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2-30/2014. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

 

Készült: Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-én 900 

órakor tartott ülésén.  

 

Helye: Városháza Díszterme. 

 

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

Kassai Attila, Kucskár Tibor (érkezése a 2. oldalon jelezve), Nagy Róbert, 

Pásztor Erik, Rimán János, Széchenyi Sándorné képviselők. 

 

Tanácskozási joggal vesznek részt az ülésen: dr. Pataki Anett jegyző. 

 

Meghívottként vesz részt az ülésen: 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 igazgatóhelyettese, Aranyosi Elemér, a Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke, Farkas Miklós, Csáki István a civil szervezetek 

képviselői, Dr. Sájer József, Csehovics Alex. 

 

Az 1-3. napirendi pont tárgyalásánál: Dr. Magyar Erzsébet, a Dr. Ped-Med Kft., Házi 

Gyermekorvosi Szolgálat vezetője, Farkas Mihály a Mobil Med Kft. 

képviselője és Dr. Tóth Mária, a Zsolca-Med Háziorvosi Bt. vezetője. 

 

A 9. napirendi pont tárgyalásánál: Lengyel Lászlóné ügyintéző. 

 

A 17. napirendi pont tárgyalásánál: Kupás-Talán Csaba, a FIZ Kft. ügyvezetője. 

 

Meghívottként az ülésen nem jelent meg: Kolenkó Gábor, a nem a Képviselő-testület tagjai 

közül választott alpolgármester, Major Ádámné, a Bolgár Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke, Lászka Béláné, Várszeginé Kiss Katalin a civil 

szervezetek képviselői. 

 

Érdeklődők: 4 fő. 

 

Jegyzőkönyvvezetők: Jávorszki Klára és Kálvin Rita ügyintézők. 

 

 

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

Képviselő-testület 8 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 
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Jegyzőkönyv hitelesítőknek Nádi Gyula alpolgármestert és Rimán János képviselőt jelölte 

ki, amit a testület 8 igen szavazattal elfogadott.  

 

Napirend előtt Dr. Tóth Lajos polgármester köszönetét fejezte ki a Kupakgyűjtő 

Gyermekcsoportnak a közösség részére nyújtott segítségért. A csoport nevében Tóth Lucának 

adta át az elismerést. 

Polgármesteri köszönetét fejezte ki a Mikulásautó Ifjúsági Tagozata részére a közösségnek 

nyújtott önzetlen segítségért. Több mint 200 helyen fordult meg a mikulásautó a településen, 

ez egy önszerveződő tevékenység. Megköszönte a tagozatnak a munkát és Lászka Klaudiának 

átadta az elismerést. Kellemes ünnepeket és készülődést kívánt. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a kiküldött napirendet, amelyet az alábbiakkal 

javasolt kiegészíteni: 

„13. Javaslat a Magyarország 2015. évi Felnőtt- és Utánpótlás Időfutam Bajnokság 

kerékpárverseny támogatására 

14. Tervezet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 03.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

15. Javaslat a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetésére 

19.  Javaslat a Kormány támogatásának kinyilvánítására” 

A módosított napirendi javaslatot szavazásra bocsátotta. 

 

(Kucskár Tibor képviselő 905 órakor megérkezett az ülésre.) 

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület a – polgármester javaslatát figyelembe véve – a módosított napirendet 

9 igen szavazattal az alábbiak szerint 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 Képviselő-testület 2015. évi munkatervére 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

3. Beszámoló a város 2013. évi egészségügyi helyzetéről és az egészségügyi ellátásokról 

 Előadó: Széchenyi Sándorné, a Humánpolitikai Bizottság elnöke 

 

4. Javaslat a 218/2013. (XII. 18.) Kth. számú határozat módosítására 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

5. Javaslat a 2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására 

 Előadó: dr. Pataki Anett jegyző 

 

6. Javaslat Férfi Népdalkör és Fúvószenekar fellépő ruháihoz történő támogatásra 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 
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7. Javaslat Felsőzsolca város Rendezvények Háza bérleti díjainak megállapítására 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

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

Megállapodásának ismételt módosítására 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

9. Javaslat Felsőzsolca, Deák Ferenc utca csapadékvíz elvezetés tervezésére 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

10. Tervezet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2014. (X. 

22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

11. A nem képviselő bizottsági tagok eskütétele 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

12. Javaslat A „ZSOLCA TV” Nonprofit Közhasznú Kft. és a Sajóvölgye Energia Nonprofit 

Kft. egyesülésére 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

13. Javaslat a Magyarország 2015. évi Felnőtt- és Utánpótlás Időfutam Bajnokság 

kerékpárverseny támogatására 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

14. Tervezet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 03.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

15. Javaslat a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetésére 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

16. Javaslat a Sajóvölgye Energia Nonprofit Kft. ügyvezetőjének és Felügyelőbizottsági 

tagjainak megválasztására (zárt ülés) 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

17. A FIZ területén lévő út megépítésével kapcsolatos megbeszélés (zárt ülés) 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

18. Javaslat a Kormány támogatásának kinyilvánítására 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

19. Egyebek 

 

 

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.) 
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Dr. Tóth Lajos polgármester megnyitotta a vitát a jelentés felett. Hozzászólás hiányában a 

jelentés elfogadását kezdeményezte. 

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

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

 

175/2014. (XII. 17.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: 2014. december 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 Képviselő-testület 2015. évi munkatervére 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. Elmondta, hogy az 

előterjesztést minden bizottság tárgyalta.  

 

Rimán János képviselő: 

Akárcsak a bizottsági ülésen, most is szeretné elmondani, hogy a megemlékezések 

és ünnepségek pontban van három olyan rendezvény, amelyet máshogy tartana. 

Március 15-én az 1848-49-es forradalomról a megemlékezést, illetve a modern 

parlamentáris Magyarország megszületésének napját vegyék ketté, a két 

megemlékezés legyen külön időpontban vagy külön helyszínen, ne tartsák a kettőt 

egyszerre. Október 23-ára ugyanez igaz. A második ünnep vitatható, van, aki 

szerint ünnep, van, aki szerint nem volt rendszerváltás az országban, csak 

rendszerváltozás. Aki meg akarja ünnepelni ezt, az tehesse meg, nem kell 

korlátozni, aki viszont nem kíváncsi rá, annak ne kelljen ott lennie. Június 4-e 

több volt, mint a nemzeti összetartozás napja. Az I. világháború egy aljas 

agresszió volt a magyarság és németség ellen, az agresszorok nyertek és olyan 

békét diktáltak, amit nem szégyelltek és nem voltak szégyenlősek. 

  

Széchenyi Sándorné képviselő: 

A képviselő úr által elmondottakat a Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester kérte a Humánpolitikai Bizottság véleményének ismertetését. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, 4 igen és 1 nem 

szavazattal elfogadta a 2015. évi munkatervet. 
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Kucskár Tibor képviselő: 

A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek a 2015. évi munkatervére készített javaslatot. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

Az Ügyrendi Bizottság 2 igen szavazattal elfogadta és elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek is a 2015. évi munkatervére készített javaslatot. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a Humánpolitikai Bizottságnak volt még egy 

kiegészítő javaslata is a helyszínt illetően. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

A Képviselő-testület 2015. munkatervét azzal a javítással fogadta el a 

Humánpolitikai Bizottság, hogy a II. Megemlékezések, ünnepségek részben az 

augusztus 20-ai rendezvény – Államalapító Szent István ünnepe – a Felsőzsolcai 

Katolikus Általános Iskola udvarán kerüljön megrendezésre. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy természetesen ott kerül megrendezésre, ahol 

erre eddig is sor került. Rimán János képviselő úrnak volt egy módosító javaslata, ezt 

szavazásra bocsátotta.  

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 4 igen és 5 nem szavazattal döntött arról, hogy Rimán János képviselő 

módosító javaslatát nem fogadja el. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a kiküldött határozati javaslatot a Humánpolitikai 

Bizottság javításával együtt, amelyet szavazásra bocsátott. 

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 7 igen és 2 nem szavazattal – a Humánpolitikai Bizottság módosítását 

elfogadva – az alábbi határozatot hozta: 

 

176/2014. (XII. 17.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi 

munkaterve 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi munkatervét - a 

melléklet szerint - elfogadta. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
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Melléklet 

 

I. 

TESTÜLETI ÜLÉSEK IDŐPONTJA ÉS NAPIRENDJE 

 

 

JANUÁR 21. 

 

1. Tervezet a 2015. évi igazgatási szünetről 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 Az előterjesztéshez az Ügyrendi Bizottság állásfoglalása szükséges. 

 Előterjesztések leadásának határideje: 2015. január 5. 

 

FEBRUÁR 11. 

 

1.  Tervezet a Képviselő-testület 2015. évi költségvetési rendeletének 

elfogadásáról 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 Az előterjesztéshez valamennyi bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

2.  Beszámoló a város közművelődéséről és a könyvtári ellátásról 

 Javaslat a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár 2015. évi 

munkatervének elfogadására 

Előterjesztő: Bogdán Péter, a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi 

Könyvtár igazgatója 

 Az előterjesztéshez a Humánpolitikai Bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

3. Beszámoló a Felsőzsolca Városi Sport Club 2014. évi tevékenységéről 

 Tájékoztató Felsőzsolca sportéletéről 

 Előterjesztő: Siegel János, az FVSC elnöke és 

             Széchenyi Sándorné, a Humánpolitikai Bizottság elnöke 

 Az előterjesztéshez a Humánpolitikai Bizottság állásfoglalása szükséges.  

 

4. Beszámoló a Zsolca TV Kft. 2014. évi tevékenységéről 

 Előterjesztő: a Zsolca TV Kft. ügyvezetője 

 Az előterjesztéshez valamennyi bizottság állásfoglalása szükséges. 

  

Előterjesztések leadásának határideje: 2015. január 22. 

 

MÁRCIUS 11. 

 

1. Beszámoló a GAMESZ 2014. évi tevékenységéről 

 Előterjesztő: GAMESZ igazgató 

 Az előterjesztéshez a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

2. Beszámoló a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 

tevékenységéről 

Előterjesztő: dr. Pataki Anett jegyző 

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

Előterjesztő: dr. Pataki Anett jegyző 

 Az előterjesztéshez a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

4. Beszámoló a Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó 

Társulás 2014. évi tevékenységéről  

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 Az előterjesztéshez Humánpolitikai és Pénzügyi Bizottság állásfoglalása 

szükséges. 

 

5. Beszámoló a Felsőzsolcai Családgondozó Központ 2014. évi szakmai 

munkájáról 

 Előterjesztő: Gladics Jánosné, a Felsőzsolcai Családgondozó Központ 

igazgatója 

 Az előterjesztéshez a Humánpolitikai Bizottság állásfoglalása szükséges.  

 

6. Beszámoló a Forrás Közösségi Központ 2014. évi tevékenységéről a 

Felsőzsolca városban nyújtott szociális ellátásokra vonatkozóan 

 Előterjesztő: a Forrás Közösségi Központ vezetője 

 Az előterjesztéshez a Humánpolitikai Bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

7. Beszámoló a város 2014. évi szociális helyzetéről és ellátásáról 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester és 

  Széchenyi Sándorné, a Humánpolitikai Bizottság elnöke 

 Az előterjesztéshez a Humánpolitikai Bizottság állásfoglalása szükséges.  

