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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 9-én 1600 

órakor tartott ülésén.  

 

 

Helye: Városháza, Rendezvények Háza. 

 

 

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

Kucskár Tibor, Pásztor Erik, Rimán János és Széchenyi Sándorné képviselők. 

 

Távolmaradásukat előre jelezték: Hogya Zsolt és Nagy Róbert képviselők. 

 

Tanácskozási joggal vesznek részt az ülésen: dr. Pataki Anett jegyző, 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, Major Ádámné, a Bolgár 

Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Csáki István civil szervezeti képviselő. 

 

Az 1. napirendi pont tárgyalásánál: Varga Csaba, a Flaga Gáz Kft. biztonságtechnikai 

koordinátora és Fintor Gyula, a B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság képviselője. 

 

Meghívottként az ülésen nem jelent meg: Gladics Jánosné, a Felsőzsolcai Családgondozó 

Központ vezetője, Bogdán Péter, a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és 

Városi Könyvtár igazgatója, Aranyosi Elemér, a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke, Farkas Miklós, Lászka Béláné civil szervezeti 

képviselők. 

 

Érdeklődők: 6 fő. 

 

Jegyzőkönyvvezetők: Kálvin Rita és Jávorszki Klára ügyintézők. 

 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester köszöntötte a résztvevőket. A megjelentek képviselik a 

lakosságot, nem tud mást mondani. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 tagja jelen van, 

az ülés határozatképes, azt megnyitotta.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek Kucskár Tibor és Széchenyi Sándorné képviselőket jelölte ki, 

amit a Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadott. 

 

A polgármester felolvasta, majd szavazásra bocsátotta az írásban kiküldött meghívó szerinti 

napirendet. 

 

A döntésben résztvevők száma: 7 fő. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadta el: 

 

1. Tájékoztató a Felsőzsolca 060 hrsz-ú (Ongai bekötőút) telephely, a már meglévő alsó 

küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem tevékenységének jelentős 

változtatása kapcsán 

Előterjesztő: Varga Csaba, a Flaga Gáz Kft. biztonságtechnikai koordinátora és 

 a B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője 

 

2. Válaszok a lakosságtól írásban érkezett kérdésekre, észrevételekre 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

3. Hozzászólások, vélemények 

 

 

Az 1. napirendi pont keretében Felsőzsolca 060 hrsz-ú (Ongai bekötőút) telephely, a már 

meglévő alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem tevékenységének jelentős 

változtatásáról szóló tájékoztatót tárgyalta meg a testület Varga Csaba, a Flaga Gáz Kft. 

biztonságtechnikai koordinátora és a B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

képviselője szóbeli előterjesztésében. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester kérte Varga Csaba előterjesztőt, hogy tájékoztassa a lakosságot.  

 

Varga Csaba, a Flaga Gáz Kft. biztonságtechnikai koordinátora köszöntötte a jelenlévőket.  

Elmondta, hogy azért vesz részt a közmeghallgatáson, mert az Ongai úton a 060 helyrajzi szám 

alatt lévő PB gáz telephelyük kapacitását szeretnék bővíteni. A 2012-ben módosított 

katasztrófa törvény változása miatt ezt a telephely módosítást – a telephely fekvése szerinti 

illetékes települési önkormányzatának – be kell jelenteniük, ki kell hirdetniük és ott egy 

lakossági meghallgatáson részt kell venniük, ahol a lakosság felteheti kérdéseit. Ezért jelentek 

most meg, hogy a felmerülő kérdésekre válaszoljanak. Ezen a telephelyen PB gázpalackok 

tárolása folyik, innen teherautóval történik a kiszállítás, a PB gázpalackok tárolásának 

kapacitását kívánják növelni.   

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megköszönte a tájékoztatást. Kérte a lakosságot, hogy 

amennyiben kérdése van, azt tegye fel. Hozzászólás hiányában kérte Varga Csaba előterjesztőt, 

hogy tájékoztassa a lakosságot arról, hogy ez a telephely már jó néhány éve működik. 

