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Címlapon
A szabadidő hasznos eltöltésére és a munka világába való belekós-
tolásra is alkalmas a nyári diákmunka. A kormányzat által 2013 óta 
támogatott program keretein belül idén két turnusban várja a diáko-
kat az önkormányzat.

Újabb autóval gazdagodott Felsőzsolca  
Ezúttal egy Ford mikrobusz áll a város szolgálatába

HÍREK              2. OLDAL

Újabb autót vásárolt Felsőzsolca Város Önkormány-
zata. "Alapvető cél, hogy önkormányzatunk olyan  
járművekkel rendelkezzen, amelyeket a helyi közösség  
szolgálatába tudunk állítani." mondta Szarka Tamás polgármes-
ter az autó átvételét követően.

A korábbi Opel Vivaro már régen megérett a cserére. A sikeres 
értékesítését követően került sor az új Ford mikrobusz megvá-
sárlására. 

Az új Ford gépjármű vásárlását az önkormányzat saját forrásból 
finanszírozta. Az autó kulcsait Szarka Tamás polgármester és 
Pásztor Erik alpolgármester vette át.

Új futókör épül a sportolni vágyók nagy örömére 
A hónapban megkezdődött a Sportpálya területén a rekortán futókör építése
A kivitelezővel történt egyeztetéseket és az utolsó terület bejárást követően 
megkezdődtek az előkészületi munkálatok az új öntött gumi burkolatú futó-
kör építése kapcsán, ami miatt a futópálya lezárásra került.

Aki ismerte a pályát, tudja, milyen lehetetlen körülmények voltak ott, hiszen 
az elmúlt években semmilyen fejlesztés, karbantartás nem történt kizáró-
lag csak a szükséges mértékű takarítási, felületkezelési munkálatok voltak 
elvégezve. 

Most a szemünk előtt körvonalazódik a helyén egy új, modern,  
mindenki számára megfelelő sportolási lehetőséget biztosító rekortán  
futókör, melyet a sportpálya közvetlen közelében található köznevelési  
intézmények óvodásai és iskolásai napi szinten használhatnak majd sporto-
lás és szabadidősport céljából egyaránt. A futókör várhatóan a nyár folya-
mán készül el és kerül átadásra, hogy a lakosság biztonságban, a legmoder-
nebb körülmények között sportolhasson.

Városunk védőnőit köszöntötte Szarka Tamás polgármester a  
Védőnők Napja alkalmából.

A gyermekek születése, egészsége és fejlődése a legfontosabb 
dolog az életünkben. Ebben látnak el nélkülözhetetlen szolgá-
latot a védőnők. A személyes kapcsolattartás, a tanácsadás, 
a törődés és az odafigyelés köszönetet és elismerést érdemel. 

Önkormányzatunk, ahogy eddig, úgy a jövőben is mindent  
megtesz, hogy segítse tevékenységüket – mondta a polgármes-
ter.

Jó egészséget és további sok sikert kívánunk nekik áldozatos 
munkájukhoz!

Elismerés és köszönet a védőnőknek  
Értünk, gyermekeinkért dolgoznak 



Bolondballagás az óvodában 
Vidám ünnep volt a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvodában
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Az eredményhirdetés időpontjáról később adunk tájékoztatást.

A részletes pályázati kiírás és nevezési lap letölthető
a www.felsozsolca.hu weboldalról!

- városunk értékei fotókon címmel

"FELSŐZSOLCA,
AHOGY ÉN LÁTOM"

Felsőzsolca Város Önkormányzata
fotópályázatot hirdet 

Először a Krisztina Óvoda Hóvirág csoportjába járó gyerekek  
látogattak el az óvó nénik kíséretében a polgár-
mesteri hivatalba, ahol színes jelmezekbe öltöz-
ve vidám műsorukkal kedveskedtek az ott dolgozóknak.

A műsort követően Szarka Tamás, Felsőzsolca Város  
polgármestere megvendégelte a kicsiket, akik a bolondbal-
lagás alkalmával zsebpénzt is gyűjtöttek a fagylaltozásukhoz.
Egy héttel később a Platthy Ida Óvoda Maci csoportja  
lepte meg a polgármesteri hivatal dolgozóit. A díszes  
jelmezekbe öltözött óvodások személyesen adták át a  
ballagásukra szóló meghívót a polgármester  úr 
részére, majd tornagyakorlatokkal mozgatták meg a kollektívát.

A polgármester ezt megköszönve megvendégelte a kicsiket, és 
a hivatal dolgozóival közösen aprópénzzel töltötték meg a gye-
rekek kalapjait, akik így a fagyizó irányában folytatták az útjukat. 

Az önkormányzat a tavaly indított táborozási  
kategóriákat kínálja idén is a felsőzsolcai diákoknak 
és családoknak.

Június 28-tól augusztus 13-ig, 4 turnusban indítják a 
napközis táborokat, melyek költsége 15.000,- Ft / fő. 

A napközis táborokat két helyszínen hirdették meg. 
Idén is újítanak, újabb és újabb elfoglaltságot talál-
nak, egyre több helyszínen.

Jelentkezni a polgármesteri hivatalban lehet elekt-
ronikusan vagy személyesen, majd fizetni és részle-
tes információkat szerezni is a hivatalban tudnak a 
visszajelzést követően. 

Bár a jelentkezési határidő lejártáig még van idő, 
lassan megtelnek a turnusok. A részletekért látogas-
sanak el a www.felsozsolca.hu oldalra!

Nyári táborok Felsőzsolcán
Napközis táborokban táborozhatnak 
a felsőzsolcai gyerekek



Augusztus 31-ig térítésmentesen vehetik igénybe az általános is-
kolák torna csarnokait azok a sportfoglalkozást szervezők, akik a 
járvány harmadik hullámának megjelenése előtt is bérelték a ter-
meket sportolási tevékenység céljából.

Az intézmények igazgatóinál Szarka Tamás polgármester  
kezdeményezte a bérleti díjaktól történő eltekintést, akik  
ebben partnerek voltak, ezzel is ösztönözve a lakosságot a sporto-
lásra, illetve a szabadidős tevékenységek folytatására. 