 

8. Javaslat óvodai beiratkozás időpontjának kitűzésére 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 Az előterjesztéshez a Humánpolitikai Bizottság állásfoglalása szükséges 

 

9. Tervezet a szociális ellátásokról és a szociális szolgáltatásokról szóló 14/2013. 

(V.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 Az előterjesztéshez a Humánpolitikai, a Pénzügyi és az Ügyrendi Bizottság 

állásfoglalása szükséges 

 

Előterjesztések leadásának határideje: 2015. február 19. 

 

ÁPRILIS 8. 

 

1. Beszámoló a város 2014. évi egészségügyi helyzetéről és az egészségügyi 

ellátásokról 

 Előterjesztő: Széchenyi Sándorné, a Humánpolitikai Bizottság elnöke 

 Az előterjesztéshez a Humánpolitikai Bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

2. Beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról és az önkormányzat 

vagyongazdálkodásáról 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 Az előterjesztéshez valamennyi bizottság állásfoglalása szükséges. 
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3. Beszámoló a belső ellenőrzés tapasztalatairól 

 Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési 

jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 Az előterjesztéshez a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

4. Beszámoló a házi segítségnyújtási, illetve a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtási feladatok ellátásáról 

 Előterjesztő: az Ongai Szociális Szolgáltató Központ vezetője 

 Az előterjesztéshez a Humánpolitikai Bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

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

Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

Előterjesztések leadásának határideje: 2015. március 19. 

 

MÁJUS 13. 

 

1. Beszámoló a Felsőzsolcán végzett települési szilárd hulladék gyűjtéséről és 

szállításáról 

 Előadó: Majoros Róbert, a MiReHuKöz Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 Az előterjesztéshez a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

2. Beszámoló a Felsőzsolcán végzett kéményseprő-ipari tevékenységről 

 Előadó: Cziáky Zoltán, a Borsodi Kéményseprő Kft. ügyvezetője  

 Az előterjesztéshez a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

3. Beszámoló a folyékony hulladékszállítási tevékenység ellátásáról Felsőzsolcán 

 Előadó: Kurmai Gábor, a Kurmai és Társa Kft. ügyvezetője 

 Az előterjesztéshez a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

Előterjesztések leadásának határideje: 2015. április 23. 

 

JÚNIUS 10. 

 

1. Tájékoztató a FIZ Kft. 2014. évi tevékenységéről 

 Előterjesztő: Szász Csaba, a FIZ Kft. ügyvezetője 

 Az előterjesztéshez a Pénzügyi és az Ügyrendi Bizottság állásfoglalása 

szükséges. 

 

2. Beszámoló a Sajóvölgye Energia Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről 

 Előterjesztő: az SVE ügyvezetője 

 Az előterjesztéshez a Pénzügyi és az Ügyrendi Bizottság állásfoglalása 

szükséges. 

 

3. Beszámoló Felsőzsolca közrendjének, közbiztonságának helyzetéről  

 Előterjesztő: Dr. Bogyay Ferenc rendőr ezredes, kapitányságvezető 

 Az előterjesztéshez a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása szükséges. 
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4. Beszámoló a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015-ös nevelési év 

munkájáról 

 Előterjesztő: Csonka Ferencné óvodavezető 

 Az előterjesztéshez a Humánpolitikai Bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

5. Beszámoló a MIVÍZ Kft. víz- és szennyvíz-üzemeltetési feladatainak 

ellátásáról 

 Előterjesztő: Üszögh Lajos, a MIVÍZ Kft. igazgatója 

 Az előterjesztéshez a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

Előterjesztések leadásának határideje: 2015. május 21.  

 

SZEPTEMBER 16. 

 

1. Beszámoló a Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület 2014. évi tevékenységéről  

Előterjesztő: Agócs Ferenc polgárőrparancsnok 

 Az előterjesztéshez a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

2. Tájékoztató az önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról 

 Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 Az előterjesztéshez valamennyi bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

3. Beszámoló a Rendezvények Háza 2014. évi működéséről 

 Előterjesztő: Ravasz Tiborné ügyintéző 

 Az előterjesztéshez a Humánpolitikai és a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása 

szükséges. 

 

Előterjesztések leadásának határideje: 2015. augusztus 27. 

 

OKTÓBER 14. 

 

1. Javaslat a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi munkatervének 

elfogadására 

 Előterjesztő: Csonka Ferencné óvodavezető 

 Az előterjesztéshez a Humánpolitikai Bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

Előterjesztések leadásának határideje: 2015. szeptember 24. 

 

NOVEMBER 11. 

 

1. Javaslat Felsőzsolca Város Önkormányzat 2016. évi gazdasági tervére 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 Az előterjesztéshez valamennyi bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

2. Tervezet a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 Az előterjesztéshez valamennyi bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

Előterjesztések leadásának határideje: 2014. október 22. 
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DECEMBER 9. 

 

1. Javaslat a Képviselő-testület 2016. évi munkatervére 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 Az előterjesztéshez valamennyi bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

2. Javaslat a helyi díjtételek megállapítására 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 Az előterjesztéshez valamennyi bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

3. Javaslat a 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására 

 Előterjesztő: dr. Pataki Anett jegyző 

 Az előterjesztéshez a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása szükséges. 

 

Előterjesztések leadásának határideje: 2015. november 19. 

 

II. 

MEGEMLÉKEZÉSEK, ÜNNEPSÉGEK 

 

JANUÁR 13. 

- 2. magyar hadsereg emléknapja a Kegyeleti Parkban. 

 

MÁRCIUS 15. 

- Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris 

Magyarország megszületésének napja a Hősök terén, a Zsolcai csata 

emlékművénél. 

- Koszorúzás a Zsolcai csata emlékművénél. 

 

JÚNIUS 4. 

- A nemzeti összetartozás napja, Trianoni megemlékezés az Összetartozás 

Emlékparkban. 

 

JÚNIUS 20. 

−  Felsőzsolcai Városnap. 

 

JÚLIUS 1. 

- A várossá válás 18. évfordulója - ünnepi testületi ülés. 

- A 3/2000. (II. 25.) számú önkormányzati rendelet alapján adható kitüntető címek 

és díjak átadása. 

- Köztisztviselők napjának megünneplése. 

 

JÚLIUS 25. 

- A Zsolcai Csata 166. évfordulójára emlékezve koszorúzás az emlékműnél. 

 

AUGUSZTUS 20.  

- Államalapító Szent István ünnepe a Felsőzsolcai Szent István Katolikus 

Általános Iskola udvarán. 

- Koszorúzás a Szent István emléktáblánál. 
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SZEPTEMBER 

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

 

OKTÓBER 23. 

- Az 1956-os forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar 

Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja a Kegyeleti Parkban. 

- Koszorúzás a Kegyeleti Parkban a kopjafánál. 

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

 

  NOVEMBER 30. 

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

 

Az ünnepségek megszervezéséért a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi 

Könyvtár igazgatója a felelős. 

 

III. 

EGYÉB SZERVEZÉSI FELADATOK 

 

1. 2015. december 15-ig közmeghallgatást kell tartani, a közmeghallgatás tárgyát 

később kell meghatározni.  

 

2. A polgármester az önkormányzat intézményvezetői részére havonta egy 

alkalommal hétfői napon 1400 órakor értekezletet tart, melynek helyszíne a 

Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tárgyalóterme. 

 

3. A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár igazgatója 

összehangolja a Felsőzsolca Város Önkormányzata, valamint a civil 

szervezetek által szervezett programokat. 

 

 

A 3. napirendi pont keretében a város 2013. évi egészségügyi helyzetéről és az egészségügyi 

ellátásokról szóló beszámolót vitatta meg a Képviselő-testület Széchenyi Sándorné, a 

Humánpolitikai Bizottság elnökének előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester kérdésére Széchenyi Sándorné bizottsági elnök nem kívánt 

szóbeli kiegészítést tenni. Megnyitotta a vitát a javaslat felett.  

 

Dr. Magyar Erzsébet, a Házi Gyermekorvosi Szolgálat vezetője: 

Megköszönte a lehetőséget, hogy szót kapott. Szűkös volt az idő a beszámoló 

elkészítésére, minden kolléga nevében kéri, hogy a későbbiekben több idő álljon 

rendelkezésre a beszámoló elkészítésére és talán akkor elkerülhető, hogy egy 

kiegészítés készítése váljon szükségessé. Azért ő szól most az előterjesztéshez, 

mert polgármester úr kérése volt, hogy az egészségügy részéről legyen egy olyan 

személy, aki bármikor megszólítható, úgymond egy összekötő személy. A 

kollégái kérése az volt, hogy ő legyen az első, nyilván ez egy korelnökséggel 

kapcsolatos megtisztelő lehetőség, úgy gondolja, hogy majd a többiek is sorra 

kerülnek, hiszen mindannyian együtt vesznek részt a munkában, közösen 

dolgoznak a városért.  
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Néhány olyan gondolatcsoportot jeleztek az összefoglalóban, amely a további 

együttműködés érdekében fontos, hogy megfogalmazódjon. A Humánpolitikai 

Bizottság ülésén felmerült kérdések mentén kívánja ezeket ismertetni. A 

felsőzsolcai alapellátás a város napján kapott egy nagyon megtisztelő díjat, a PRO 

Urbe díjat, ez váratlanul érte őket. Régóta dolgoznak mindannyian, nem várnak el 

hálát, elismerést, azt szeretnék, hogy ha a mindennapokban apró sikereik lennének 

a gyógyítás terén. Az egyik kérdés a díjjal kapcsolatos összeg felhasználására, 

átadására vonatkozott. Ezt is rögzítették ebben a kiegészítésben. Polgármester úr 

kérte, hogy a vezetői üléseken vegyen részt az egészségügyet képviselő személy. 

A kollégákkal történt egyeztetést polgármester úrral is ismertették. E szerint a 

korábbi évek tapasztalatai szerint a jelenlegi alpolgármester, aki korábban a 

bizottság elnöke volt, mindannyiuk számára elfogadható és hiteles személy. A 

korábbi munkakapcsolat során már belelátott a munkájukba, nemcsak a 

beszámoló kapcsán, hanem azon túlmenően is. Alpolgármester úr képviselné őket 

a vezetői üléseken és vele tartanák a személyes kapcsolatot. Természetesen, ezen 

túlmenően, amikor szükség van arra, hogy ők is megjelenjenek, akkor jelen 

lesznek, hiszen örülnek, ha élő a kapcsolat, nem csak formális.  

A méhnyakrák elleni vakcinációnak nagyon örültek. Leírták a kiegészítésben, 

hogy az önkormányzat által kijelölt célcsoport bekerült a térítésmentesen 

igénybevevő csoportba. Amennyiben ez az összeg rendelkezésre áll és elfogadják 

a szakmai tanácsukat, akkor a kijelölt célcsoporttól egy-két évvel idősebb, olyan 

fiatalok számára biztosítsák a vakcinát, akik nem vehetik igénybe ingyenesen.  Ők 

ebben a munkában nagyon szívesen részt vesznek, akár a felmérésében is. Nem 

túlságosan nagy az összeg és a létszám sem. 

Összefoglalták az Egészségház működésével kapcsolatos problémákat is, 

amelyekkel napi szinten találkoznak az épületbe történt beköltözésük óta. Ez a 

mindennapi működés biztonsága miatt is fontos. Örülnek, hogy ilyen 

körülmények között gyógyíthatnak, hiszen ezt akárki nem mondhatja el magáról. 

