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J E L E N T É S 
 

 

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
 

 

146/2013. (IX. 04.) Kth. számú határozat 

Tárgy: „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozaton való részvétel 

 

A Belügyminisztérium által nyújtott 400 E Ft támogatással határidőre - 2013. december 3-án - 

a Magyar Államkincstár felé elszámoltam. A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága által 

nyújtott 308 E Ft támogatás elszámolása folyamatban van, a szerződés aláírása megtörtént.  

 

 

158/2013. (IX. 25.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Belterületi önkormányzati tulajdonú ingatlanok mezőgazdasági munkára való 

hasznosítása és előkészítése   

 

A kijelölt területek gyomirtózása és szántása megtörtént. 

 

 

169/2013. (IX. 25.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár vezetőjének 

megbízása 

 

A Magyar Államkincstár Fehér Katalin megbízott igazgatót a törzskönyvi nyilvántartásban 

2013. szeptember 26-tól 2013. december 31-ig bejegyezte.   
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171/2013. (X. 02.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi 

fordulójához történő csatlakozás 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójában 

összesen 11 fő nyújtott be „A” típusú pályázatot. „B” típusú pályázat nem érkezett, így három 

éves kötelezettséget az önkormányzatnak nem kell vállalnia. A Képviselő-testület döntése 

alapján a Humánpolitikai Bizottság 12/2013. (XII. 10.) számú Biz. határozata alapján 

valamennyi benyújtott pályázót támogatásban részesítette. A Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évet terhelő költsége 400 E Ft. A támogatásról a 

pályázókat írásban értesítettem. 

 

 

172/2013. (X. 02.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A szilárd hulladékkezelési feladatokra közszolgáltató feltételes kijelölése 

 

A Konzorciumot képviselő GESZTOR önkormányzat (Miskolc) megkötötte a 2014. január 2-

től érvényes közszolgáltatási szerződést a MiReHuKöz Kft.-vel. 

 

 

173/2013. (X. 02.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A „Krisztina Óvoda bővítése és felújítása Felsőzsolcán” projekt Építési 

vállalkozási szerződésének módosítása 

 

A kivitelezés befejeztével a műszaki átadás-átvétel 2013. december 13-án megtörtént. A 

szakhatósági eljárás folyamatban van. 

 

 

174/2013. (X. 02.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Az óvodabővítéssel kapcsolatban vizsgálóbizottság létrehozása 

 

A Képviselő-testület 196/2013. (XI. 20.) Kth. számú határozatával a vizsgálat befejezésének 

határidejét 2014. február 28. napjáig meghosszabbította és a vizsgálat tárgyát bővítette. 

 

 

179/2013. (X. 16.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár igazgatói pályázat 

kiírása 

 

A pályázati felhívásra összesen három pályázat érkezett. A 2013. december 2-án a szakmai-

szakértői bizottság mindhárom pályázót meghallgatta. A Képviselő-testület 2013. december 

18-án megtartott ülésén döntött a pályázatok elbírálásáról. 

 

 

204/2013. (XI. 20.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A Miskolc, Szilvás u. 16. 1/2. szám alatti társasházi lakásra bejegyzett 

elidegenítési és terhelési tilalom ideiglenes feloldása 

 

A kérelmező részére a testületi döntés kivonata átadásra került. 
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205/2013. (XI. 20.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A 2010. évi árvíz után újjáépített lakóépületek kötelező három éves garanciális 

javítási munkálataihoz kapcsolódó bankgaranciák rendezése   

 

Belügyminiszterhez segítségkérő levelet küldtem. 

 

 

208/2013. (XII. 04.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Felsőzsolca Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program a TKKI részére 2013. december 15. napjáig megküldésre 

került. A lakosság tájékoztatása céljából a Helyi Esélyegyenlőségi Program Felsőzsolca Város 

honlapján olvasható. 

 

 

209/2013. (XII. 04.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 

 

Miskolc Kistérség Többcélú Társulásának a Társulási Megállapodás módosításáról szóló 

kivonatot 2013. december 19-én megküldtem a társulásnak. 

 

 

210/2013. (XII. 04.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A Sajóvölgye Energia Kft. Felügyelőbizottsága tagjának megválasztása és a 

189/2013. (XI. 20.) Kth. számú határozat módosítása 

 

A határozatot és a szükséges adatokat, iratokat megküldtem az eljáró ügyvédnek. A 

változások bejegyzését a cégbíróság 2014. január 7-én kelt végzésével elrendelte. 

 

 

211/2013. (XII.12.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Óvodai téli szünethez történő hozzájárulás 

 

Óvodavezető asszony tájékoztatása alapján egy szülő sem kérte az óvodai téli szünetben 

gyermeke elhelyezését. A téli szünetben az óvoda a döntésnek megfelelően 2013. december 

23-tól 2014. január 3-ig zárva volt. 

 

 

212/2013. (XII.12.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Tűzijáték megtartása 

 

A tűzijáték lebonyolítása 2014. január 1-jén 0030 órakor megtörtént a testület által 

meghatározott 600 E Ft-os keretből 500 E Ft felhasználásával. 