Mivel a sportfoglalkozást szervezőknek ezen időszak alatt 
nem kell fizetniük a terembérletért, így a felsőzsolcai lakosok  
kedvezményes áron vehetik igénybe az általuk biztosított különbö-
ző sport tevékenységeket. 

HÍREK              4. OLDAL

Kedvezményes áron sportolhatnak a felsőzsolcai lakosok 
A mozgás mindenkinek öröm

Győzelemmel zárta a szezont a BTE Felsőzsolca 
Csapatunk ismét sikeresen vette az akadályokat

Május 29-én, délután rendezték meg a szezon 
utolsó bajnoki mérkőzését Felsőzsolcán, mely  
elején díjazásban részesültek korosztályok szerint 
az év legjobb játékosai.

A díjakat Szarka Tamás polgármester adta át a díja-
zottaknak. Az ingyenesen megtekinthető mérkőzés 
eredménye: BTE Felsőzsolca - MVSC MISKOLC 5-2.

A csapat idén a MOL Magyar Kupában a legjobb 64 
csapat közé jutott, Felsőzsolca futballtörténelmé-
ben rekord pontszámot szerzett, és ezzel biztosí-
totta a főtáblán való szereplését a jövő évi szezon-
ra, mivel a bajnokságot a 2. helyen zárták. Nagyon 
büszkék vagyunk a csapatra! 

Flashmobbal hívta fel a figyelmet a baleset- és bűnmegelőzés 
fontosságára és az élet törékenységére a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Rendőrfőkapitányság június 15-én, délután a  
Miskolc Plaza kereszteződésénél.

Az akcióban résztvevő diákok Felsőzsolcán készültek fel a 
táncra, próbáikhoz a helyszínt a Felsőzsolcai Rendezvények 
Háza biztosította. 

Balesetmegelőzési flashmobot tartottak 
Miskolcon keltették fel a figyelmet
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Folyamatos fejlődésben a város 
Interjú Szarka Tamás polgármesterrel az elmúlt időszak fejlesztéseiről, beruházásairól

Az utóbbi időben sok minden változott a 
városban. Számos fejlesztés van folyamat-
ban. Jelenleg milyen projekteken dolgoz-
nak? 

Számos fejlesztés van folyamatban Felső-
zsolcán. Munkagépek dolgoznak az Állomás  
utcán és a Sportpályán is – ezek már  
mindenki által látható fejlesztések. A hát-
térben az előkészítés különböző fázisai-
nál tart az energetikai, és a csapadékvíz 
projekt. Nagy hangsúlyt kapnak az épület 
felújítások és a közlekedési infrastruktúra 
fejlesztése. Az elmúlt időszakban parkolót 
újítottunk fel, folynak a padkázási mun-
kálatok, virágos arculatot alakítottunk ki 
a városnak, felújításra került az Összetar-
tozás Emlékpark és a benne elhelyezett  
Trianoni emlékmű, valamint vásároltunk egy 
új Ford mikrobuszt. A pandémia ellenére sem 
állt meg az élet Felsőzsolcán. A várost járva 
több helyszínen folynak munkálatok. Már  
átadás előtt áll a Vállalkozást Segítő  
Központ, elkezdődött egy jelentős zöldfelü-
let-rekonstrukció is, és a polgármesteri fásí-
tási program is folyamatos.

A számos beruházás egyike a készülő  
kerékpárút, illetve az utak, járdák karban-
tartása. Mit tudhatunk ezekről?

Igen, beruházásaink fontos része a  
közlekedési infrastruktúra folyamatos  
fejlesztése. Épül a kerékpárutunk és  
hamarosan városunk újabb útszakaszai is  
megújulnak a tervek szerint. A nagyobb 
felújítási munkálatok mellett az utak kátyú-
zását is ütemezetten végzik a Felsőzsolcai 
GAMESZ munkatársai. A város útjainak  
karbantartására nagy szükség van, ez  
látszik a város mindennapi közlekedésén.  
A számok is ezt igazolják, mivel több, mint 

3000 gépkocsi van bejelentve Felsőzsol-
cán.  Ami a járdákat illeti, a tavaly elkezdett  
járdafelújításokat idén is folytatjuk, és a 
biciklivel közlekedők is kiemelt figyelmet 
kapnak, hiszen ütemezetten halad a kerék-
párút építése, mely elkészültét követően 
Felsőzsolca kerékpárútját összeköti majd a 
Miskolc által épített kerékpárúttal. Ennek a 
beruházásnak köszönhetően a város nagy 
részét lefedő kerékpárút hálózaton kerekez-
hetünk majd úgy, hogy több utcát is bekap-
csoltunk a kétkerekű közlekedésbe. 

Ön mindig is kiemelten kezelte az egészsé-
ges életmóddal kapcsolatos fejlesztéseket, 
milyen változásokra számíthatnak a spor-
tolni vágyók? 

Mind a verseny-, mind a szabadidősport 
infrastruktúrafejlesztése is nagy hangsúlyt 
kapott. Az előkészületi munkálatok végezté-
vel megtörtént a terület átadás a sportpálya 
körüli futókör építése kapcsán, és elkezdő-
dött a kivitelezés. Várhatóan a nyár folya-
mán elkészül és biztonsággal vehetik majd 
birtokba lakosaink.

Sok beruházás kezdődött el még az utóbbi 
időben, mik ezek?

Egyszerre több helyen indulnak el energe-
tikai beruházásaink. Több épület energe-
tikai megújulására is sor kerül, köszönhe-
tően a sikeres közbeszerzési eljárásnak. A 
Rendezvények Háza új tetőszigetelést kap  
annak érdekében, hogy a korábbi évek el-
hanyagolásából származó beázási problé-
mát megszüntessük.Tervezzük a Kazinczy  
Ferenc Református Általános Iskola átadá-
sát, melyre a pandémia miatt nem került 
még sor. Bár nem fenntartók, csak tulajdo-
nosok vagyunk, felelősséggel tartozunk két 
iskolánkért is.

Az Ön számára is fontos a jövő generáci-
óinak képzése, remek kezdeményezés a 
diákmunka program, mit tudhatunk erről? 