Magukénak érzik az épületet, éppen ezért nagyon szeretnék, ha az állaga nagyon 

sokáig megmaradna, hogy értéke legyen a városnak. Az egyik komoly probléma a 

parkolás, amely nem megoldott. Az Egészségház mögötti, Szent István utcára 

néző parkoló kihasználatlan, a megközelítése nagyon nehéz, csak a Kacsaköz felől 

lehet bejutni, de az onnan való kijutás életveszélyes. Idős, vagy mozgássérült 

ember számára komoly problémát jelent a parkolóból történő kijutás. A Városháza 

előtt, illetve a mellette lévő ház előtt parkoló autók miatt csak lépésben, szinte 

életveszélyesen lehet kijönni a Kacsaközből. Ennek a megoldása nagy segítség 

lenne számukra. A parkoló további megközelítésére egy gondolatot vetettek fel, 

mely szerint a rendezési tervben valószínűleg lehetőség nyílik arra, hogy az árvíz 

során ledőlt ház telkén keresztül a Szent István utcáról jól megközelíthető lenne a 

parkoló, de akkor talán még az óvoda előtti parkolás is megoldható, hiszen az a 

két telek ad annyi lehetőséget, de ez csak egy gondolat a részükről. Az 

Egészségház épületének üzemeltetésével kapcsolatban a fűtési rendszer komoly 

gondot jelent, ennek beszabályozása nem történt meg. Néhány helyiségben 28 

fokban rendelnek és van olyan helyiség, ahol 14 fok van.  

Komoly műszaki szakértelmet kívánó feladat egy ilyen rendszernek a 

beszabályozása és karbantartása. Tegnaptól van fűtés az ügyeleten, korábban 

elromlott, így hősugárzóval kellett ezt megoldani, ennek ellenére a vizsgálóban 14 

fokban vizsgálták a betegeket. 
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A tűzjelző- és riasztórendszer működése is akadozik, mindig vakriasztást jelez, 

éjszaka be kell menni és szétnézni. Olyan rendszergazdát kellene találni, aki 

hozzáértőbb, mint a mostani. Kimaradt az Egészségház a térfigyelő rendszerből, 

sajnos történt már károkozás az ott parkoló autókban, így jó lenne ezt is 

kibővíteni. A szennyvízelvezetés bekötése sem volt teljesen tökéletes, mert 

irdatlan szennyvízszag van több rendelőben reggelente. Lukács doktor 

rendelőjében például a szennyvízlefolyónál nem került bűzelzáró szifon 

beépítésre, ez nagyon kellemetlen. Ezeket írásban is jelezték már számos 

alkalommal. Beázások is vannak az épületben. Ha szükséges még egyszer leírják, 

mert véleménye szerint a beázás maradandó károkat tud okozni egy épületben. Az 

informatikai rendszerrel kapcsolatban az a problémájuk, hogy jelenleg nem tudják 

ki a rendszergazda, nem elérhető a számukra. A saját hálózatukat csak épületen 

belül tudják elérni, a távoli elérés nem lehetséges, pedig ez elengedhetetlen, mivel 

mobil eszközöket is használnak, így fontos lenne, hogy egy beteg adataihoz hozzá 

tudjanak férni. A telefon tegnap és ma sem működött és ez sokszor előfordul. 

Véleménye szerint ennyi egészségügyi alapszolgáltatónál ez elengedhetetlen, 

kérte ez ügyben a segítséget. Bármilyen olyan kérés, vagy kérdés van, amely a 

közös együttműködést eredményesebbé teszi - minden kollégája nevében mondja, 

hogy - szívesen állnak rendelkezésre.   

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megköszönte címzetes főorvos asszony hozzászólását. 

Kiemelte, hogy október elsejétől Dr. Tóth Mária szintén címzetes főorvos lett. Ez a telefon 

probléma meglepte. Mi ennek az oka? 

 

Dr. Magyar Erzsébet, a Házi Gyermekorvosi Szolgálat vezetője: 

A szerver szobának a hűtése nem megoldott, oda egy klímaberendezést kellene 

felszerelni, mert különösen nyáron, de ilyenkor is, olyan hő termelődik, hogy 

egyszerűen annyira felmelegszik, hogy leáll a működés. Nincs hozzáférésük a 

szerverszobához, nem tudják újraindítani a szervert, a rendszergazdát nem tudják 

elérni és így napokra kiesik a telefon működése.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy felmerült néhány olyan probléma, amely egy 

külön megbeszélést igényel a testületen belül, illetve az orvosokkal. Eltelt négy év az 

Egészségház átadása óta és ez alatt az idő alatt előjöttek olyan problémák, amelyeket rendbe 

kell hozni. Véleménye szerint a beszámolóból a képviselők teljes képet kaptak az 

egészségügyi tevékenységéről, arról az áldozatos munkáról, amelyet nap mint nap végeznek 

az orvosok. A táblázatok mutatják, hogy mennyire igénybe vannak véve mind a rendelésen, 

mind a házhoz hívások vonatkozásában. Kiemelte, hogy néhány tanfolyamon, vagy 

összejövetel alkalmával, amikor arról beszél háziorvos kollégákkal, hogy milyen problémáik 

vannak, az asztalnál ülő néhány orvos nem érti a gondokat, ugyanis náluk nincs kisebbség. 

Kemény munkát kell végezni, akármelyik orvost nézik. Lelkiismeretesen ellátják a körzetet az 

orvosok, az egészségügyi személyzet a 7 ezer lakost, függetlenül mindentől, amely nem 

könnyű nagyon sokszor. Megkérdezte, hogy a PRO URBE díjnak azért örült a közösség? 

 

Dr. Magyar Erzsébet, a Házi Gyermekorvosi Szolgálat vezetője: 

Nagy meglepetés volt a számukra, mindenki örült, meglepődtek, mert nem ezért 

dolgoznak. 
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Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy természetesen tudja, hogy nem ezért végzik a 

munkájukat, de aki dolgozik, azt azért időként el kell ismerni. 

 

Gaál Imre GAMESZ igazgató: 

A fűtés régi, az építés óta jelenlévő probléma volt, mert sajnos akkoriban nem 

oldották azt meg, hogy rendszeresen karbantartsák, a geotermikus fűtés egyébként 

is elég bonyolult. Sikerült egy miskolci profi céget találni, akivel szerződést 

fognak kötni, már a dokumentációt is átadták a részükre. Azért van már fűtés, 

mert ők nekiálltak a javításnak, ezután pedig rendszeresen karban fogják tartani és 

így megoldódik a probléma. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester kérte a Humánpolitikai Bizottság véleményének ismertetését. 

 

Széchenyi Istvánné képviselő: 

A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolta a város 2013. évi egészségügyi helyzetéről és 

az egészségügyi ellátásokról készített beszámolót. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester a határozati javaslatot kiegészítette azzal, hogy a HPV oltás 

vonatkozásában egy bizonyos összeget elfogadtak, de véleménye szerint nem okoz gondot az 

egészségügyi személyzet véleménye szerinti átcsoportosítás, bízik benne, hogy ezzel a 

képviselők is egyetértenek. A problémák felvetésének megoldása az lesz, hogy egy külön 

megbeszélést fognak tartani, ő lesz a felelős, hogy ez megtörténjen. Ezen az ülésen a 

GAMESZ, az egészségügyi személyzet képviselője és a Képviselő-testület vesz majd rész, 

meglátják, hogy mit tudnak csinálni, de ebben is el kell járniuk. A kiküldött határozati 

javaslatot ismertette, amelyet az elhangzott kiegészítésekkel együtt szavazásra bocsátott. 

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal – a polgármester kiegészítését elfogadva – az alábbi 

határozatot hozta: 

 

177/2014. (XII. 17.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Beszámoló a város 2013. évi egészségügyi helyzetéről és az 

egészségügyi ellátásokról 

 

1.   Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Beszámoló a város 

2013. évi egészségügyi helyzetéről és az egészségügyi ellátásokról szóló 

beszámolót megtárgyalta és elfogadja.  

 

2. A Képviselő-testület döntött arról, hogy a Humán papillomavírus elleni 

védőoltás költségének átvállalására hozott 124/2014. (IX. 18.) Kth. számú 

határozat első mondatában a „13-14 éves leány gyermekek” szövegrész 

helyébe a „15-16 éves leánygyermekek” szövegrész kerüljön, az ő részükre 

biztosítsa az önkormányzat védőoltás költségét. 
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3. Az egészségügyi szolgáltatók által felvetett problémák megoldása érdekében 

tartsanak megbeszélést a GAMESZ, az egészségügyi személyzet képviselője 

és a Képviselő-testület részvételével. 

 

Felelős: 1. pont esetében: Széchenyi Sándorné, a Humánpolitikai Bizottság 

elnöke,  

 2-3. pont esetében: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

Dr. Magyar Erzsébet, a Házi Gyermekorvosi Szolgálat vezetője: 

 Ez a délelőtti időpont nehezen megoldható számára, ha munkaidő után lennének 

az ülések, szerencsésebb lenne. Neki ma például szabadságot kellett kivennie. 

 

 

A 4. napirendi pont keretében a 218/2013. (XII. 18.) Kth. számú határozat módosítására 

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

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a javaslatot és elmondta, hogy technikai 

módosításról van szó. Megnyitotta a vitát a javaslat felett. Mivel hozzászólás nem volt, 

elmondta, hogy valamennyi bizottság tárgyalta az előterjesztést, majd kérte a bizottsági 

vélemények ismertetését a bizottsági elnököktől. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja a 218/2013. (XII. 18.) Kth. számú határozat 

módosítására készített „A" határozati javaslatot. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek is a 218/2013. (XII. 18.) Kth. számú határozat módosítását 

az „A” határozati javaslattal. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

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

elfogadásra javasolja a 218/2013. (XII. 18.) Kth. számú határozat módosítására 

készített „A” határozati javaslatot. 

 

A polgármester felolvasta az „A” határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátotta azt. 

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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178/2014. (XII. 17.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A 218/2013. (XII.18.) Kth. számú határozat módosítása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 218/2013. (XII.18.) Kth. 

számú határozat 4. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

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

összegben határozza meg.” 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2014. december 31.             

 

 

Az 5. napirendi pont keretében a 2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására készült 

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

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megkérdezte jegyző asszonyt, kíván-e szóbeli kiegészítést 

tenni. 

 

dr. Pataki Anett jegyző nem kívánt kiegészítést tenni, elmondta, hogy a bizottsági ülésen 

mindent megbeszéltek. 

 

A polgármester hozzászólás híján kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek a 2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására készített 

javaslatot. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette, majd szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

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

 

179/2014. (XII. 17.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: a 2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

 

A Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

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

foglalt jogkörében eljárva 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja az 

önkormányzatra vonatkozó 2015. évi belső ellenőrzési tervet. 

 

Felelős: dr. Pataki Anett jegyző 

Határidő: 2014. december 31. 
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FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT            1. melléklet 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

 

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE 

2015. ÉVRE 

 

Sor- 

szám 

                 Ellenőrzési feladat megnevezése                                        Ellenőrzés típusa Ellenőrzés 

időszükséglete 

Ellenőrzés ütemezett 

időpontja 

1. A lefolytatott közbeszerzési eljárások, beszerzések és a 

kapcsolódó feladatok ellenőrzése. 

szabályszerűségi ellenőrzés 5 nap 2015. IV. n. év 

2. A Rendezvények Háza, mint pénzbeszedő hely 

működésének és bizonylati rendjének ellenőrzése. 

szabályszerűségi és 

pénzügyi ellenőrzés 

5 nap 2015. III. n. év 

3.  A Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatalban működő 

házipénztár működésének ellenőrzése. 

szabályszerűségi és 

pénzügyi ellenőrzés 

7 nap 2015. IV. n. év 

4. A civil szervezeteknek nyújtott támogatások 

felhasználásának ellenőrzése. 

szabályszerűségi ellenőrzés 7 nap 2015. IV. n. év 

 Összesen:  24 nap  
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A 6. napirendi pont keretében a Férfi Népdalkör és a Fúvószenekar fellépő ruháihoz történő 

támogatásra vonatkozó javaslat megtárgyalására került sor Dr. Tóth Lajos polgármester 

előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a javaslatot. Elmondta, hogy kiegészítené a 

határozati javaslatot azzal, valószínűleg a fúvószenekar elfelejtette, és ha neki is szükséges 

lenne, ne kelljen rendkívüli ülést összehívni, hogy terjesszék ki a fúvószenekarra is a 

címerhasználat engedélyezését a ruhákon. Megnyitotta a vitát a javaslat felett. 