 

Varga Csaba, a Flaga Gáz Kft. biztonságtechnikai koordinátora elmondta, hogy ez így 

van, jó néhány éve már működnek. Most a kapacitást kívánják bővíteni, amelyről törvényi 

változás miatt tájékoztatni kell a lakosságot. Biztonsági elemzést készítenek, mivel alsó 

küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, ez az elemzés megállapítja az üzem 

veszélyességét, semmilyen mértékben nem éri el a lakott területeket, de ettől függetlenül a 

törvény előírja, hogy a lakossági tájékoztatást meg kell tenniük.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester hozzátette, hogy eddig sem volt semmi gond, nem volt 

probléma, veszélyhelyzet, gyakorlatilag a települést, lakosságot nem érintette. További 

hozzászólás hiányában kérte a testületet, hogy a tájékoztatót fogadja el. 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 7 fő. 
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta Varga Csaba, a Flaga Gáz Kft. 

biztonságtechnikai koordinátorának a 060 hrsz-ú (Ongai bekötőút) telephely, a már meglévő 

alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem tevékenységének jelentős 

változtatásáról szóló tájékoztatóját. 

 

(Az ülésről Varga Csaba, a Flaga Gáz Kft. biztonságtechnikai koordinátora és Fintor Gyula, a 

B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője 1610 órakor távoztak.) 

 

 

A 2. napirendi pont keretében a lakosságtól írásban érkezett kérdésekre, észrevételekre 

válaszolt Dr. Tóth Lajos polgármester.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy két kérdés érkezett, az egyik Dallosné Balázs 

Katalin részéről december 4-én, és ugyanebben a témában december 8-án érkezett egy újabb 

kérdés, hogy az új út építése kapcsán megígért zajvédő erdősáv telepítését mikor kezdik el? E 

témában korábban is érkezett már kérdés, emiatt utánajárt, hogy be tudjon számolni, választ 

tudjon adni. Kozák János helyettes projektvezető azt a választ adta telefonon, hogy a fák, 

bokrok, cserjék telepítését már megkezdték. Egy évvel ezelőtt a közmeghallgatás során 

tájékoztatta a lakosságot arról, hogy a projekt a Kis-Sajótól több mint 300 m távolságra 

kezdődik meg. Küss Zoltán a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. képviseletében olyan 

nyilatkozatot tett, hogy az út legvégére zajvédő sávot fognak telepíteni. Küss Zoltánt meg fogja 

keresni, hogy mikor kezdik el a telepítést, mikor teljesítik? Megkérdezte Lengyel Lászlóné 

ügyintézőt, hogy érkezett már válasz? 

 

Lengyel Lászlóné ügyintéző: 

Még nem érkezett. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megkérdezte a kérdést feltevőt, hogy elégedett-e a válasszal? 

 

Dallosné Balázs Katalin: 

Azt szeretné megtudni, hogy mikor kezdik meg a telepítést? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ez volt a második mondata, elkezdték a cserjék 

telepítését. Küss Zoltán mondta egy évvel ezelőtt, hogy majd a projekt legvégén fogják a 

zajvédő sávot telepíteni. Küss Zoltánt már megkeresték, de még nem jött válasz. 

 

 

A 3. napirendi pont keretében a lakossági hozzászólások, vélemények meghallgatására, 

megválaszolására került sor. 

 

Csáki István:  

Az árvízvédelmi területen volt olyan elképzelés, hogy egy kiránduló park lesz.  

Hogyan alakult a tulajdoni helyzete, mert úgy hallotta, hogy ez a rész nem is 

Felsőzsolcához tartozik, nem lehet ezt a korábbi elképzelést megvalósítani? Erről 

már készült kivitelezési terv? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy igen, készült kivitelezési terv. Sajnos az 

Országos Építési Hatóság hatályon kívül helyezte, mivel árterületen fekszik, tehát a gát mögé, 

de azon belül a folyó mellé került, ezért törölték, sajnos nem lehet megvalósítani. Bármit 

csinálhatnak, de a saját felelősségükre, amely nem veszélyeztetheti a személy- és 

vagyonbiztonságot, illetve az árvízvédelmet sem. 
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Sajnos ettől el kell tekinteni, pedig nem volt olcsó a kivitelezési terv sem. Hasonló 

problémákkal találták magukat szemben Alsózsolcán is, mert ők is megpróbáltak a Sajó 

vonalában különböző szabadidő helyszíneket megvalósítani, sajnos az sem kivitelezhető. Ezt a 

véleményét az Országos Építési Hatóság 2013-ban alakította ki. Így már a rendezési tervbe sem 

fog belekerülni. 