Örömmel tájékoztatom lakosságunkat, hogy 
július elsején indul az önkormányzati diák-
munka program, az önkormányzatnál és  
intézményeinél, mivel önkormányzatunk 
idén is igényelte a támogatást a 16-25 év 
közötti, nappali tagozatos tanulói vagy 
hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok 
foglalkoztatásához.  A programhoz az álla-
mi finanszírozás mellett önkormányzatunk 
is hozzájárul. Nagyon vártuk ezt a lehető-
séget, mivel számunkra is fontos, hogy a 
diákok hasznosan töltsék el a nyári szaba-
didejüket, munkatapasztalatot szerezve, 
emellett megkeresve a pénzt arra, hogy 
esetleg szórakozzanak, vagy éppen utazza-
nak. Június 15-én, kedden indult a jelentke-
zés. Az önkormányzat feladata akkor kezdő-
dik, miután a diákok beregisztráltak a Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztályán (Miskolc, 
Zombori u. 2.).

Ezt követően a regisztrációs lappal várják a 
diákokat a Felsőzsolcai GAMESZ-nál, ahol 
segítenek kitölteni a szükséges papírokat.
Várhatóan a 2021. július 1-31. és 2021. 
augusztus 1-31. időszakokra igényelhető a 
támogatás, így a diákok két turnusban, 20-
20 napot dolgozhatnak az intézményekben. 
Mindkét idei turnus esetén napi hat órás a 
foglalkoztatás, és fontos információ, hogy 
egy diák, csak egy turnusban vehet részt. 
Nagyon népszerű az önkormányzati diák-
munka program, jönnek a telefonok, hogy 
lesz - e munka, mi lesz a feladat, mik lesznek 
a feltételek. A diákok már nagyon várják, én 
azt javaslom, hogy mindenki igyekezzen a 
jelentkezéssel, mert ha a létszámkeretünk 
betelik, akkor sajnos nem tudjuk fogadni a 
további jelentkezőket.

Itt a nyár, de az élet láthatóan nem állt meg 
a hivatalban, sőt. Számos kulturális ese-
ményt szerveznek, és a nyári táborok sem 
maradnak el. Hol tájékozódhatnak minde-
zekről az érdeklődők?

Nos igen, nagyon széles skálán mozog az a 
tevékenységi kör, amin maga a hivatal és 
az intézményeink működnek: az óvodák, a 
kulturális, szociális intézmények tárt karok-
kal várják a diákokat, és a nyári táborokban 
is elkel egy-egy segítő kéz. A friss híreket,  
információkat továbbra is olvashatják a  
város hivatalos facebook oldalán, illetve 
saját oldalamon is. A visszajelzések alap-
ján sokakat elérnek és informatívak a meg-
osztott hírek, események. Persze emellett 
továbbra is minden csatornát igyekszünk 
megragadni, hogy tájékoztassuk a városla-
kókat a fontosabb történésekről.
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Vidámság, kacagás, gyermeknap az óvodában
Mag Zsolt Sándorné óvodavezető beszámolója

„Napsugár, napsugár, ragyogj, süss ma szebben! Simogasd a gyerekeket 
lágyan, melegebben!”

Május utolsó vasárnapja a gyermekeké. A Felsőzsolcai Napközi Otthonos 
óvoda azonban nem várt hétvégéig, már csütörtökön megtöltöttük élettel 
az intézmények udvarait, ahol megannyi élmény várt a kicsikre. Számos 
programmal készültek az óvó nénik. Már reggel gyerekzsivajjal, zenével, 
jókedvvel telt meg az óvoda udvara. Feldíszített környezetben fogadták 
az óvó nénik a gyerekeket és sejteni lehetett, hogy ez a nap izgalmas és 
örömteli lesz. A sok előkészített eszköz és az ugrálóvár látványára kikere-
kedett a szemük, izgatott csillogás jelent meg a tekintetükben.

Az ünnepeltek, a gyerekek több programból választhattak, élményeket sze-
rezhettek. A tágas udvar adta lehetőségeket kihasználva többféle ügyességi 
játékot és szórakoztató tevékenységeket próbálhattak ki. Volt, aki aszfaltraj-
zolt, ugrálózott, hullahoppozott, táncolt, buborékot fújt, lufizott, kosarazott. 

Andi-Bandi bohóc jelenléte fokozta a hangulatot, aki a gyerekekkel együtt 
szurkolt, ugrált, buzdított, táncolt kifogyhatatlan lendülettel.

A délelőtt fénypontja a mindenki által kedvelt Csiribiri együttes volt.  
Rosszcsont Panka és a huncutkodó Melák nemcsak megnevettették, 
de táncra is perdítették, interaktív játékba hívták a kicsiket. Szabadtéri 
koncertjük jó kedvre derítette az óvoda szűkebb és tágabb környezetét.  
Tágra nyílt szemmel, kíváncsi tekintettel fogadták meglepetés vendé-
günket Szarka Tamás polgármester urat, aki hatalmas dobozzal érkezett 
és megajándékozta a gyermekeket Felsőzsolca Város Önkormányzata 
nevében. Köszönetül sok mosolyt és vidámságot kapott, egy különleges 
érzést, a szeretet érzését.  „Hadd legyen ez a nap egy nagy örömének!  
Ezt kívánom én a világ minden gyermekének.”

A rendezvényekről készült képeket megtekinthetik Felsőzsolca város hiva-
talos facebook oldalán.

A diákok szülői engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben már a 15 éves nappa-
li tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát. A munkavállaláshoz adóazonosító jelre van szükség, 
ezért ha a diák még nem rendelkezik vele, vagy elvesztette az adókártyáját, akkor azt a 21T34-
es nyomtatványon, akár online, elektronikusan is igényelheti a NAV-tól.