 

Nádi Gyula alpolgármester: 

 Részt vett a Pénzügyi Bizottság ülésén, ahol a Férfi Népdalkör fellépő ruhájára 

250 E Ft-ot javasoltak. Nem kíván ő ezzel szembemenni túlzottan és egyet is ért 

azzal, hogy az önként vállalt feladatokat minél kisebb arányban vállalják be, 

ennek ellenére ő 350 E Ft-os javaslattal él a testület felé az alábbiak miatt. 24 db 

fellépő ruhát kérnek, amelynek az egységára kb. 20 E Ft. Beszélt a Férfi 

Népdalkör vezetőjével, aki azt mondta, hogy ebből 6 E Ft az ing értéke, marad 

14 E Ft a mellény és az öltöny megvásárlására. Úgy gondolja, ahhoz, hogy 

egységes legyen a népdalkör, ezt a 14 E Ft-ot javasolná elfogadni a testületnek. 

Hiszen ha már engedélyezik a címerhasználatot, ha megjelenik akár egy városi 

rendezvényen, akár a szomszéd településen, akkor legyen egységes, az inget 

mindenki pótolja, hiszen egy fehér inget mindenképpen könnyebb beszerezni. 20 

E Ft-ot kért a népdalkör, abból 6 E Ft-ot tesz ki az ing, így ő a 14 E Ft-ot javasolja 

elfogadni személyenként, összesen 350 E Ft. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a ruházat 50%-a 10 E Ft. Nem árt az, ha azok 

a szervezetek, akik kérelemmel fordulnak az önkormányzathoz, ők is hozzájárulnak saját 

fellépésükhöz, tevékenységükhöz. Mert van néhány olyan szervezet, akik ezzel elég gyakran 

élnek, viszont vannak olyanok, akik vagy szerénységből, vagy mert nem óhajtják magukat 

kompromittálni, nem  jönnek kérni az önkormányzathoz. Érezzék, hogy ha különböző 

tevékenységeket saját elhatározásból végeznek, természetesen segít az önkormányzat, de 

próbálják az egyensúlyt megtartani. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 Ő is tájékozódott, csatlakozna alpolgármester úrhoz. Legalább a mellény és 

nadrág legyen egységes, az inget pedig saját erőből megoldják. Ugyan a Pénzügyi 

Bizottság ülésén másról beszéltek, de azóta eltelt kis idő és újabb információk 

jutottak tudomására. Más szervezet is kért, majd később fogják tárgyalni, ott sem 

az 50%-ot preferálták, hanem a 75%-ot, ettől eltekinthetnek. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy nem is számolta ki, az 75% volt? Majd 

kiszámolják. 

 

Rimán János képviselő: 

 2014-ben kértek-e, kaptak-e ezen szervezetek valamit az önkormányzattól? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy természetesen kaptak, de számszerűen nem 

emlékszik rá, ezért kérdezné a Gazdálkodási Osztályvezetőt. Nem is egy alkalommal kaptak, 

a bizottsági ülésen összeszámolták, hogy 4 alkalommal kaptak. 



19 

 

Rimán János képviselő: 

 Nem olyan régen emeltek adót, várhatóan a következő évben sokkal rosszabb lesz 

a gazdasági helyzet. Amennyiben nem kaptak volna ezen szervezetek, ő is 

támogatta volna alpolgármester úr javaslatát, de így maradjanak az 50%-nál. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 Ő is Nádi Gyula alpolgármester javaslatát javasolná, hiszen nagyon csekély 

összegen vitatkoznak, és a Férfi Népdalkör egyébként színvonalas és gyakori 

munkája indokolttá teszi, hogy ezt az összeget tegyék hozzá, így lenne korrekt 

összeg. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a vitának pont itt van helye. Nem az összegen, 

az elveken vitatkoznak. Ne tévesszék össze a kettőt. 

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

 Az emelt összeget javasolná. 

 

Ezután a polgármester a 350 E Ft támogatási összeget tette fel szavazásra. 

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 3 tartózkodással elfogadta, hogy a Férfi Népdalkör 

350 E Ft-ot kap támogatásként. 

 

Ezután a polgármester a Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését kérte. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek az alábbi új határozati javaslat elfogadását: 

,,Tárgy: Férfi Népdalkör és Fúvószenekar fellépő ruhához történő hozzájárulás 

kérése 

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

Férfi Népdalkör és a Fúvószenekar új fellépő inkáinak költségeihez 250 000 — 

250 000 Ft összegben a céltartalék terhére, illetőleg hozzájárul a Férfi Népdalkör 

mellényén Felsőzsolca Város címerének használatához. Felelős: Dr. Tóth Lajos 

polgármester, Határidő: 2014. december 31." 

 

A polgármester ezután a Fúvószenekar támogatásáról nyitotta megnyitotta a vitát 

 

Hogya Zsolt képviselő: 

 Egyetért polgármester úr felvetésével, hogy amennyiben a Fúvószenekar is igényt 

tart arra, hogy megjelenítsék formaruhájukon a város címerét, döntsenek róla, 

hogy engedélyezik-e. Szerinte minden további nélkül megtehetik ezt. A Férfi 

Népdalkör is évek óta viseli a címert a mellényén. Ne kelljen még egy ülést 

összehívni emiatt. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megkérdezte, hogy az előbb elhangzott, hogy a másik 

igénylőcsoport, a Fúvószenekar is 350 E Ft-ot fog kapni?  
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Nádi Gyula alpolgármester: 

 Szerinte Kucskár képviselő úr nem arra gondolt. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy akkor ő javasolja, nyilvánvaló, hogy az ő 

támogatásuk is emelkedjen meg 100 E Ft-tal, mert nem mostohagyerek a Fúvószenekar, mint 

ahogy a Népdalkör sem az. Úgy érezte, hogy Kucskár Tibor képviselő erről beszél, hogy 

75%. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 Nem, de támogatja a polgármester javaslatát. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ezután szavazásra bocsátotta azt, hogy a Fúvószenekar 350  E 

Ft támogatást kapjon, és a testület járuljon hozzá a címerhasználathoz a ruházatukon. 

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta a polgármester által szavazásra bocsátott 

javaslatot. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ezután felolvasta és egyben bocsátotta szavazásra a 

kiegészített határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

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

 

180/2014. (XII. 17.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Férfi Népdalkör és Fúvószenekar fellépő ruhához történő hozzájárulás 

kérése 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi bizottság 

javaslatát megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 

Az általános tartalék összegéből  

350 E Ft-ot a Férfi Népdalkör   

350 E Ft-ot a Fúvószenekar kap támogatásként.  

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 

a Férfi Népdalkör ruházatának mellény részén, valamint a Fúvószenekar 

ruházatán Felsőzsolca Város címere szerepeljen. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
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A 7. napirendi pont keretében Felsőzsolca város Rendezvények Háza bérleti díjainak 

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

előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a javaslatot. Elmondta, hogy a Rendezvények Háza 

tulajdonjogát megkapta Felsőzsolca, a földhivatali bejegyzés megtörtént Felsőzsolca javára, 

15 évig fenn kell tartaniuk a megfelelő funkcióval. Megnyitotta a vitát a javaslat felett. 

Kérdésére az előterjesztő nem kívánt hozzászólni. 

 

Pásztor Erik képviselő:  

 Az iskolai diáksport céljára az összeg mellett egy kérdőjel van, ez miért? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a bizottság véleményéből ki fog derülni, hogy 

miért történt ez. Az eredeti táblázat változásáról elmondta, hogy éppen az iskolai diáksportnál 

a 14 év alatti gyerekekről van szó, a 600,-Ft/óra + ÁFA-t javasolja 885,-Ft + ÁFA-ra 

megváltoztatni, mert az óradíj éves vonatkozásban ennyi. Még egy kiegészítés, hogy 

október 15-április 15 között plusz 10%. Nem akarták még növelni az összegeket, de a nyári és 

téli időszakot figyelembe kell venniük. Eddig 600,-Ft + ÁFA-ért kiadták az iskoláknak 

segítségképpen a Rendezvények Házát, ez méltányos volt a testület részéről, hogy 

engedélyezte az igénybevételt a 6.000,-Ft-tal szemben. Ugyanakkor a Kazinczy tornatermet 

2.800,-Ft-ért kínálták a zeneiskola részére. Véleménye szerint ez egy kicsit furcsa. 

 

Pásztor Erik képviselő: 

 Nem a Fúvószenekarnak adták 2.800,-Ft-ért, hanem egy mazsorett oktatónak, aki 

ezért pénzt szedett be, foglalkozást tartott. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester továbbfűzte a gondolatát, ha valaki pénzt szed be, ha belépődíj 

van, ne is kérje tőle ingyen a Rendezvények Házát, mert ez mereven erkölcstelenné teszi az 

egész kérést. Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek is Felsőzsolca város Rendezvények Háza bérleti díjainak 

megállapítására vonatkozó előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a 4. sorban 

az iskolai diáksportnál az önköltségi ár kerüljön alkalmazásra, illetőleg kerüljön 

be kiegészítésként, hogy a fűtési szezonban - október 15-től április 15-ig -  a plusz 

10%-os díj alkalmazása. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester szavazásra bocsátotta - a Pénzügyi Bizottság véleményével - a 

határozati javaslatot.  

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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181/2014. (XII. 17.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Felsőzsolca város Rendezvények Háza bérleti díjainak megállapítása 

 

Felsőzsolca Város Képviselő-testülete elfogadja a Rendezvények Háza bérleti 

díjait az alábbi táblázat szerint: 

 

Esemény + eszközök Díj 

Tömeg-, verseny-, lakossági, diák- és 

felnőtt sport céljára (egy öltöző 

használatával) 

7000 Ft/óra + ÁFA  

Helyi versenysport céljára (labdarúgás, 

kézilabda, kosárlabda, röplabda, stb ….) 
7000 Ft/óra + ÁFA  

Civil szervezetek céljára 7000 Ft/óra + ÁFA  

Iskolai diáksport céljára - 14 év alatt 

(iskolai, óvodai testnevelés, tömegsport, 

ISK, stb …….) 

885 Ft/óra + ÁFA 

Önkormányzat, helyi iskola, óvodák 

kulturális rendezvényeinek céljaira 

(évnyitó, évzáró, ballagás stb ….) 

7000 Ft/óra + ÁFA  

Tenisz 
3000 Ft/óra/pálya + 

ÁFA 

1/3 pályán történő foglalkozás 3000 Ft/óra + ÁFA  

Lakossági, családi, közösségi 

rendezvények céljára (lakodalom, céges 

rendezvények, családi összejövetelek, 

stb.) + földszinti WC-k, ruhatár, 

előcsarnok 

11 000 Ft/óra + ÁFA 

Egyéb szolgáltató, kereskedelmi 

tevékenység, rendezvényiroda által 

szervezett programok 

piaci versenyhez 

igazodó díjtétel, de 

minimum  

11 000 Ft/óra + ÁFA 

Tárgyaló (emeleti) 3000 Ft/óra + ÁFA 

Öltöző  500 Ft/óra + ÁFA 

 

A Képviselő-testület a fűtési szezonban - október 15-től április 15-ig - plusz 10%-

os díj alkalmazását határozza meg (minden díjtétel esetében). 