 

Csáki István:  

Nem kellene önkormányzati vagy pályázati forrásból gyorsan növő fákat – például 

nyárfát – ültetni, mivel a bejárati útnál az új út megépítésével nagyon üres lett a 

terület. Ha az a terület az önkormányzaté, akkor oda ültethetnének fákat. Ha ezek a 

fák megnőnek, akkor talán kirándulóhelyként is lehetne használni, ha már nem 

kapták meg szabadidős célra. Például Amerikában minden városnak van ilyen 

területe. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy Amerika teljesen más, mert amit ott szabad, azt 

még Magyarországon az amerikaiak sem merik megtenni lassan. A gáton belüli terület nem 

Felsőzsolcáé, nem Miskolcé, pillanatnyilag még az sincs meg, hogy kinek a kezelésébe kerül 

ez a terület, pedig azt rendben kell tartani, kaszálni kell. A gáton túl viszont bármit 

csinálhatnak, mert az önkormányzati terület. A régi út mellett, a sárga ház mögött lévő terület 

Miskolchoz tartozik, csak egy része felsőzsolcai terület. Az árvíz után keletkezett homokdomb 

Felsőzsolcához tartozik, az előtte lévő terület Miskolcé, ugyanígy a cukrászda mögötti terület is 

Miskolchoz tartozik. Most már remélik, hogy a szobor a végleges helyén kerül elhelyezésre, 

hamarosan a keresztet is felállítják, Felsőzsolcához tartozó területen kerül elhelyezésre mindkét 

szobor, mert a korábbi tervben az szerepelt, hogy az autópálya valamelyik sarkán került volna 

elhelyezésre. Ez nem lett volna megfelelő, így lakossági és egyházi vélemények alapján a 

testület felhatalmazta őt, hogy keresse meg a kivitelezőt, hogy a jelenlegi helyén kerüljenek 

felállításra a szobrok.  

 

Kanizsay László:  

Augusztus 27-én kérelmet adott be, azóta illett volna már választ kapnia, iktatták a 

hivatalban. Aláírásgyűjtés volt, erre nem kaptak választ. Személyesen több mint 3-

4 éve foglalkozik azzal, hogy legyen a környéken valami, mert nagyon sok fát 

kivágtak. Járjanak utána a képviselők, főleg az új képviselők. Szóban elhangzott 

egy ígéret, ezt ő megérti, hogy majd lesz, de az ott élő emberek türelmetlenek és 

már kételkednek. A szó elszáll, az írás viszont megmarad. Kéri, hogy a benyújtott 

levelet válaszolják meg, a 30 nap már régen eltelt, a kérelem iktatószáma 5860.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ő már szóban adott erre választ. 

 

Kanizsay László:  

Ezt megérti, ezt nem is vonja kétségbe, de mások is aláírták. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester folytatva válaszát elmondta, hogy az önkormányzat egy 

közbenső szerv volt ebben az ügyben, ezt a levelet elküldték a kivitelezőnek, nekik sem adtak 

választ. Szóban már adott erre választ, gyakorlatilag megbeszélte ezt a tervezővel, de hogy az 

mikor fog megépülni senki nem tudja, ő legalábbis nem. Hiába válaszolja meg a levelet, ezzel 

az aláírást gyűjtők nem tudnak semmit tenni. Meg fogja kérdezni Küss urat, hogy változott-e a 

véleménye ezzel kapcsolatban? 
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Kanizsay László:  

A Petőfi utcán, főleg a Mátyás király végén többen aláírták a levelet, jelenlévő 

képviselő is aláírta. Ebben az szerepel, hogy közösen fogjanak össze és ebben a 

kérdésben komolyan lépjenek fel, mert a fiatal generáció fogja meginni a levét. 