A munkavégzésről szóló megállapodás előtt célszerű ellenőrizni a leendő munkáltatót a NAV 
honlapján, az „Adatbázisok” rovatban, a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztató cégeknél 
ugyanis kockázatos munkába állni. A diákmunkával szerzett jövedelem, néhány foglalkoztatá-
si formát kivéve, adóköteles. A személyi jövedelemadó mértéke 15 százalék, amit a munka-
adó adóelőlegként von le a diák bruttó jövedelméből. Ha munkaviszonyban, vagy biztosítást 
eredményező megbízási jogviszonyban dolgozik a tanuló, akkor egyéni járulékot is kell fizetnie,  
melyet szintén a munkáltató von le. A foglalkoztatónak az adóévi összes jövedelemről és a  
levont közterhekről igazolást kell kiállítania 2022. január 31-éig, amire a diáknak jövőre szüksé-
ge lesz a NAV által készített személyijövedelemadó-bevallási tervezet ellenőrzéséhez. 

18 éves kor alatt csak a törvényes képviselő hozzájárulásával érvényes az írásban megkötött  
alapbért, munkakört, munkaviszony időtartamát, jellegét és a munkavégzés helyét tartalmazó 
munkaszerződés, melyhez a munkaviszony esetén ragaszkodni kell. A munkáltatónak be kell 
jelentenie a NAV-hoz a munkaviszony alapján létrejött biztosítási jogviszonyt. A felek megálla-
podhatnak havi, heti, napi vagy órabérben, vagy teljesítménybérben is a munkaszerződésben, 
a diáknak azonban meg kell kapnia a minimálbért, ami napi 8 órás foglalkoztatásnál havonta 
bruttó 167 400 forint. 

Ha a diákok egyszerűsített foglalkoztatás keretében dolgoznak (alkalmi- vagy idénymunka),  
akkor ebben az esetben nem kötelező írásba foglalni a szerződést. Bővebb információ a 72. 
számú Információs füzetben olvasható. Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Nyári diákmunka 
Hasznos információk diákmunka vállalása előtt
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A trianoni békediktátum aláírásának 101. évfordulójára emlékező  
Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából tartott a Trianoni Emlékmű  
avatásával egybekötött megemlékezést Felsőzsolca Város Önkormányzata 
az Összetartozás Emlékparkban. 

A megemlékezésen Szarka Tamás polgármester felsorolta az alig felfog-
ható veszteségeket, és tiszteletét fejezte ki mindazoknak, akik küzdöttek, 
harcoltak a nagy Magyarországért, és akik életükkel fizettek azért, hogy 
kiálltak a magyarságuk mellett.

Csöbör Katalin országgyűlési képviselő beszédében kiemelte: Ugyan-
az a szív dobban a miskolci és a kassai magyarokban, ha meghalljuk a  
Himnuszt, ha meglátjuk a Szent Koronát, a nemzeti lobogót, vagy a magyar 
címert.

A beszédeket a felújított Trianoni emlékmű avatása követte, melynek kere-
tében Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, Szarka Tamás polgármester 
és Fehér Tibor, a Felsőzsolcai Lokálpatrióta Kör képviseletében nemzeti 
színű szalagokat helyezett el a kopjafákon. A történelmi egyházak képvi-
selői megszentelték és megáldották a megújult emlékművet, mely után 
a koszorúzás következett. A megemlékezésen az önkormányzat és a civil 
szervezetek mellett helyi lakosok is elhelyezték az emlékezés virágait.

A műsor részeként Kun Attiláné előadásában Babits Mihály: Áldás a  
magyarra című versét, míg Krúdy Gyula: Az égett emberhez című publi-
cisztikai írását Mátyus Luca előadásában hallhattuk. A megemlékezésen 
felléptek a Zsolca Táncegyüttes tagjai, és közreműködött a Csomasz Brass 
Band Felsőzsolca. A megemlékezés a történelmi egyházak képviselőinek 
és az emlékező közösség közös imájával zárult. Őrtűz hirdette a trianoni 
békediktátum aláírásának 101. évfordulóját Felsőzsolcán.
 

Június 4-én szerte a világon őrtüzek hirdették a nemzeti összetartozás 
napját, így városunkban is fellobbant a magyar nemzet összetartozását 
szimbolizáló tűz Felsőzsolca Város Önkormányzata szervezésében.

Idén az időjárás is kedvezett az eseménynek, melynek köszönhetően  
sokan gyűltek össze a Sportpályán, hogy tiszteletüket tegyék a magyarság 
történelmének egyik legnagyobb tragédiája előtt. A nemzeti összetartozás 
napján szerte a világban, de legfőképpen a Kárpát-medencében fellobban-
nak az összetartozást jelképező lángok. A 20:30-kor meggyújtott máglya 
ma is fényesen tündökölt, jelezve, hogy mi magyarok voltunk, vagyunk és 
leszünk!

Ballagás az óvodából 
Mag Zsolt Sándorné óvodavezető írása

A pandémia miatt a ballagások rendje, módja is megváltozott és ez a társadalom  
legkisebbjeit is érintette. A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda nagycsoportos 
gyermekei búcsút vettek az óvodánktól. Az intézményekben csak szűk körben lehet 
ünnepelni a tanév végét és így búcsúzhattunk a nagycsoportos óvodásainktól is. 

Csak a szülők és a nagyszülők vehettek részt az óvodai ballagásokon, ezt a szabályt 
mindkét intézményünkben betartották. Arra viszont így is sor kerülhetett, hogy  
Felsőzsolcán egyedülálló módon lepjék meg a megjelenteket.  Megható és nagyon 
szép műsorral készültek erre a nagy napra a gyerekek. Izgatottan számolgatták 
mennyit kell még aludni, sokat készültek, tanultak, sokat nevettek és a búcsúzás 
megható pillanataiban kicsit sírtak is.

Az ünnepségen ez alkalommal útnak engedett galambok jelképezték, hogy most 
ők is elrepülnek, ám az óvodás évek pillanatai mindig a szívükben maradnak.   
A ballagó ovisok bizonyították, hogy kis emberek is képesek nagy dolgokra,  

hogy megértek az iskolára, és megérdemlik az elismerést, mert talpraesett, okos, 
ügyes óvodások.