 

Gazdasági érdekek figyelembevételével a polgármester egyedi elbírálású 

szerződések alapján dönthet a díjtételek mértékének változásáról. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2015. január 1. 

 

 

A 8. napirendi pont keretében az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti 

Társulása Társulási Megállapodásának ismételt módosítására készült javaslatot tárgyalta meg 

a testület Dr. Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
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Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a javaslatot, majd megnyitotta a vitát a javaslat 

felett. Ez szintén technikai átvezetés, amit a Kormányhivatal szóvátett. Bizottságok nem 

tárgyalták az előterjesztést, hozzászólás híján felolvasta és szavazásra bocsátotta a határozati 

javaslatot. 

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

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

 

182/2014. (XII. 17.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása 

Társulási Megállapodásának ismételt módosítása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 164/2014. (XI. 26.) Kth. 

számú határozatának mellékletében jóváhagyott Onga és Társult Települések 

Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodás 4. számú 

módosítását az alábbiakkal egészíti ki:  

„10. A társulás vagyona és a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és 

kötelezettségek gyakorlásának rendje pontjában a feladatellátásra szolgáló 

ingatlanok közül a „Kisgyőr, Kossuth utca 6. (Kisgyőr 796 hrsz)” szövegrész 

helyébe a „3556 Kisgyőr, Akác utca 1. (Kisgyőr 25/1 hrsz)” szövegrész kerül.” 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester  

Határidő: értelemszerűen 

 

 

A 9. napirendi pont keretében a Felsőzsolca, Deák Ferenc utca csapadékvíz elvezetés 

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

előterjesztésében. 

 

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

felett. Elmondta, hogy érdekes ez a szituáció, anno a Deák utca a pástig tartott és így szépen 

levezette a vizet. Gyakorlatilag erről van szó. A korábbiakban azt az utcarészt eladták, 

átminősítették, a tulajdonos kb. fél méterrel töltötte fel az utcát, majd időközben jött a gát 

megépítése, a szokásos, természetes vízelfolyás akadályokba ütközött. Majd jött az 

óvodaépítés, ami megint problémákat okozott az előbb említett telek és annak bizonyos 

kialakításai miatt, arról majd a tervező nyilatkozik. Erről bővebben akkor fognak beszélni, 

amikor az óvoda tervező konkrétan leírja, hogy milyen szabálytalanságok történtek azon a 

telken. Ő most csak arról beszél, hogy a vízelvezés akadályba ütközik. Tehát a Deák utcában 

a bal oldali házak esős időben áznak, az udvarokra folyik a víz, mivel másfelé nem tud 

lefolyni a természetes útján. Itt a tervezésről kell beszélniük. Egy ajánlat érkezett, várjanak 

többet, további árajánlatokat is kérjenek. Nagyon nehéz a technikai megoldása, hogy hová 

vezessék el azt a vizet, mert csak a Szent István utcára lehetne, oda viszont szivattyú kell, 

mert a domborzati viszonyok nem engedik meg. Másik lehetőség, hogy az utcát az óvoda 

határvonalában fel kell tölteni egy fél méterrel, ami azt jelenti, hogy lépcsőn lehet bejutni az 

udvarokra. Komoly problémáról van szó. 
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Lengyel Lászlóné ügyintéző: 

 Három árajánlatot kértek, egy érkezett. Egy tervezővel beszélt telefonon, aki pont 

emiatt az aggálya miatt nem adott be árajánlatot. Kérte a tervezőt, hogy írja le, de 

nem tette meg és nem is adott be árajánlatot. Tehát a tervező azt mondta, nem látja 

a vízelvezetés megoldásának a módját, ezért nem adott árajánlatot, ő sem tudta 

felmérni, milyen költségekkel jár még ez. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megkérdezte, hogy a tervező nem látja a megoldást? Akkor 

mit várjon a testülettől? Javasolja, hogy hirdessék meg és várjanak újabb tervezési ajánlatot. 

Ezután kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek a Felsőzsolca, Deák Ferenc utca csapadékvíz elvezetés 

tervezésére vonatkozó javaslat „B” változatát. 

 

A polgármester felolvasta, majd szavazásra bocsátotta a „B” határozati javaslatot. 

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

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

 

183/2014. (XII. 17.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Felsőzsolca, Deák Ferenc utca csapadékvíz elvezetés tervezése  

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Felsőzsolca, Deák Ferenc utca csapadékvíz elvezetés tervezési munkára további 

árajánlatokat kell beszerezni.   

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2015. január 31. 

 

 

A 10. napirendi pont keretében a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 22/2014. (X. 22.) 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, majd megnyitotta a vitát a tervezet 

felett. Hozzászólás nem volt, kérte a bizottságok véleményét. 

 

Széchelyi Sándorné képviselő: 

 A Humánpolitikai Bizottság 5 igen szavazattal elfogadta és a Képviselő-

testületnek is elfogadásra javasolja a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

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

készített tervezetet. 
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Pásztor Erik képviselő: 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 22/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról készített tervezetet. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

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

elfogadásra javasolja a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 22/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról készített tervezetet. 
 
Dr. Tóth Lajos polgármester a tervezetet szavazásra bocsátotta. 

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 

 

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

25/2014. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 

22/2014. (X.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

 

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

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

22/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés e) pontjában, (5) bekezdés h) 

pontjában és (7) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága, Humánpolitikai 

Bizottsága és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

 

1.  § (1) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2014. (X. 22.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 2. függeléke helyébe az 1. 

függelék lép. 

 

 

2. §  (1) Az SZMSZ. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A testület állandó meghívottjaiként tanácskozási joggal vesznek részt a testületi 

üléseken: 

 a)  nem a képviselő testület tagjai közül választott alpolgármester, 

 b) az aljegyző, 

 c) a Hivatal osztályvezetői, 

 d) az önkormányzati intézmények vezetői, 

 e) a települési nemzetiségi önkormányzatok elnökei, 

 f) a település civil szervezeteinek vezetői.”  
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3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

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

jegyző polgármester 

 

 
1. függelék a 25/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez 

„2. függelék a 22/2014. (X. 22.) önkormányzati 

rendelethez” 
 

A BIZOTTSÁGOK TAGJAINAK NEVE ÉS LAKCÍME 

 

 

1. A Pénzügyi Bizottság tagjai 

 

 A 

Név 

B 

Lakcím 

C 

Megjegyzés 

1. Kucskár Tibor Felsőzsolca, Kossuth Lajos u. 7. elnök, képviselő 

2. Hogya Zsolt Felsőzsolca, Mátyás király u. 6. képviselő 

3. Kassai Attila Felsőzsolca, Petőfi Sándor u. 3. képviselő 

4. Rohály Istvánné Felsőzsolca, Berzsenyi D. u. 22. nem képviselő tag 

5. Dr. Sájer József Felsőzsolca, Rákóczi F. u. 25. nem képviselő tag 

 

 

2. A Humánpolitikai Bizottság tagjai 

 

 A 

Név 

B 

Lakcím 

C 

Megjegyzés 

1. Széchenyi Sándorné Felsőzsolca, Petőfi Sándor u. 5. elnök, képviselő 

2. Pásztor Erik Felsőzsolca, Mátyás király u. 20/A. képviselő 

3. Rimán János Felsőzsolca, Toldi Miklós u. 16. képviselő 

4. Hankó Ernő Felsőzsolca, Táncsics M. u. 82. nem képviselő tag 

5. Putz József Felsőzsolca, Kőrösi Csoma S. u. 5. nem képviselő tag 

 

 

3. Az Ügyrendi Bizottság tagjai 

 

 A 

Név 

B 

Lakcím 

C 

Megjegyzés 

1. Pásztor Erik Felsőzsolca, Mátyás király u. 20/A. elnök, képviselő 

2. Nagy Róbert Felsőzsolca, Kölcsey Ferenc u. 20. képviselő 

3. Csehovics Alex Felsőzsolca, Táncsics M. u. 17. nem képviselő tag 

 

 

 

 

A 11. napirendi pont keretében a nem képviselő bizottsági tagok eskütételére került sor. 
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Dr. Tóth Lajos polgármester felkérte Dr. Sájer József és Csehovics Alex 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. 

 

Ezután a polgármester 1005 órakor 5 perc szünetet rendelt el. 

Elmondta, hogy a meghívottak a testületi ülésekre nem fognak meghívót kapni, a munkatervet 

megkapják, abból mindenki fogja tudni, mikor van az ülés. Ha változik, természetesen 

értesítenek mindenkit. 

 

 

A 12. napirendi pont keretében a „ZSOLCA TV” Nonprofit Közhasznú Kft. és a Sajóvölgye 

Energia Nonprofit Kft. egyesülésére készült javaslatot tárgyalta meg a testület Dr. Tóth 

Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette az előterjesztést. A jogutódlás azért érdekes, mert 

azt a 6 M Ft-ot még vissza kell kapnia az önkormányzatnak, amit kölcsönadott a cégnek. Az 

előterjesztő nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni. Ezután megnyitotta a vitát a javaslat felett.  

 

Nagy Róbert képviselő: 

 Az előterjesztés elfogadására buzdítja képviselőtársait. A második ügyvezető keze 

alatt működik a cég, sajnos ez a személy sem tudott megfelelően, hatékonyan 

működni ahhoz, hogy jól dolgozzon együtt az önkormányzattal. A jelenlegi 

feltételek szerint, pénz nélkül nem tudott harmadik személyt keríteni az 

ügyvezetői tisztség betöltésére. A hivatalt is kérte, segítsenek megfelelő személyt 

találni, aki a jelenlegi formában tudta volna tovább vinni e céget, de sajnos ők sem 

találtak hivataltól független személyt. Az elért eredményhez csak annyit fűzne 

hozzá, hogy habár csak egy konyhagépről van szó, egy nagyüzemi villamos 

sütőről, mégis büszke rá, hogy ez a cég ezt meg tudta szerezni. Az ez év nyarán 

beadott KEOP-os pályázatban napelem rendszert terveztek a központi 

gyermekkonyhához, amely ha támogatást nyer valamikor, valamilyen formában, 

akkor a konyha rezsijét, amit most a gázról villamos energia felé sikerült eltolni, a 

későbbiek folyamán ki lehet majd váltani, a konyhagép később megtérülést fog 

hozni. Az alapvető gondolat, hogy biogáz üzemű kiserőmű rendszer legyen 

Felsőzsolcán, nem valósult meg, de többször elmondta, hogy a 2014-20-as megyei 

fejlesztési terv kiváló besorolást kapott. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester kérte képviselő urat, hogy a javaslatra koncentráljon, ez egy 

más előadás kérdése. 
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Nagy Róbert képviselő: 

 Ezzel a döntéssel, mivel látja, hogy ennek a cégnek a jelenlegi formában 

ügyvezetője nem lesz, gyakorlatilag elsorvadását fog jelenteni a pályázat 

fenntartási időszaka alatt. Csak ki szerette volna jelenteni, hogy ért el a cég 

eredményt, támogatja a döntést, mert olyan embert nem tud keríteni Felsőzsolcán, 

aki továbbvinné a feladatot, ezért támogatja ezt a döntést. 