Hatalmas forgalom lett az M3-as, illetve M30-as lehajtója miatt, olyan sok minden 

épült oda, hogy okvetlen zöldsávot kell telepíteni, függetlenül attól, hogy akarja-e 

Küss, vagy sem, van-e keret erre, vagy sem. Ők nem fogják hagyni, ha valaki 

megérti, megérti, ha nem, nem, de addig fognak menni ameddig csak lehet. 20 éve, 

amikor odaköltöztek, akkor elfogadták, hogy ott megy a 3-as út, de most teljesen 

átalakult a terület. Be kell ülni a kocsiba és el kell menni arra, aki arra megy 

biztosan eltéved, ezt olyan emberek mondták neki, akik ilyen kérdésekkel 

foglalkoznak.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy Küss Zoltán ebben a kivitelezésben ugyanolyan 

szereplő, mint az önkormányzat, nem múlik rajtuk semmi. A tervezőn sem múlott. A kérdésre 

kapott egy választ, hogy mit akar, amikor a 3-as utat még távolabb vitték a lakott területről.  

 

Kanizsay László:  

Közben megemelték két méterrel az utat. Eddig a kocsik teteje látszott az ablakból, 

most pedig a kerekek látszanak. Jó volna, ha a képviselők megnéznék, 

kialakítanának egy véleményt, mert az ott élő emberek nem azért elégedetlenek, 

mert nincs mit csinálniuk, hanem mert megváltozott a helyzet. Segíteni kell az 

embereknek. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester válaszolva a felvetésre elmondta, hogy az önkormányzatot sem 

kérdezték meg a tervezés, de a kivitelezés időszakában sem. Amit meg lehetett tenni, azt 

megpróbálták és megtették. A kivitelezéssel viszont kapott a település egy olyan védvonalat, 

amely biztosan megvédi őket az árvíztől. Amit elmondott Kanizsay úr az igaz, megváltozott a 

környék, sajnos a fákat is valóban kivágták. Ezzel együtt nyilvánvaló, hogy amíg a fák 

megnőnek több tíz év fog eltelni. 

 

Homonnai György:  

Szomorú. Nem akar a Felsőzsolcán élő idősek nagykövete lenne. Megköszönte az 

idősek nevében is a karácsonyi ajándékot polgármester úrnak és a testületnek. Az 

árvíz után mindig siránkoztak, mert korábban a 70 éven felüliek részére adott kis 

segítséget sem kapták meg, most bepótolták, visszamenőleg is. Szomorú, hogy az 

emberek így állnak hozzá. Korábban 70 év felett kaptak csak, most ezt a korhatárt 

is lentebb vitték, így több ember kapott anyagi segítséget, jó lenne, ha a jövőben is 

kaphatnának 2-3 E Ft-ot, reméli, hogy lesz rá lehetőség.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ennek ellenére nincs elégedettség, pedig 10 E 

Ft-ot adtak. Ezzel is gondok voltak, hogy miért nem 60 éves kornál húzták meg a határt, miért 

a 65 éven felüliek kaptak csak. A testület így döntött, de ezt sem tudták egyszerre kifizetni, 

kalkulálni kellett, meg kellett várni az adóbevételeket. 

 

Homonnai György:  

Az idősek nevében ezt megköszönte, további jó egészséget kívánt. 
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Dr. Tóth Lajos polgármester a testület nevében megköszönte, hogy ezt valaki nyilvánosan 

észrevételezte. Ha nem is ebben a formában, de - véleménye szerint - a támogatástól a testület a 

jövőben sem fog elzárkózni. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 Kanizsay László hozzászólásához sok mindenki aláírta a beadványt. Elsősorban 

húzódik az idő a választás miatt. Kanizsay úr elmondta, hogy augusztus 27-én 

iktatták a levelet. Mindenféleképpen gond ez most a választás miatt is. 