Kedves Gyerekek! Tarisznyátokat megtöltöttük sok-sok jóval, közös programok,  
ünnepek emlékével, élményével. Vigyétek magatokkal mindazt, amit tanultatok!  
Legyetek vidámak, szorgalmasak, türelmesek, figyelmesek, fogadjatok szót, de  
maradjatok mindig egy kicsit gyerekek! Mi most elengedünk Titeket, hiszen vár  
rátok egy új világ, de a tarisznya mellé kaptok tőlünk egy képzeletbeli táblácskát, hogy  
akikkel találkoztok az útjaitok során tudják:

„Tanulni sokat a gyermektől lehet, mert mindig a mosolyt tanítja neked.
Tiszta lelke nem bánt, nem kér, csak arra vágyik, hogy vele legyél.
Elfogad – mindegy, ki vagy – nem irigy, bármit neked ad.
Várja, hogy játssz, tanítsd és szeresd, hogy az élet iskolájába vezesd.”
Sok sikert az iskolában kispajtások! 

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából megemlékezést tartottak a városban 
Ünnepséggel emlékezett a város
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Bemutatkozik a Lokálpatrióta Kör 
Kun Attiláné írása

Ha nyitott szemmel járunk a városban, ahol élünk, meglátjuk annak 
szépségét, és az ezekben lévő  lehetőségeket, de észre kell vennünk 
a hibákat, hiányosságokat is. Egy baráti beszélgetés kapcsán került 
szóba, hogy a Kegyeleti Park székelykapuján a festék lepattogzott, 
erősen kopott, le kéne festeni. Az időjárás viszontagságainak kitett 
fa bizony pusztul, ha nem gondoskodunk megóvásáról. Mi sem egy-
szerűbb, gondoltuk, fogjunk össze és hamar meglesz. De közelebbről 
megvizsgálva láttuk, hogy ez nem is olyan egyszerű. Ez a munka ala-
pos tisztítást, előkészítést igényel, a kivitelezés nem csak festék és 
ecset kérdése. S mivel nem csupán egy köztéri alkotásról lehet szó, 
ezért 2020. június 29-én bejárást szerveztünk városunkban, melynek  
során a köztereinken álló, fából készült emlékműveket is megvizsgál-
tuk közelebbről. Ezen részt vett Hogya Zsolt alpolgármester, Fehér At-
tila, Fehér Tibor, Mertinkó Róbert, Kun Attila is.

Ekkor jött létre a baráti társaságból a közös gondolkodás és közös  
akarat által a Lokálpatrióta Kör. A civil szerveződés céljául tűzte ki, hogy 
a helyi értékeket óvja, ápolja és megőrizze. Tanúi ezek a város törté-
netének, emlékeztetnek történelmi eseményekre. Elődeink hagyták, 
ránk tehát örökségünk. Úgy kell továbbadnunk, hogy méltó üzenet 
legyen az utánunk jövő generációknak is. A jelenben pedig mindnyá-
junk örömére és hasznára kellemes környezetet, közösségi pontokat 
jelentsenek. 

A bejárás észrevételeit leírtuk és kérésként, javaslatként a Polgármes-
teri Hivatalhoz eljuttattuk. Nagy örömünkre szolgált a pozitív fogadta-
tás. Szarka Tamás polgármester úr jónak és fontosnak találta a kezde-
ményezést és a kivitelezés lehetőségeit kereste. 

2021. február 10-én a Polgármesteri Hivatalba egyeztető megbe-
szélést hívott össze. Ekkor az elvégzendő feladatok tartalmát, azok 
költségigényét és forrásait, időpontjait és felelőseit jelöltük meg.  
A megbeszélésen jelen volt Szarka Tamás polgármester, Hogya Zsolt 
alpolgármester, valamint a Lokálpatrióta Kör delegáltjaként Fehér  
Attila, Fehér Tibor és Kun Attiláné.  A munkálatok koordinálásával pol-
gármester úr Hogya Zsolt alpolgármestert bízta meg.  

A felújítás sorrendje a megemlékezések tervezhető időpontjához  
igazodott. Így a trianoni emlékmű lett első a sorban. Felújítására a 
Techni-Tonn Kft. telephelyén került sor, Fehér Tibor felajánlásaként.  
A szükséges mennyiségű és minőségű festéket az önkormányzat  
finanszírozta. Szintén az önkormányzat intézte valamennyi kopjafa-
szállítását, melyet a kiemeléssel és a visszahelyezéssel együtt a Gobal 
Kertransz Kft. végzett.

Ezzel egyidőben a malomfalvi emlékpadot is újrafestették. Mellet-

te a két hársfa szépen megerősödött. A kis körágyást már korábban  
Mertinkó Róberttel alakítottuk ki, hogy védje kérgüket a damilos fű-
nyírás esetleges kártevésétől, ezt az önkormányzat idén is beültette 
friss virággal. 

Június 4-én az Összetartozás Emlékpark megújulva, teljes szépségé-
ben várta az emlékezőket. Az emlékmű felújítási munkálatairól készült 
fotódokumentációt az érdeklődők megtekinthették, Fehér Tibor a 
rendezvény keretében számolt be az elvégzett munkáról. 
A kegyeleti parkban álló ’56-os kopjafacsoport teljes felújítását ugyan-
csak a Techni-Tonn Kft. telephelyén Fehér Tibor és munkatársai végez-
ték. Kijavították, megerősítették, újrafestették, és már vissza is kerül-
tek a helyükre.

A málenykij robotra elhurcoltak emlékművét elszállítás nélkül, hely-
ben újította meg Fehér Attila és Fehér Tibor. Környezetének rendben-
tartását a Lokálpatrióta Kör tagjai folyamatosan ellátják. 

A jövőre nézve is rengeteg tervünk van. A Kegyeleti Parkban lévő II.  
világháborús emlékmű ismeretlen eredetű szennyeződését nem sike-
rült eltávolítani. A mögötte lévő katonai sírhely méltatlanul feledésbe 
merült, illő megjelölése is tervben van. A sétányok felújítása, - murva 
pótlás, gereblyézés, hengerlés a GAMESZ kivitelezésében valósulhat 
meg. 