 

Rimán János képviselő: 

 Örül, hogy ez a tevékenységi kör benne maradt a Zsolca TV-ben, mert lehet, hogy 

később lesz rá lehetőség, nem szabad teljesen feladniuk, ezen rajta kell lenniük. 

Meglepte, hogy csak 2015. május 31-ig hosszabbítják meg a Zsolca TV 

ügyvezetőjének megbízását. Gondolja, vannak elképzelései a Zsolca TV-vel 

polgármester úrnak, szeretné, ha a jövő évben tárgyalják a gazdasági koncepciót, 

ismertetőt kapnának erről. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a 16. napirendi pontban kap rá választ 

képviselő úr. 

 

A polgármester - további hozzászólás híján - kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta és elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testületnek a „ZSOLCA TV" Nonprofit Közhasznú Kft. és a 

Sajóvölgye Energia Nonprofit Kft. egyesülésére vonatkozó javaslat I. változatát. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a határozati a javaslatokat, majd szavazást 

kezdeményezett. 

 

 A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

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

 

184/2014. (XII. 17.) Kth. számú határozat 

 

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

Nonprofit Kft. egyesülése 

 

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

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

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

Nonprofit Kft. beolvad a „ZSOLCA TV” Nonprofit Közhasznú Kft-be. 

 

 

 

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

Lajos polgármestert, hogy az átalakuláshoz kapcsolódó dokumentumokat 

aláírja, és megtegye a szükséges egyéb intézkedéseket.  
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Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

185/2014. (XII. 17.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A „ZSOLCA TV” Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének megbízása 

 

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

gyakorló tag a „ZSOLCA TV” Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének 

Németh Csaba 3521 Miskolc, Miskolci utca 20. szám alatti lakost bízza meg 

2015. január 1. napjától 2015. május 31. napjáig. 

 

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

Lajos polgármestert, hogy a változásbejegyzéséhez kapcsolódó 

dokumentumokat aláírja, és megtegye a szükséges egyéb intézkedéseket.  

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2015. január 16. 
 

A 13. napirendi pont a Magyarország 2015. évi Felnőtt- és Utánpótlás Időfutam Bajnokság 

kerékpárverseny támogatására készült javaslatot vitatta meg a Képviselő-testület Dr. Tóth 

Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

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

 

A polgármester - miután kérdés, javaslat nem merült fel - kérte a Pénzügyi Bizottság 

véleményét. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság vita nélkül 4 igen szavazattal elfogadta és elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek a Magyarország 2015. évi Felnőtt- és Utánpótlás 

Időfutam Kerékpárverseny támogatására készített „A” határozati javaslatot az 

alábbiak szerint: 

 „Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar 

kerékpáros szakági szövetség versenynaptárába is bejegyzett Felnőtt- és 

Utánpótlás Időfutam Bajnokság 2015. évi megrendezését 150 E Ft összeggel 

támogatja a tartalék terhére." Ezt az összeget a 2015. évi költségvetésben el kell 

különíteni. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester javasolta, hogy amennyiben lehetőségük van, a tartalékot úgy 

látják, ki tudják fizetni, fizessék ki ez évben és június végéig számol el vele. 

 

A polgármester ismertette a ”A” határozati javaslatot, azután szavazásra bocsátotta a 

Pénzügyi Bizottság javaslata szerint azzal, hogy a pénzügyi rendezésre még 2014. évben 

kerüljön sor. 
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A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

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

 

186/2014. (XII. 17.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Magyarország 2015. évi Felnőtt- és Utánpótlás Időfutam Bajnokság 

kerékpárverseny támogatása  

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Magyar 

Kerékpáros Szakági Szövetség versenynaptárában is bejegyzett Felnőtt- és 

Utánpótlás Időfutam Bajnokság 2015. évi megrendezését 150 E Ft összeggel 

támogatja a tartalék terhére, amelynek pénzügyi rendezésére még 2014. évben 

kerüljön sor. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2015. június 26-án megrendezésre kerülő 

kerékpárverseny ügyében a Megbízási szerződést a KERÉKPÁRSPORT 2000 

SE-vel kösse meg. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2015. január 31. 

 

 

A 14. napirendi pont keretében az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. 

(III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló tervezetet tárgyalta meg a testület Dr. 

Tóth Lajos polgármester előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette a tervezetet és indokolását. Elmondta, technikai 

helyretételről van szó, ebben már szerepel a 6. napirendi pont összegének kiegészítése is. 

Megnyitotta a vitát a tervezet felett. Mivel hozzászólás nem volt, kérte a Pénzügyi Bizottság 

véleményét. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 A Pénzügyi Bizottság vita nélkül 4 igen szavazattal elfogadta és elfogadásra 

javasolja a Képviselő-testületnek a 2014. évi költségvetéséről szóló 

5/2014.(III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról készített tervezetet. 

 

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

kiegészítésekkel, amelyeket a 6., illetve a 13. napirendi pontban már elfogadott a Képviselő-

testület. 

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

26/2014. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 

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

„1 632 662 E Ft-ban” szövegrész helyébe az „1 642 717 E Ft-ban” szöveg lép. 
 

(2)   A Kr. 2. § b) pontjában meghatározott „1 851 863 E Ft-ban” szövegrész helyébe az 

„1 861 918 E Ft-ban” szöveg lép.  
   

         (3)   A Kr. 2. § c) pontjában meghatározott „848 964 E Ft-ban” szövegrész helyébe a 

„854 496 E Ft-ban” szöveg lép.  

 

         (4) A Kr. 2. § d) pontjában meghatározott „629 763 E Ft-ban” szövegrész helyébe a

 „635 295 E Ft-ban” szöveg lép.  

 

         (5) A Kr. 2. § e) pontjában meghatározott „2 481 626 E Ft-ban” szövegrész helyébe a

 „2 497 213 E Ft-ban” szöveg lép.  

 

         (6) A Kr. 2. § f) pontjában meghatározott „2 481 626 E Ft-ban” szövegrész helyébe a

 „2 497 213 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. 5.2. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

 

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

 

 (11) A Kr. 6. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 
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 (12) A Kr. 6.1. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

  

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

 

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

 

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

 

 (16)  A Kr. 14. melléklet helyébe a 16. melléklet lép. 

 

 (17) A Kr. 22. melléklet helyébe a 17. 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 15. napirendi pont keretében a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatal 

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

előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 

 

A polgármester ismertette az előterjesztést, majd kérte a hozzászólásokat. 

 

dr. Pataki Anett jegyző elmondta, hogy Sajópálfala jelezte, hogy a választást követő 60 

napon belül lehetősége van arra, hogy Közös Önkormányzati Hivatalt alakítson, a szomszéd 

településsel, Sajóvámossal kíván Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozni. Sajópálfala 

testülete december 11-én meghozta a döntést, hogy kiválik, nekik ezt el kell fogadni. Ezt 

tartalmazza az előterjesztés, így nyilván a régi néven, Felsőzsolca Város Polgármesteri 

Hivatala néven működik tovább a hivatal. Közös megegyezéssel 2014. december 31. napjával 

szüntetik meg a Közös Önkormányzati Hivatalt és 2015. január 1-jétől jön létre a 

Polgármesteri Hivatal.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy természetesen a Felsőzsolcát ért kiadásokat 

meg kell nekik téríteni. 

 

dr. Pataki Anett jegyző elmondta, hogy ezt belefoglalták Sajópálfalán a testületi ülésen a 

szerződésbe. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a szétválás nagyon gyorsan történt, egy hete 

tudnak róla. Vannak anyagi vonzatai. 

Nagy Róbert képviselő:  

 Van valami egyéb információ? Várható, hogy az önkormányzat működése 

letisztultabb lesz, de Sajópáfalával régi a szakmai kapcsolat. 

 

dr. Pataki Anett jegyző válaszában elmondta, hogy 2005. óta tart az együttműködés. Az 

elsődleges indokuk az volt, hogy szomszéd település Sajóvámos. Ők már nem Csöbör Katalin 



33 

 

országgyűlési képviselői körzetéhez tartoznak, hanem Sajóvámossal közös az országgyűlési 

képviselőjük és arra számítanak, hogy ennek következtében így hatékonyabb lesz a lobbierő is 

és az együttműködés is. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ezután ismertette a határozati javaslatot, majd szavazásra 

bocsátotta azt. 

 

A döntésben résztvevők száma: 9 fő. 

 

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

 

187/2014. (XII. 17.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetése  

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 172/2014. (XII. 01.) 

Kth. számú határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

2. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Felsőzsolca Város Önkormányzata és Sajópálfala Község Önkormányzata 

között 2012. december 21-én létrejött, a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati 

Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást 2014. december 31. napjával közös 

megegyezéssel megszünteti.  

 

3. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 1. napjától 

polgármesteri hivatalt hoz létre. 

 

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

Község Önkormányzata részére küldje meg. 

 

 Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 Határidő: értelemszerűen 

 

 

A Képviselő-testület a 16-17. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta, amelyről külön 

jegyzőkönyv készült. 

 

A polgármester a zárt ülés időtartamára 1037 órakor szünetet rendelt el. Kérte a vendégeket, 

az előtérben várjanak.  

 

 

 

 

A zárt ülést követően 1133 órakor folytatta nyílt ülését a Képviselő-testület. 

 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester megállapította, hogy a zárt ülésről Kucskár Tibor képviselő 

távozott, az ülésen 8 képviselő van jelen. 
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A szünet után a 18. napirendi pont keretében a Kormány támogatásának kinyilvánításáról 

szóló 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. 

 

Nagy Róbert képviselő: 

E lépés előtt kicsit értetlenül áll. Eddig mindig azt mondta polgármester úr, hogy 

Felsőzsolca kerüljön távol az országos- és világpolitikától. Most pedig egy 

Kormány miniszterelnöke mellett úgy kiállni, hogy a jelenlegi döntései nem 

minden esetben egyértelműek akár keleti, akár nyugati országok irányába, és ilyen 

helyzetben valaki mellett letenni a voksukat annak ellenére, hogy az elmúlt 

években, bizonyos lépésekkel segítette Felsőzsolca város működését, nem tartaná 

szerencsésnek Felsőzsolcára nézve. 

 

Rimán János képviselő: 

Ő nyitottabb, de a véleménye ugyanez. Az előterjesztés a most kialakult helyzetet 

nagyon rosszul közelíti meg több szempontból is. Egyrészt nem arról van szó, 

hogy Magyarország került célpontba, hanem kialakult két geopolitikai feszültség, 

két hatalmas játszma. Meg akarják törni Oroszországot, Magyarország pedig 

ennek a hátországában van. Az amerikai külpolitika pedig arról szól, hogy ha 

valaki nem áll be a sorba, akkor orrba vágják. Ennek a folyamatnak nem a 

Kormány a vesztese, hanem az összes magyar vállalkozás, aki próbálkozik kelet 

felé kereskedni, vagy megélni, akik elhitték a kelet felé nyitást, amely egyébként 

egy nagyon jó ötlet volt. Az amerikaiak ki akarnak alakítani egy szabad 

kereskedelmi zónát, illetve már ki is alakult, részben Kanada, részben néhány 

amerikai országgal közösen, ezt ki akarják terjeszteni Európára, amely jelentősen 

korlátozná őket. Ami kedvező az amerikai multiknak, az kedvezőtlen a magyar 

gazdaságnak, aki pedig ellenáll annak a fejére koppintanak. Megint nem csak a 

Kormányról van szó, hanem arról, hogy ha a magyar mezőgazdaságot 

megsanyargatják, ha génmanipulált élelmiszert kell fogyasztani, az az egész 

magyar népnek kára, sokkal többről van szó, mint egy Kormány sorsáról. A másik 

dolog, hogy az előterjesztés át van szőve pártpolitikával, amelyet nem tart jónak. 

