadva, hogy csak erre használhatják. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy számolni kell azzal, hogy a másik út is tönkre 

fog menni előbb-utóbb, a kanyar is, mert ott óriási teherrel mennek a kamionok a 

Semmelrockba. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 Garanciát kérjenek rá attól, aki készíti az utat. 
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Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy arra a szakaszra biztos fog adni garanciát, amit 

megcsinál, a többire nem. Fogalmazzák meg az igényüket feléjük, hogy amire idejönnek a 

testületi ülésre, ha idejönnek, ha nem levélben oldják meg (mert ez még mindig egyszerűbb, 

és az a szokás).  

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 Sokszor voltak itt az elmúlt 8 év során. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy az régen volt, amikor idejöttek, akkor érdekük 

volt, hogy idejöjjenek, most már nem érdekük, mert számonkérik őket. Azt fogalmazzák meg, 

hogy ők járjanak el az út kivitelezőjével szemben, hogy milyen lehetőségük van realizálni a 

rendbehozatalát. 

 

dr. Pataki Anett jegyző javasolta, hogy a határozatban szerepeljen: Felsőzsolca Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a FIZ Kft-vel az út 

javasításáról történő tárgyalásra és arra, hogy a Kft. ügyvezetőit a Képviselő-testület 

következő ülésére meghívja. 

 

dr. Rónai István aljegyző: 

 Illetve arra, hogy az út megépítéséhez 73%-os tagi kölcsönt nyújtson az 

Önkormányzat, erre adjon felhatalmazást a Képviselő-testület. Az út 

megépítéséhez szükséges költség 73%-ában tagi kölcsönt nyújtson – erről 

tárgyaljon polgármester úr. Valami legyen a kezében polgármester úrnak. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy egyrészt, másrészt pedig véleményt kérnek 

tőlük arra, hogy az utat elkészítő METRÓSZER Kft. mennyi garanciát vállalt. Garanciában 

biztos nem lehet megjavíttatni, mert már 5 év eltelt. Valamilyen formában az út alapért kellett 

garanciát vállalni, de nem tudja, mi van a szerződésükben. 

 

dr. Pataki Anett jegyző megkérdezte, hogy az alapra nem 8-10 év szokott lenni? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy az alapra több, de nem tudják. Az a kérdés, 

hogy mi van a szerződésben, meg kell nézni, kérjék el. Nem tudják, mi van benne. 

 

dr. Rónai István aljegyző: 

 Arra kell felhatalmazást adni polgármester úrnak, hogy a kivitelezővel 

(METRÓSZER Kft., de még ezt sem tudják biztosan) kötött szerződést kérje el a 

FIZ Kft.-től. Legjobb tudásuk szerint a METRÓSZER Kft. volt a kivitelező. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy nem kell nevesíteni, csak azt kell mondani, 

hogy a kivitelezővel kötött szerződést küldje meg. 

 

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

 Az útépítéshez műszaki terv, műszaki leírás kell, abban benne kell lenni 

mindennek. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester javasolta, hogy zárójelben tegyék be a határozatba, hogy 

műszaki dokumentációk bekérése. 
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Ezután a polgármester ismertette és szavazásra bocsátotta az alábbi határozati javaslatot: 

„Tárgy: A FIZ területén lévő út kijavításának/megépítésének költségmegosztása 

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy  

folytasson tárgyalásokat a FIZ Kft. ügyvezetőivel arról, hogy az Önkormányzat  nyújtson 

tagi kölcsönt a FIZ Kft. részére annak érdekében, hogy a FIZ területén lévő kb. 26 méter 

hosszú bekötőút (SAG Hungária Kft. melletti útszakasz) kijavításra/megépítésre kerüljön. 

(Az útépítés előrelátható költsége 3 M Ft.) 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban említett útszakasz 

megépítésének eredeti kivitelezője és a FIZ Kft. között kötött szerződést kérje be a FIZ Kft-

től. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a következő rendes ülésre hívja meg a 

FIZ Kft. ügyvezetőit. 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2014. december 17.” 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 7 fő. 

 

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

 

174/2014. (XII. 01.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A FIZ területén lévő út kijavításának/megépítésének költségmegosztása 

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy  folytasson tárgyalásokat a FIZ Kft. ügyvezetőivel arról, 

hogy az Önkormányzat nyújtson tagi kölcsönt a FIZ Kft. részére annak 

érdekében, hogy a FIZ területén lévő kb. 26 méter hosszú bekötőút (SAG 

Hungária Kft. melletti útszakasz) kijavításra/megépítésre kerüljön. (Az útépítés 

előrelátható költsége 3 M Ft.) 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban említett 

útszakasz megépítésének eredeti kivitelezője és a FIZ Kft. között kötött 

szerződést kérje be a FIZ Kft-től. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a következő rendes ülésre 

hívja meg a FIZ Kft. ügyvezetőit. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2014. december 17. 

 

 

(Hankó Ernő, Putz József és Rohály Istvánné bizottsági tagok az ülésre megérkeztek.)  

 

 

A 6. napirendi pont keretében a bizottságok nem képviselő - az ülésen jelenlévő - tagjainak 

eskütételére került sor. 
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Dr. Tóth Lajos polgármester felkérte a megválasztott bizottsági tagokat az eskütételre és az 

alábbi szövegű esküt vette ki tőlük: 

 

„Én ………………….., becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 

Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és 

másokkal is megtartatom; bizottsági tagsági tisztségemből eredő feladataimat 

Felsőzsolca fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, 

tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 

Isten engem úgy segéljen!” 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester gratulált a bizottsági tagoknak és megkérte őket az 

esküokmány aláírására. 

 

 

A polgármester - miután egyéb napirendi pont, bejelentés nem volt - az ülést 912 órakor 

bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 DR. PATAKI ANETT DR. TÓTH LAJOS 
 jegyző polgármester                             

 

 

 

 

 KASSAI ATTILA SZÉCHENYI SÁNDORNÉ 
jegyzőkönyv hitelesítők 

 