A székelykapu megújításához meghívtuk Pap Jenő tanító urat, aki a  
kaput faragta, hogy irányítsa a felújítás szakszerűségét. Átadását a  
városnapra szerettük volna időzíteni, de az ismert járványügyi helyzet 
miatt ez késlekedést szenved. Nem feledkezünk meg a Kastély udva-
rán álló aradi vértanúk emlékoszlopáról sem. Szintén festésre szorul. 
A tetejére tett „lemez sapka” valamint a kályhaezüsttel feliratozott 
előlapja a kopjafától idegen megoldás. 

A Lokálpatrióta Kör partnere szeretne lenni a városvezetésnek, együtt-
működik minden olyan szervezettel, magánszeméllyel, aki rendszere-
sen vagy alkalmanként figyel lakóhelyünk problémáira, a megoldás 
lehetőségeit észreveszi és abban tevőlegesen is részt vesz. Hiszünk 
abban, hogy az önként vállalt munka bármilyen kicsi is, sohasem je-
lentéktelen. Hisszük, hogy a közösen végzett munka közösségteremtő 
erővel bír. 

Az elképzeléseknek reméljük sikeres megvalósulás lesz a sorsuk. 
Szeretnénk értékeinket megmutatni  az itt élő lakosoknak, akár régi  
zsolcaiak, akár új beköltözők. Ne csak a portánkon, a házunkban  
legyen otthonunk, érezzük magunkénak az egész várost!
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Ön mit tesz környezetének megóvásáért? 
Tette fel a kérdést Felsőzsolca Város Önkormányzata

A Föld Napja alkalmából közzétett felhívásban a lakosság ötleteit, javasla-
tait várták. A beérkezett javaslatokat ajánljuk mindenki figyelmébe.

"Én így vigyázok a környezetünkre!"
Farkas Hunor, a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola diákjának 
írása

A szelektív hulladékot külön gyűjtöm a kommunálistól, a konyhai zöld-
hulladékból (zöldségek, gyümölcsök héja, tojáshéj) komposztot készítek, 
melyből tavasszal trágyázzuk a füvet és a kiskertet. Az osztálytársaimmal 
szemetet szedtünk a Sajó-parton, az iskola udvarát virágokkal színesí-
tettük. Tavaly eljutottam egy öko - vándortáborba, ahol a túrázás és a  
szórakozás mellett szintén fontos szerepet töltött be a környezet megóvá-
sa, védelme. Túránk során összegyűjtöttük a szemetet, csak egy palackot 
használtunk, melyből vizet ittunk, illetve az élelmet is újrahasznosított 
papírzacskóban kaptuk. Ha vásárolni megyünk, otthonról visszük a be-
vásárlókosarat, illetve a zöldségeknek, gyümölcsöknek, és a pékárunak 
is saját, vászontasakot használunk. A jövőben a környezetem megóvásá-
ért elektromos autót szeretnék venni, passzívházat szeretnék építeni, és 
törekedni szeretnék arra, hogy ne vegyek palackos üdítőt, ásványvizet, 
aeroszolos termékeket.

"Mi így élünk, Te hogyan?"
Várszeginé Kiss Katalin írása

Nagy örömmel olvasom kis városunk vezetésének törekvéseit arra, hogy 
lakótársaink környezettudatosabban éljenek: megszűnjön az illegális  
szemétlerakás, ültessünk fát, legyen tiszta, virágos a környezetünk, és 
hogy kér ötleteket, javaslatokat a közös dolgaink javítására. Környeze-
tünk megóvása közös ügyünk. A tudatosság foka, az egyéni vélekedés és 
gyakorlat nagyon sokféle e számtalan részterületen, de vannak alapvető, 
mindenki számára követhető elvek: pl. nem pazarolunk, ésszerű fogyasz-
tásra, vásárlásra törekszünk, nem szemetelünk, szennyezünk. Egy-egy 
dologban mindenki tud változtatni, nem lehet a pénzkérdésre hivatkozni!
Az alapvető együttélési szabályok betartására-betartatására mindenkit 
ösztönözni kell, akár felszólítani, büntetni is. Például nem fogadható el 
a magánterületen tárolt autó, ablak, ajtóhulladék, óriási gaz, lomhalmaz 
sem. Külön kell kezelni egy átmeneti, vagy egy tartósan fennálló prob-
lémát is. A különböző szervezetek, hatóság, pedagógiai munka, szociális 
ágazat munkatársainak tevékenységét ez irányú munkájukban ösztönözni 
kell, hogy mindenki jól érezze magát lakóhelyünkön. 

Kertvárosi létünk sajátosságaihoz, egyéni lehetőségeinkhez alkalmazkod-
va mi így élünk: 70 éves nyugdíjasként műveljük a házhoz tartozó ker-
tünket. Ami terem (zöldség, gyümölcs) feldolgozom, elfogyasztjuk. Ha 
valamiből több terem, az évben többet eszünk belőle.
Mindent megeszünk, nem válogatunk, ételt ki nem dobunk. A többletet  

lefagyasztjuk, kész-félkész formában, ezért felhasználható lesz változatos 
étkezés, gyors ebéd esetén.
A konyhai zöldhulladékot is komposztáljuk. A banán, citrom, narancs héja 
kivétel, az tájidegen. Permetezni kell, de csak a legszükségesebb eset-
ben, most csalánlét készítünk e célra. A sütőben sütéskor kihasználva a  
felfűtött állapotot, rakottas, sült után sütemény sül. Csapvizet használunk 
főként ivásra, nem palackozottat. Szezonális termékeket veszünk, eszünk.
Figyelve a fölösleges vízfogyasztásra tusolunk, nem kádban fürdünk, tele 
mosógéppel mosok. A kerti növények locsolása kútból, búvárszivattyúval 
történik. Energia felhasználás, fűtés: gázfűtés de kályha is van vészhely-
zetre, illetve klíma, amit nyáron, szükség estén egészségügyi okok miatt 
telepíttettünk. A kert adta faanyagot felaprózva bográcsozás, szalonnasü-
téskor, fűtéskor felhasználjuk. Nem ég a villany, nem szól tv, rádió ott ahol 
nem vagyunk. Energiatakarékosak az izzóink. Autóval csak indokolt eset-
ben közlekedünk, helyben biciklizünk, nem autózunk. Fontos továbbá 
számunkra, hogy nem vásárolunk csak szükséges dolgot, ami elromlott, 
tönkrement, nem használjuk, annak megkeressük az új helyét (hulladé-
kudvar, adomány, újrahasznosítás). Nem szemetelünk sehol, soha! Nem 
kérünk csomagolóanyagot a boltban, a szemetet, hulladékot szelektíven 
gyűjtjük (kevés termelődik), ruházatot főként másodkézből szerzünk be. 