Harmadrészt tartalmaz egy kis helyezkedést is, amelyet egyszer már 

megjátszottak Orbán Viktor díszpolgárrá történő választásával, az rosszul sült el, 

attól tart, hogy ez is rosszul sül majd el, nem támogatja a javaslatot.   

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy itt nem személyekről van szó, hanem 

Magyarországról. Külföldi sajtóból kell megtudniuk, hogy a CIA műveleti területté 

nyilvánította Magyarországot még négy, illetve öt közép-európai állammal szemben, itt 

alapvetően Magyarországról van szó. 

 

 

Rimán János képviselő:  

Amennyiben az előterjesztés nem az Orbán-kormányról, hanem a magyar 

függetlenségről szólna, az egészen más lenne. 
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Dr. Tóth Lajos polgármester a hozzászólásra reagálva elmondta, hogy teljesen mindegy, 

hogy milyen Kormány van, nekik a jelenleg prosperáló Kormányt kell megvédeni 

Magyarországgal együtt.   

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Támogatja a megfogalmazott levelet, tiszteletben tartja a véleményeket, de a 

többség fogja eldönteni, hogy mit tesznek.  

 

Hogya Zsolt képviselő:  

Ebből a megfogalmazásból erőteljesen kiérződik számára az irányvonal melletti 

elkötelezettség, ő, mint független képviselő ettől távol maradna. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ez a képviselő úr dolga. Az a véleménye, hogy 

most nem lehet akármelyik politikus mellett letenni a voksukat, mert Magyarország 

Kormánya ez a Kormány, ezt tudomásul kell venni. Ugyanilyen, hogy őt megválasztották 

Felsőzsolca polgármesterének, ha tetszik, ha nem, ezt tudomásul kell venni, ha nem is veszik 

tudomásul, attól még ő a polgármester. Ugyanez a helyzet azzal is, hogy Magyarország 

miniszterelnöke Orbán Viktor, ő képviseli Magyarországot. Nekik a Kormányt kell támogatni 

Orbán Viktorral, ha más lenne a miniszterelnök, akkor őt védenék meg, mert Magyarországról 

és annak vezetőjéről van szó. 

  

Széchenyi Sándorné képviselő:  

Láthatják a különböző hírforrásokból ezt a tulajdonképpeni lejárató hadműveletet, 

hallgathatják a nyilatkozó, hozzá nem értő megfizetett embereket, éppen ezért van 

arra szükség, amit csinálnak, hogy azt is lehessen érezni, hogy vannak másként 

gondolkodó emberek is. Ő is függetlenként indult, nagyon sokszor egyértelmű 

véleménye van, politikailag is úgy gondolja, hogy szükség van arra, hogy egy 

bázis támogassa a Kormányt, élén Orbán Viktorral.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester kérte a Pénzügyi Bizottság véleményének ismertetését. 

 

Kassai Attila képviselő:  

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

elfogadásra javasolja a Kormány támogatására készített javaslatot. 

 

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

 

A döntésben résztvevők száma: 8 fő. 

 

A Képviselő-testület 5 igen és 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

 

 

190/2014. (XII. 17.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: A kormány támogatásának kinyilvánítása 

 



36 

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy 

Orbán Viktor miniszterelnök és kormánya eddigi munkáját, teljesítményét 

nagyra értékeli, és a jövőben is támogatja tevékenységét az ország stabilitása, 

megerősödése, a nemzeti érdekek védelme érdekében. 

 

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

polgármestert, hogy jelen előterjesztést küldje meg a szomszédos települések 

polgármestereinek és az Észak-Magyarország szerkesztőségének. 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2015. január 19. 

 

 

A 19. napirendi pont keretében az egyebekről tárgyalt a Képviselő-testület Dr. Tóth Lajos 

polgármester előterjesztésében. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy néhány pontot felírt, amelyet a napirendi pont 

keretében ismertetni kíván, közben Csáki István is jelezte, hogy lenne az egyebekhez 

véleménye, őt is meg fogják hallgatni. Az első ponttal kapcsolatban elmondta, hogy Nádi 

Gyula alpolgármester felajánlotta a december havi tiszteletdíját, és kinyilvánította azon 

elhatározását, hogy ezt a tiszteletdíjat a tűzijáték megszervezésére ajánlja fel. Tudomásul kell 

venni az emberek véleményét, az emberek pedig igénylik a tűzijátékot, sőt azt is, hogy az 

mikor legyen. A korábbi évektől eltérően nem éjfélkor szeretnék, hanem a gyerekek miatt este 

9 órakor.  Megnyitotta a vitát a javaslat felett. Kérte a testület döntését abban, hogy a Nádi 

Gyula alpolgármester úr által felajánlott tiszteletdíj mellett kiegészítsék-e a tűzijáték 

megszervezésének összegét. Miskolciakkal csináltatták az elmúlt évben. Megkérdezte Leskó 

Mária gazdálkodási osztályvezetőt, hogy mennyibe került a tűzijáték akkor? 

 

Leskó Mária gazdálkodási osztályvezető: 

350 E Ft + ÁFA összeget fizettek érte. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester hozzátette, hogy a hiányzó összeget kell majd hozzátenni.  

 

Nádi Gyula alpolgármester: 

220 + ÁFA összeg feletti részt. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy körülbelül a felét kell majd hozzátenni. 

 

Széchenyi Sándorné:  

Ha a többség 9 órakor igénylik, akkor kell megtartani.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy nekik az a lényeg, hogy a lakosság mit akar. 

Véleménye szerint ebből nem lesz különösebb gond. Meg kell nézni a menetrendet, hogy ne 

kelljen a buszt megállítani, de ez sem probléma. 

 

Nádi Gyula alpolgármester:  

Mindenki fent van éjfélig, a gyerek is. Véleménye szerint a szilveszteri tűzijáték 

fél egykor van. 
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Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy a tűzijátékot akár korábbi időpontra is 

megszervezhetik.    

 

Hogya Zsolt képviselő:  

Szeretné megtudni, hogy milyen széleskörű rétegnek az igénye, hogy korábban 

legyen a tűzijáték, egy családé, több családé, esetleg tíz családé? Azt támogatja, 

hogy az újévköszöntő tűzijáték az újévkor legyen, mint ahogy 8 órakor se legyen 

már éjféli mise. Minden évben kint van ő is a tűzijátékon, rengeteg kisgyerek van 

kint, nagyon sokan ébren vannak még akkor is. 

  

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ez nézőpont kérdése, mert van újévet köszöntő 

és óévet búcsúztató tűzijáték. Legutóbbi adventi ünnepségen keresték meg, hogy hamarabb 

tartsák a tűzijátékot, mert a gyerekeket is érdekli és szeretnének eljönni. Most arról kell 

dönteni, hogy legyen vagy sem? Utána majd eldöntik, hogy mikor lesz. További hozzászólás 

hiányában ismertette az alábbi határozati javaslatot, amelyet szavazásra bocsátott: 

„ Tárgy: Újévi tűzijáték  

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádi Gyula alpolgármester úr által 

felajánlott 2014. december havi tiszteletdíján túli összeggel az újévi tűzijáték finanszírozását, 

az általános tartalék terhére biztosítja.  

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen” 

 

A döntésben résztvevő képviselők száma: 8 fő. 

 

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

 

191/2014. (XII. 17.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Újévi tűzijáték  

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádi Gyula 

alpolgármester úr által felajánlott 2014. december havi tiszteletdíján túli összeggel 

az Újévi tűzijáték finanszírozását, az általános tartalék terhére biztosítja.  

 

 Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 Határidő: értelemszerűen 

 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester kérte, hogy a második pontban a képviselők felkészítéséről 

döntsön a testület, amelynek összege 7.000 Ft + ÁFA és Mályiban kerül megtartásra, a 

TÖOSZ szervezi.   

 

Nádi Gyula alpolgármester:  

Most vannak túl egy sikeres vizsgán.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester hozzátette, hogy kétnapos a felkészítés és 70 E Ft-ba kerül, 

januárban tartanák. 

 

Nagy Róbert képviselő: 



38 

 

Köszöni, nem kíván ilyen felkészítőn részt venni.  

 

Pásztor Erik képviselő: 

Őt sem érdekli. 

 

Rimán János képviselő: 

Ne költsenek most erre. 

 

Hogya Zsolt képviselő: 

Nagyon komoly tájékoztatót hallottak most a felkészítőn, korrekt és kimerítő volt.  

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

A tananyaguk is megvan. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy akkor ezt nem bocsátja szavazásra a 

hozzászólások alapján. Javasolta, hogy térjenek át a következő pontra, ez pedig egy kerítés 

építése a GAMESZ körül. Véleménye szerint, amit meg tudnak csinálni még ebben az évben, 

és van még rá pénzük, engedi a költségvetés kerete, azt tegyék meg, ne vigyenek át 

feladatokat a jövő évre, mert csökkenteni fogják a jövő évi lehetőségeket. A kerítés építésére 

a GAMESZ-hoz és az Okmányirodához tartozó területeken kerülne sor. Mindenképpen le kell 

zárni ezt a területet, mert már többször feltörték a GAMESZ épület mögött található kis 

raktárt. A Zsolca TV Kft.-be betörtek, tönkretették az eszközöket. Megkérdezte Németh 

Csaba ügyvezető igazgatót, hogy kapott már kártérítést? 

 

Németh Csaba ügyvezető igazgató: 

Nem, még semmit. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester folytatva hozzászólását elmondta, hogy szükségesnek tartja a 

kerítést, nappal munkaidőben ki fogják nyitni a kaput, utána pedig zárva lesz. A zárt területen 

történő betolakodás már más elbírálás alá esik. Az utcafronti és a belső udvari kerítés 

készítésének összege 300 E Ft + ÁFA. A GAMESZ kivitelezésében valósulna meg, 

lényegében a beszerzett anyag költsége az érdekes, mert a GAMESZ irányításával a 

közmunkások építenék meg. Megnyitotta a vitát az előterjesztés felett. 

 

Hogya Zsolt képviselő: 

Miből és hogyan történne a kivitelezés? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy beton alapon fémváz 

lenne, az utcaképnek megfelelően. Gondolkodtak sorompó kihelyezésében, de azzal nincs 

megoldva a probléma, mert akkor őrség kellene. További hozzászólás hiányában ismertette az 

alábbi határozati javaslatot, amelyet szavazásra bocsátott: 

„Tárgy: GAMESZ kerítés elkészítése 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 300 E Ft + ÁFA összeget fordít a 

GAMESZ kerítés elkészítésére, az általános tartalék terhére. A kivitelezési munkálatok 

elvégzése a GAMESZ által történik. 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen” 

 

A döntésben résztvevők száma: 8 fő. 
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

192/2014. (XII. 17.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: GAMESZ kerítés elkészítése 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 300 E Ft + ÁFA összeget 

fordít a GAMESZ kerítés elkészítésére, az általános tartalék terhére. A kivitelezési 

munkálatok elvégzése a GAMESZ által történik. 