Nyilvánvaló, hogy a Képviselő-testület a munkájában rendkívül fontosnak tartja ezt 

a környezetvédelmi feladatot. Nyilvánvalóan meg kell várni, hogy válaszoljanak rá. 

Ők is látják a káoszt. Az ő és képviselőtársai programjában is szerepel a 

környezetvédelemi feladatoknak a végzése, fontossága. Saját nevében ígérheti, 

hogy mindenféleképpen a zöldterület növelése valamennyiüknek fontos, hiszen a 

fák jelentik az oxigén forrását, ne legyenek elkeseredve, mert ott lesznek ők is 

gyakran és ezt a munkát közösen meg fogják oldani. Valóban eléggé elhanyagolt az 

a terület, de az építkezés mindig ilyen, először a romboló, a nem tetsző dolgok 

születnek meg, és a legeslegutolsó fázis lesz majd a növényzet, amely széppé teszi 

ezeket a részeket. Biztos nagyon sokan emlékeznek arra, Putz József biztosan, 

hiszen a tanösvény eltervezése visszamenőleg 6 évre tehető. Figyeljék ezeket a 

pályázatokat, az iskolából kiindulva szép kijelölt területek vannak, amelyeket 

valóban pihenésre alkalmassá tehetnek, ha esetleg az árvízvédelem valamilyen 

formában felülvizsgálja, ezt bekalkulálják. A polgármester úr mondta Alsózsolcán 

a kutakodás lehetőségét, ő is részt vett a református egyház által kibérelt ház 

felavatásán, amely nagyon szép, a Sajó-partra épített fa megoldású építmény, így a 

szalonnasütés romantikus helyen valósulhat meg. Ők is tudnak majd ilyet. Még kis 

türelmet kér, hiszen gyakorlatilag 2 hónapja próbálnak együttdolgozni. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy fontos feladat számára az árvízi emlékmű. 

Próbáljanak meg közös álláspontot kialakítani legalább azokkal, akik itt vannak. Feltették neki 

a kérdést állampolgári kérésként, majdhogynem parancsba kapta meg, közeledik az árvíz 

június 4-i évfordulója, addigra meg kell csinálni. Úgy néz ki, hogy a kezdeményezésben 

lényegében benne van a takarékszövetkezet, a civil szervezetek (6-8), plusz az önkormányzat, 

ez már a lakosság nagy részét lefedi. Az önkormányzat el fog különíteni a költségvetésben egy 

bizonyos összeget. Kolenkó Gábor alpolgármester úr már intézkedett, és amennyiben megfelel, 

egy 6-10 tonnás szikla felállítása, annak megfelelő feliratával, azt el kell intézni, hogy 

idekerüljön Felsőzsolcára. Ő szeretné tudni az emberek véleményét, hogy kopjafát szeretnének, 

vagy szikla felállítását? Mit vesznek szívesen? Azt is tudja, hogy Felsőzsolcán vannak, úgysem 

lesz jó, bármit csinálnak. Ehhez már hozzászokott. Mindenképpen el kell határozni valamit és 

azt a vonalat kell végigvinni, mert akkor lesz belőle valami. Semmi nem fog egyértelmű 

tetszést kiváltani. Vannak lehetőségek. A sárga házzal szemben lévő önkormányzati területen a 

napokban ki lett alakítva egy szintezett terület, ott egy emlékparkot ki tudnak alakítani, 

amelynek valamelyik részén el lehetne helyezni az emlékművet. Gondolkodott rajta, hogy egy 

emlékbizottságot kellene alakítani, aki ebben részt akar venni, menjen és tárgyalják meg a 

kezdeményezést. Ezt tényleg meg kell csinálni. Ebben kér segítséget akár most is. 