Településünkön hasznosnak vélnék olyan hálózat kiépítését, esetleg civil, 
vagy vállalkozói kezdeményezést, amelyben a feleslegessé vált, használ-
ható tárgyakat begyűjtenék, és vásár, garázsbolt, vagy „mini zsibi” formá-
ban, csekély összegért árulnák. Tudom, van internetes adás-vétel lehető-
ség, de aki nem tud ezzel élni, vagy ingyen is megszabadulna a dolgaitól, 
annak helybeni lehetőséget nyújtana, mint az adományszétosztó karitatív 
szervezet. Felesleges nagy tárgyak, bútorok, építőanyag, gyümölcs, lera-
kata nem megoldható, de ennek közvetítése történhetne a kereslet-kíná-
lat alapján. Az önkormányzattal közös akcióként is működhetne, a befolyt 
összeget a rászorulók, közösségi programok támogatására fordítva. Ezt el 
tudom képzelni a miskolci „Régiségvásár” mintájára is, igaz, piacterünk 
nincs.

Miért lenne ez jó? Nem a kukából kéne a rászorulóknak guberálni; 
az idősek csak kitennék a kapu elé egy jelzett időpontra, amire nincs  
szükségük, vagy a „begyűjtők” jelentkeznének érte a megadott időben. 
Az ingyen ajándéktól jobban becsüljük, amiért legalább kicsi összeget 
fizettünk. Nem lenne annyi szemét, biztonságban tudna adományozni, 
akinek nincs lehetősége, hogy ezt személyesen tegye, vagy a személyét 
nem akarja felfedni, lakásába az érdeklődőt beengedni.

Jó lenne egy „Tiszta udvar, rendes ház!” mozgalom a  rendezetlen  
porták tulajdonosának.  A rendezettség nem pénzkérdés.

Remélem, a fiatalok is elmondják, mit tudnak felelősen felvállalni az első-
sorban az ő jövőjüket érintő körülmények alakításában.

Köszöntés
A Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából köszöntjük a köztisztviselő-
ket.

Az önkormányzat megbecsüli és elismeri a köztisztviselők munkáját,  
értékeli az elkötelezettséget, a kitartást, a lelkiismeretes munkát, amivel 
a Polgármesteri Hivatal dolgozói nagyban hozzájárulnak városunk zökke-
nőmentes működéséhez.

Köszönet a magas szintű teljesítményért, melyet munkavégzésük során 
nyújtanak.
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Mit kell tudni az építményadóról? 
dr. Bobkó Péter jegyző tájékoztatója

A helyi önkormányzat adómegállapítási jogát 
a helyi adókról szóló törvény tartalmazza, 
amely alapján az adók bevezetéséről rende-
letet alkothat. Míg a helyi adók bevezetése, 
szabályozása képviselő-testületi feladat, a 
testület által hozott helyi adórendelet és a 
központi adójogszabályok érvényesítése, a 
helyi adóhatósági feladatok ellátása a jegyző 
hatáskörébe tartozik.

A magánszemélyek többségét nem érinti
Fontos tudni, hogy a magánszemélyeknek – 
amennyiben nem vállalkozók – városunkban 
nem kell ezzel az adóval számolni, tekintve, 
hogy lakóingatlanokra, lakásokra, üdülőkre, 
garázsokra, amennyiben rendeltetésének 
megfelelően használják, nem vonatkozik az 
építményadó.

De mit is kell tudni az építményadóról?  

Az építményadó a helyi adók rendszerében 
az úgynevezett vagyoni típusú adók körébe 
tartozik. Felsőzsolca a törvény által lehető-
vé tett adóalap-megállapítási módok közül 
2015. évben a négyzetméter alapú adóztatás 
mellett döntött, amely azóta is változatlan. 

Az adó mértéke 2016 óta 1.000.- Ft/m2/év. 

Felsőzsolca Város Önkormányzata a pandé-
mia idején sem emelt adót és nem vezetett 
be új helyi/települési adót.

Adóköteles a város területén lévő építmé-
nyek közül a vállalkozás tulajdonában lévő 
lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, 
épületrész (a továbbiakban együtt így írjuk 
majd: építmény). Az adókötelezettség a  
törvény szerint az építmény valamennyi  

helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, 
illetőleg tényleges hasznosításától függet-
lenül. Ez tehát azt jelenti, hogy egy üzlet,  
műhely, iroda, raktár után akkor is adózni kell, 
ha azt átmenetileg nem hasznosítják. 

Az adóból származó bevétel elsősorban az 
önkormányzat kötelező feladatainak ellátását 
biztosítja, a közintézmények működtetésétől 
kezdődően az egyéb közszolgáltatások maga-
sabb szintű ellátásáig.

Kinek a kötelezettsége bejelenteni és meg-
fizetni? 

Az építményadó alanya az, aki a naptári év 
első napján az építmény tulajdonosa. Több 
tulajdonos esetén a tulajdonosok tulaj-
doni hányadaik arányában adóalanyok és  
annak arányában részesülnek a fizetési kö-
telezettségből is. Amennyiben az építményt 
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyo-
ni értékű jog terheli (pl. haszonélvezeti jog,  
vagyonkezelői jog, használati jog), akkor  
ennek a jogosultja lesz az adó alanya, így a 
fizetésre kötelezett is.

Valamennyi tulajdonos által aláírt, az adó-
hatósághoz benyújtott megállapodásban a 
tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos 
jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdo-
nost is felruházhatnak. Ez azt fogja jelen-
teni, hogy nem mindenkinek külön-külön,  
hanem az így kijelölt egyik tulajdonosnak 
küldi meg az önkormányzati adóhatóság az 
építményadóval kapcsolatos iratokat, felhívá-
sokat, folyószámla értesítőket. 