 

  Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

  Határidő: értelemszerűen 

 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester a következő pontról elmondta, hogy az egészségügyi 

beszámoló során nem vetődött fel, azonban korábban már írásban jelezték neki egy 

sorszámosztó automata beszerzését azzal az indokkal, hogy a különböző elsőbbségeket szerző 

hangoskodó embereket ezzel ki lehetne szűrni. A földszinten megkapja a sorszámot a beteg, 

fent pedig behívhatják. Meg lehet sok mindent ezzel előzni, ennek az ára 3 M Ft. Látja a 

megdöbbenést az arcokon, de azon még jobban meg fognak a képviselők lepődni, hogy a 

miniszterelnökség azt határozta el, hogy az egészségügy összes feltételét az önkormányzatnak 

kell biztosítania, a társadalombiztosítástól kapott pénz pedig teljes mértékben a vállalkozóké 

lesz. Véleménye szerint kis lépésekkel próbáljanak haladni, nem véletlenül mondta, hogy le 

kell ülni és meg kell beszélni a problémákat, a közöttük lévő szerződés alapján. Nagyon 

érdekes dolgokat vetettek fel az egészségügy dolgozói és az nem kevés pénz lesz. Úgy 

gondolja, hogy amit tudnak, csináljanak meg. Ezt a kérelmet azért hozta a testület elé, mert 

írásban érkezett. Meg kell nézni, hogy mennyiért tudják beszerezni a gépet. Hét rendelő van a 

védőnőkkel együtt. Nem tudja, pontosan mennyibe kerülhet, ahogy utánanézett egy nagyon 

egyszerű gép, amely 6-7 adatot tud tárolni, az körülbelül ilyen összegű.  

 

Nagy Róbert képviselő:  

Eléggé a szakmájába vág ez a dolog, milyen határidővel gondolta ezt 

polgármester úr megvalósítani, még most decemberben, vagy pedig egy alaposabb 

felmérés előzze ezt meg?  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester a hozzászólásra reagálva elmondta, hogy nincs határidő. Azt 

szeretné, ha ennek beszerzésére elkülönítenének egy bizonyos összeget, a végrehajtásra pedig 

később kerülne sor. Emlékeztette a képviselőket arra, hogy az önként vállalt feladatok 

esetében az igények el fogják őket árasztani, mint ahogy az elmúlt években is történt. 

Annyiban kért most döntést, hogy elfogadják-e, hogy beszerzik, és különítsenek el 3 M Ft-ot.  

 

Nagy Róbert képviselő:  

A beszerzéssel egyetért, de a megvalósítás előtt kerüljön testület elé a döntés. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester további hozzászólás hiányában ismertette az alábbi határozati 

javaslatot, amelyet szavazásra bocsátott: 

„Tárgy: Egészségházba sorszámosztó automata beszerzése 
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Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 M Ft + ÁFA összeget az 

Egészségházban létesítendő sorszámosztó automata beszerzésére fordít a pénzmaradvány 

terhére, amennyiben a 2014. évi zárszámadást követően szabad pénzmaradvány keletkezik. 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen” 

 

A döntésben résztvevők száma: 8 fő. 

 

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

 

193/2014. (XII. 17.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Egészségházba sorszámosztó automata beszerzése 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 M Ft + ÁFA összeget az 

Egészségházban létesítendő sorszámosztó automata beszerzésére fordít a 

pénzmaradvány terhére, amennyiben a 2014. évi zárszámadást követően szabad 

pénzmaradvány keletkezik. 

 

 Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 Határidő: értelemszerűen 

 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ötödik pontként a szavazatbiztosító 

rendszerről döntsenek, amelyet tavaly kipróbáltak és akkor 3 M Ft-ba került volna. Ez egy 

komplett automatikus szavazatbiztosító rendszer kihangosítóval együtt. Javasolta, hogy erre is 

különítsenek el egy bizonyos összeget. Ezt a döntésüket később még meg tudják változtatni, 

ez a többi meghozott döntésre is igaz.  

 

Nádi Gyula alpolgármester: 

Először ő is idegenkedett ettől. Menet közben azonban megbarátkozott vele. Egy 

ülést végigcsináltak ezzel a rendszerrel, teljesen normálisan, konszolidáltan zajlott 

ez az ülés. A jegyzőkönyvvezetők munkáját is jelentősen megkönnyítené, 

véleménye szerint ez hasznos lehet.   

 

Széchenyi Sándorné képviselő: 

Nem érzi ennek szükségességét, de ha úgy gondolják, hogy ez korszerű, nem 

idegenkedik semmiféle új technikai eszköztől. 

 

Németh Csaba, a ZsolcaTV ügyvezető igazgatója:  

Azért kért szót, mert tavaly ő hozta ide ezt a rendszert. A rendszer által nyújtott 

háttér egy része nagy segítség a képviselőknek. A jegyzőkönyv elkészítésében is 

nagy segítséget jelent, mivel a hangosítás is nagyon jó. A cég az országban már 

több mint hetven önkormányzatnál építette ki ezt az informatikai rendszert, 

közöttük több budapesti önkormányzatnál is. A hangosítás tekintetében a 

meglévőre csatlakoznak rá, így az költséghatékonyabb. 

Szükséges az is, hogy mobil legyen, mivel a teremben más rendezvények is 

zajlanak, így a testületi ülésekre szükséges csak összepakolni.  
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Dr. Tóth Lajos polgármester további hozzászólás hiányában ismertette az alábbi határozati 

javaslatot, amelyet szavazásra bocsátott: 

„Tárgy: Mikro voks rendszer beszerzése  

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a testületi munka elősegítése céljából 

szavazó és kihangosító berendezés (Mikro voks rendszer) beszerzésére 3 M Ft + ÁFA 

összeget fordít a pénzmaradvány terhére, amennyiben a 2014. évi zárszámadást követően 

szabad pénzmaradvány keletkezik. 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen” 

 

A döntésben résztvevők száma: 8 fő. 

 

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

194/2014. (XII. 17.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Mikro voks rendszer beszerzése  

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a testületi munka 

elősegítése céljából szavazó és kihangosító berendezés (Mikro voks rendszer) 

beszerzésére 3 M Ft + ÁFA összeget fordít a pénzmaradvány terhére, amennyiben 

a 2014. évi zárszámadást követően szabad pénzmaradvány keletkezik. 

 

 Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 Határidő: értelemszerűen 

 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy utolsó pontként az árvízi emlékműről 

tárgyaljanak. A felsőzsolcai nagykoalíció kinyilvánította, hogy az árvíz napján mindenképpen 

fel kell avatni az árvízi emlékművet, június 4-én. Javasolta, hogy az árvízi emlékműre szintén 

3 M Ft-ot különítsenek el. Megnyitotta a vitát a javaslat felett. 

 

Hogya Zsolt képviselő:  

Az árvizet elfelejteni szeretné, nemhogy emléket állítsanak ennek. Ebben a 

formában, hogy árvízi emlékmű, nem támogatja ezt az elképzelést. Azt már 

jobban el tudja képzelni, hogy az árvíz pusztítása után a helyreállításnak, illetve az 

összefogásnak állítsanak emléket.  

 

Dr. Tóth Lajos polgármester hozzátette, hogy az ő olvasatában is ezt jelenti. 

 

Nádi Gyula alpolgármester:  

Egy kőbe vésett köszönet az országnak és mindazoknak, akik segítettek 

Felsőzsolcának.  

 

 

 

Csáki István civil szervezeti képviselő:  
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Közmeghallgatáson már polgármester úr ezt felvetette, bár csekély érdeklődés 

volt, de ezt feltétlenül meg kell csinálni. Az emlékmű helyszínével kapcsolatban 

hozzászólhat? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester válaszolva a kérdésre elmondta, hogy azt majd egy másik 

alkalommal tárgyalják. Itt a 3 M Ft-ról kell dönteniük, amelyhez természetesen lakossági 

felajánlásokat is szívesen elfogadnak. 

 

Csáki István civil szervezeti képviselő:  

Természetesen a lakossági felajánlást is meg kell tenni. Véleménye szerint akkor 

érzi mindenki magáénak ezt az emlékművet, ha maga is hozzájárul. Legyen 

megörökítve ez a pusztítás és érezze mindenki magáénak. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette az alábbi határozati javaslatot, ezt szavazásra 

bocsátotta:  

„Tárgy: Árvízi emlékmű felállítása  

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 M Ft + ÁFA összeget az Árvízi 

emlékmű felállítására fordít a pénzmaradvány terhére, amennyiben a 2014. évi zárszámadást 

követően szabad pénzmaradvány keletkezik.  

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen” 

 

A döntésben résztvevők száma: 8 fő. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

195/2014. (XII. 17.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Árvízi emlékmű felállítása  

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3 M Ft + ÁFA összeget az 

Árvízi emlékmű felállítására fordít a pénzmaradvány terhére, amennyiben a 2014. 

évi zárszámadást követően szabad pénzmaradvány keletkezik.  

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester kérte a jelenlévőket, hogy amennyiben az egyebekhez van még 

hozzászólásuk, véleményük azt tegyék meg.  

 

Nádi Gyula alpolgármester:  

Döntöttek mindenféle dolgokról, tárgyakról. Most emberekről is szeretne dönteni. 

Amikor felvették Gaál Imrét GAMESZ igazgatónak, akkor a testületben 

megfogalmazódott, hogy később az ő bérét rendezni kell majd. Ezt most 

gondolatébresztőként mondja. Véleménye szerint igazgató úr az elmúlt 

időszakban bebizonyította, hogy megfelelően kézben tudja tartani az intézmény 

vezetését. Ne várják azt meg, hogy meggondolja magát. 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy ígéri, foglalkozni fog a dologgal.  



43 

 

 

Csáki István civil szervezeti képviselő:  

Az emlékmű helye most rendeződni látszik, amely ha Miskolc felől jönnek, akkor 

a jobb oldalon található, a régi csordás-ház helyén. Véleménye szerint mindkét 

terület rendezésre szorul. A csordás-ház helyén történt már egy 

területkiegyenlítés, feltöltés. A másik területtel kapcsolatban pedig egyeztetni 

kellene a kivitelezővel, ott most egy homokbucka található, hátha azt is meg 

lehetne csináltatni a kivitelezés terhére. Ezzel az önkormányzat már jól járhatna. 

Az emlékművet a két terület közül az egyiken kellene megvalósítani. Tegnap azon 

a területen járt, ott egy szép parkot lehetne kialakítani és oda elhelyezni az 

emlékművet. Korábban már volt arról szó, hogy ott zajlott az 1848-as csata is és a 

kettőt együtt lenne jó megvalósítani. A volt csordás-ház területén pedig egy 

parkolót kellene kialakítani, mivel sok esetben a Pokol Csárda környékén - főleg 

rendezvények során - lehetetlen parkolni. Egy rendezett parkolót kell kialakítani, 

illetve egy ligetszerű parkot fákkal és padokkal. Ezek megvalósítására a civil 

szervezetektől is kérhetnek segítséget, hogy Felsőzsolca érdekében vegyenek részt 

a kivitelezésben és a fenntartásban is. Ő azt szeretné, ha ez az elképzelés válna 

ismertté a lakosság előtt is.   

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy egy dologra kell vigyázni, ki fogják pontosan 

mérni, hogy hol van a miskolci határ, mert oda azért mégse tegyék az emlékművet. Ott elég 

képlékeny a határ és folyamatosan változik. Jelen pillanatban a sárga ház túlsó oldala, a 

kereszt hátsó részével a gátra merőleges területig az övék, a homokbucka már nem 

felsőzsolcai terület, de véleménye szerint egy emlékligetet csinálhatnak oda is fákkal és 

padokkal, legfeljebb majd a miskolciak is eljönnek pihenni oda. 

 

 

A polgármestert az ülést 1210 órakor bezárta. 

 

K. m. f. 

 

 

 

 DR. PATAKI ANETT DR. TÓTH LAJOS 
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