 

Csáki István: 

Ő is részt vett azon a beszélgetésen, amikor arról volt szó, hogy oda egy 

parkszerűséget ki kellene alakítani. Azt is megbeszélték, hogy a szabadságharc 

csatája is azon a területen volt, és a kettőt valamilyen formában össze lehetne 

kapcsolni. Valóban, szerinte is az a terület a legalkalmasabb, ott jönnek be 

Felsőzsolcára, érdemes azt rendbe tenni, ott esetleg egy parkot kialakítani. 
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Jó lenne ezt megterveztetni egy olyan tervezővel, akinek jó rálátása van erre. Arról 

volt szó, hogy bizottságot kell létrehozni erre a célra, olyan személyt kell 

bekapcsolni, akinek vannak ötletei, hogy ne csak az árvízről szóljon, lehet a 48-as 

csatára való megemlékezésről is. Ez elég komoly beruházást igényelne, de az 

maradandó és szép lenne. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy tisztában van azzal, hogy ez nem 1-2 M Ft-ba 

fog kerülni, de a takarékszövetkezet segítségére számíthatnak, biztos nem fognak visszalépni, 

amikor szükség lesz rá. 

 

Homonnai György: 

A kopjafát nem akarja bántani, de az teljesen más, az árvízhez inkább a sziklatömb 

illik, neki ez a meglátása. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ha valaki tudja, hogy mekkora egy 6-8, akár 10 

tonnás szikla, és az felállítva gúla formájában, tehát a csúcsa van fölfelé, ez jelent valamit, az 

egy monumentális dolog lehet. Nyilvánvaló, hogy valamelyik részén kell egy sima rész és oda 

emléktáblát kell elhelyezni, hogy itt mi történt, akár egy versidézettel, de rengeteg lehetőség 

van. Ezt kell majd a bizottságnak megbeszélni. Egy emlékbizottságot lehetne összehozni, és 

aki jelentkezik, nagyon szívesen veszik mindenkinek a tanácsát, segítségét, azon kívül, hogy 

meghirdetik az adakozás lehetőségét is. 

 

Major Ádámné: 

A közbiztonságról szeretne valamit hallani. Hogyan éljenek itt Zsolcán az idősek? 

Homonnai György szomorú, ő inkább fél. Hallani, hogy itt is, ott is történnek 

dolgok Felsőzsolcán. Nemrégen a Szent István utcán is be akartak törni egy idős 

nénihez, aki szegény nagyon megijedt. Ez állandóan legyen szem előtt. Nagy a 

város, jön az ünnep. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a lakosoknak, a szomszédoknak egymásra kell 

vigyázni. Sajnos ezt meg kell érteni és már többször elmondták közönség előtt is, kell értesíteni 

egymást és a rendőrséget, ha valami nem stimmel. Sajnos jelen pillanatban megszűnt az 

objektumőrsége a településnek, eddig kinn voltak minden éjszaka, mind a hatan a településen. 

Megszűnt, mert lejárt az idejük. 

 

Major Ádámné: 

Pont most kellene legjobban karácsony környékén, most kell leginkább a pénz. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ezt nem tudták befolyásolni, a minisztérium 

megszüntette erre az időre, 1-1,5 hónapra a közmunkások jelenlétét. 

 

Major Ádámné: 

Úgy hallotta, hogy van valami tanintézet a periférián, ő nem tudja. A fiatalok 

mennek és a településen is megjelennek. Erre kéri a testületet, ha lehet, valamit 

tegyenek, figyeljenek rá. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy az családi intézet, azokkal semmi baj nincs, 

sokkal nagyobb baj van másokkal. Figyeljenek rá, nem véletlenül van közterület-felügyelő, aki 

napközben, napi 8 órában végzi feladatát, és itt vannak a polgárőrök, a polgárőrség 

tevékenységére megfelelő összeget biztosít a testület. De a lakosságnak mindenképpen részt 

kell vennie ebben a feladatban. Ha más nem, az utcabelieknek figyelmeztetni kell egymást. 
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Más településeken mindig van az utcában valaki, aki nézi az utcát és jelzi a szomszédoknak, ha 

beteszi az utcába a lábát egy idegen. Nekik is rá kell szokni, ne mástól várják a megoldást. 