Ha egy ingatlan értékesítésére kerül sor,  
akkor az eladás évében még az eladót terheli 
az egész évi építményadó fizetési kötelezett-
ség. Mivel az építményadót két egyenlő rész-
letben kell megfizetni az adott évre (március 
15-ig és szeptember 15-ig), így az eladónak 
év közben is figyelnie kell arra, hogy az adófi-
zetést ne mulassza el. Elsősorban a vevő 
kötelezettsége, hogy az ingatlan megszer-
zését bejelentse az önkormányzat részére, 
amely adatbejelentés (bevallás) alapján az 
önkormányzat állapítja meg az építményadó 
összegét. Az új tulajdonosnak (vevőnek) a 
megvásárlást követő évtől kell majd az épít-
ményadót megfizetnie.

Új építmény esetén a használatbavételi  
engedély megszerzését követő évtől áll 
fenn az építményadó bejelentési és fizetési  
kötelezettség. A bejelentést legkésőbb a 

szerzés évét követő év január 15. napjáig kell  
megtenni az erre a célra rendszeresített  
formanyomtatványon, vállalkozásoknak kizá-
rólag elektronikus úton. Az adóköteles ingat-
lannal kapcsolatos változások bejelentése is 
az adóalany (tulajdonos, vagyoni értékű jog 
jogosult) feladata. Ilyen változás lehet különö-
sen a hasznos alapterület módosulása vagy 
az építmény rendeltetésének megváltozása. 

Az adóköteles építményről és a változások-
ról szóló adatbejelentés benyújtása mind a 
korábbi tulajdonosnak, mind az új adózónak 
törvényen alapuló kötelezettsége.

Van-e lehetőség adóellenőrzésre az épít-
ményadóban?

A vonatkozó jogszabályok az építményadó 
esetében is lehetővé teszik az adóellenőr-
zést, amellyel a felsőzsolcai adóhatóság 
rendszeresen él is. Ez a bejelentett építmény 
után kivetett adó módosítására és a be nem  
jelentett (elmulasztott/eltitkolt), így ki nem 
vetett adó megállapítására is vonatkozhat.  

Az adó ellenőrzésének terjedelmét az elévü-
lési idő korlátozza, amely az adózás rendjéről 
szóló törvény szerint az adatbejelentési köte-
lezettség esedékességétől számított öt év.

Mindez azt jelenti, hogy a helyi adóhatóság 
nemcsak a jövőre nézve, hanem  - elévülési 
időn belül -  visszamenőleg is megállapíthatja, 
megváltoztathatja az ellenőrzés eredményé-
től függően  - az adózó előnyére vagy hátrá-
nyára -  az adózónak korábban fennálló adófi-
zetési kötelezettségét.

Az ellenőrzés jogkövetkezményeit tekint-
ve, ha a helyi adóhatóság az adózó terhére  
állapít meg adókülönbözetet (adóhiányt), 
úgy adóbírság és késedelmi pótlék megállapí-
tásának is helye lehet.

Adózóink egyben a partnereink, akik az  
információk birtokában alapos és jól megfon-
tolt döntést hozva kezelhetik adóügyeiket és 
terelhetik a megkívánt irányba, elkerülve az 
esetleges hátrányos jogkövetkezményeket. 
Kérdéseikkel keressenek minket bizalommal, 
hiszen Felsőzsolcát közösen, együtt építjük.
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„Tisztítsuk meg az Országot!”  
Kamerákat és sorompót helyezett ki az önkormányzat

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatá-
sával és az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. lebonyolítása 
által Felsőzsolca Város Önkormányzata sikeres pályázatot 
nyújtott be.

A Pályázati Felhívás célja, hogy Magyarország Kormányá-
nak Klíma- és Természetvédelmi Akciótervében foglaltak 
alapján sor kerüljön az ország területén elhagyott, vagy 
jogellenesen elhelyezett hulladék felszámolására, kiemel-
ten a hulladék jogellenes elhelyezésének megelőzésére.

A 2021. április 1. – május 31. között megvalósuló projekt 
keretében 19.299.975 forintos támogatásból 8 darab 
360 fokos biztonsági kamerát telepítettek a város illegális 
hulladékkal érintett pontjaira, hogy az eddig hulladékkal 
visszatérően szennyezett területeken megelőzhessék a le-
rakott szemét újraképződését. A kamerák mellett kihelye-
zésre került egy sorompó is, mely a Sajó partjára történő 
hulladéklerakást gátolja meg, elzárva az utat a gépjármű-
vek elől. 

Felsőzsolca Város Önkormányzata elkötelezett a környe-
zetvédelmi programok megvalósítása iránt. Különböző 
programokkal, pályázatokkal igyekszik ösztönözni a la-
kosságot a környezettudatos gondolkodásra. Mindenki 
számára fontos, hogy a közösség megfelelően helyezze el 
a keletkezett hulladékot és ezáltal is tegyen a környezet 
védelméért.

Gyermeknapi rajzpályázat 
Átvették díjaikat a gyerekek

Felsőzsolca Város Önkormányzata Gyermeknap alkalmá-
ból pályázatot hirdetett, amelyre három korosztályban 
várták a felsőzsolcai gyermekek által készített rajzokat, 
festményeket, gyurmából készült, vagy legóból épített  
alkotásokat. Június 9-én vehették át díjaikat a gyermeknapi 
pályázatra nevező gyerekek. A 22 díjazott részére Szarka Ta-
más polgármester adta át az okleveleket és az ajándékot a  
Rendezvények Háza udvarán álló filagóriánál. 

Az eseményen a polgármester megköszönte a gyermekek-
nek a nevezést, gratulált az alkotásaikhoz, és biztatta őket, 
hogy a későbbiekben meghirdetett felhívásokra is bátran 
jelentkezzenek. A pályaművekről készült képek a hivatalos 
Facebook oldalunkon létrehozott mappában is megosztás-
ra kerültek a pályázók nevének és műveik címének feltün-
tetésével.

Gratulálunk az ötletes alkotásokhoz!
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