 

Kanizsay László: 

Lenne egy javaslata, bár nem tudja, hogy fogják fogadni. A képviselőknek sok 

feladatuk van, de jó lenne, ha felvállalnának még egy feladatot. Valamikor a 

polgári körök választottak utcabizalmit minden utcának. Civilek, vagy a 

képviselők, ha felvállalnának 2-3-4 utcát, ki mennyire tud ebben a kérdésben 

segíteni és kialakítani egy közösséget, ha gond van, és tudják, hogy van egy ember, 

aki tud segíteni, nem szalad mindenki a hivatalba, hanem megkeresi a képviselőt 

akár telefonon, akár személyesen. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy jó ötlet, kivitelezhető, ez a dolguk, ezt vállalták, 

ez komoly, előrevivő feladat lehet. Eddig a polgármestert keresték mindennel, neki kellett 

eligazítani mindenkit olyan ügyben is, ami nem rá tartozott. A képviselőket megtalálják, az 

utcákat fel lehet osztani egymás között. Egyrészt nem kellene bejönni a hivatalba az 

állampolgárnak, a képviselőjét mindenki megtalálja. Ez korábban úgy történt, hogy képviselők 

úgy tettek fel különböző javaslatokat, kérdéseket, hogy lakossági megkeresés alapján, aztán 

kiderült, hogy ez a képviselő ötlete volt, csak bújtatta a lakosság mögé, de alátámasztani nem 

tudta, hogy honnan jött. Meg fogja ezt beszélni a testülettel, szerinte megoldható. 

 

Kanizsay László: 

Biztos szavazók lesznek. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy nem hiszi, hogy azért kell csinálni a dolgokat, 

hogy szavazatokat gyűjtsenek a későbbiekre. A Képviselő-testület és a hivatal a lakosságért 

van, és meg kell tanulni így élni, viszont visszaélni nem kell vele, ez a lakosságra vonatkozik. 

Hogy vannak megelégedve a GAMESZ, az óvoda, az iskola munkájával? 

 

Homonnai György: 

Nagy támogatója a sportpálya melletti boltnak. Gyakran ellenőrzi, elvitték-e már a 

szelektív hulladékot. Eddig mindig jött a GAMESZ és rendbe is tették, de most egy 

hónapja már ott van a gumi és szét van szórva a szemét. Szégyelli, ami a bolt körül 

van, gondolja már nincsenek közmunkások. Eddig mindig gyönyörűen 

rendbetették, kéri, hogy most karácsonyra is tegyék rendbe. Sajnos a magyar ember 

szétszórja a szemetet. A gumi egy hónapja ott van, meg megint van szemét 

leszórva. Amúgy nagyon jó munkát végez a GAMESZ, jó a vezető is. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy igaza van, tapasztalatból mondhatja. Nem volt 

még ilyen agilis vezetője a GAMESZ-nak. 

 

Gaál Imre GAMESZ igazgató: 

Köszöni az elismerést! Megragadja a szót, a lakosságtól sokkal nagyobb 

támogatást, közreműködést, kooperációt vár. Sok dolog van, ami nem a GAMESZ-

on, az önkormányzaton múlik és nem pénzkérdés, hanem egyszerűen lakossági 

hozzáállás kérdése. Magyarországon azt látja, hogy ha az ember kilép a kapun és 

onnantól semmi nem számít. Nyitott szemmel jár, elég jól ismeri Felsőzsolcát, itt 

lakik a városban, és sok mindenben igényt tartana a lakosság közreműködésére. Az 

érdektelenség, igénytelenség sok helyen látszik. 
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Homonnai György:  

Sokfelé szétnéz, sok mindent hall. Most azt mondják, a GAMESZ elég jó kézben 

van. Komolyan mondja. Van változás, a vezető megköveteli a fegyelmet, ezt hallja. 

 

Gaál Imre GAMESZ igazgató: 

Ezt alá tudja támasztani, naponta ezt sulykolja, ezt mondja, eszerint cselekszik. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy van értelme a GAMESZ igazgató munkájának. 

Mivel több hozzászólás nem volt, az ülést 1651 órakor bezárta. Kérte, hogy akinek van kedve, 

menjenek a koncertre a Művelődési Házba. 

 

 

 

K. m. f. 
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