 

 

213/2013. (XII.12.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Központi Konyha részére számítógép beszerzés 

 

A számítógép beszerzése megtörtént. 
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214/2013. (XII.18.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Chlepkó Tamás képviselői megbízatása megszűnésének megállapítása 

 

A határozatról Chlepkó Tamást és az érintett szerveket határidőben értesítettem. Az SZMSZ 

módosítását jelen ülésre előterjesztettem. 

 

 

215/2013. (XII.18.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Kucskár Tibor képviselő Pénzügyi Bizottság tagjának történő megválasztása 

 

Az SZMSZ módosítását jelen ülésre előterjesztettem. 

 

 

217/2013. (XII.18.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 

 

A testület által elfogadott módosításokkal együtt összeállítottuk a végleges munkatervet. 

 

 

218/2013. (XII.18.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A 2014. évi helyi díjtételek megállapítása 

 

2014. január 1-től az intézményi étkezési nyersanyag-költség, a Mályi üdülő bérleti díja, a 

Városi könyvtár beiratkozási díja, a FIZ építési telkek minimum értékesítési ára a határozati 

javaslatban elfogadott mértékben változott. 

 

 

220/2013. (XII.18.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A 81/2013. (V. 15.) Kth. számú határozat visszavonása 

 

A döntésről a Rákóczi Szövetség elnökét, Dr. Halzl Józsefet tájékoztattam. 

 

 

221/2013. (XII.18.) Kth. számú határozat 

Tárgy: 106/2013. (VI. 19.) Kth. számú határozat visszavonása 

 

A döntés alapján a hozzájárulás összege a következő előirányzat módosításon átvezetésre 

kerül. 

 

 

222/2013. (XII.18.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület támogatása 

 

A támogatás átutalása 2013. december 30-án megtörtént. 
 

 

224/2013. (XII.18.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A háziorvosi ügyelet önkormányzati támogatásának emelése 

 

A felsőzsolcai háziorvosi ügyelet önkormányzati támogatása 18,-Ft/főről, 24,-Ft/főre 

módosult 2014. január 1-től. 
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225/2013. (XII.18.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási 

Megállapodásának 2. számú módosítása 

 

Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulás elnökét az elfogadott 

Társulási Megállapodás 2. számú módosításáról 2013. december 19-én tájékoztattam. 

 

 

226/2013. (XII.18.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Az „Akcióterületi terv „Felsőzsolca város kapuja” és Városközpont 

(kereskedelmi, szolgáltató és közigazgatási alközpont) 2013” című 

dokumentum elfogadása 

 

Az elfogadott Akcióterületi Terv a honlapon megtekinthető, becsatolásra került az ÉMOP-

3.1.2/F jelű Funkcióbővítő Városrehabilitációs pályázathoz. 

 

 

227/2013. (XII.18.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola üzemeltetési 

megállapodásának visszaállítása 

 

Az Önkormányzat kezdeményezte az eredeti állapot helyreállítását a Tiszáninneni Református 

Egyházkerületnél. A Sajóvölgye Energia Nonprofit Kft. ügyvezetőjét felhívtam, hogy tegye 

meg a szükséges intézkedéseket a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolával fennálló 

szerződés felmondása érdekében. 

 

 

228/2013. (XII.18.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Behajthatatlan, elévült követelések törlése 

 

A 2013. évi költségvetési beszámoló lezárásával leírásra kerülnek az Önkormányzat és a 

Közös Önkormányzati Hivatal behajthatatlan, elévült követelései. 

 

 

229/2013. (XII.18.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Behajthatatlan, elévült követelés törlése 

 

A 2013. évi beszámoló lezárásával leírásra kerülnek a GAMESZ és intézményei 

behajthatatlan, elévült követelései. 

 

 

230/2013. (XII.18.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár igazgatói 

pályázatának elbírálása 

 

A Képviselő-testület által megbízott Bogdán Péter áthelyezését kezdeményeztem 

munkáltatójánál. Bogdán Péter tájékoztatása alapján igazgatói megbízását 2014. január 15-től 

tudja ellátni. A határozat módosítására a napirendi pontok között javaslatot teszek. 
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231/2013. (XII.18.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A „Felsőzsolca Város Önkormányzatának hatékonyságnövelése az 

állampolgári szempontok figyelembe vételével (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0074) 

– szervezetfejlesztési szakértői kapacitás biztosítása” című közbeszerzési 

eljárás eredményének megállapítása 

 

A Közbeszerzés nyertesével a feladatok elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés 2014. 

januárban aláírásra kerül. A program megvalósítása 2014. januárban - a szerződés és a 

pályázati kiírás feltételei szerint - kezdetét veszi. 

 

 

 

II. A KÉT ÜLÉS KÖZÖTTI IDŐSZAK ESEMÉNYEIRŐL 

 

1. December 22-én került sor a negyedik adventi gyertyagyújtásra. 

 

2. 2013. december 23 - 2014. január 5. között igazgatási szünetre került sor a Felsőzsolcai 

Közös Önkormányzat Hivatalban. A megtartott ügyelet mellett ezen időszakban 

rendkívüli esemény, probléma nem történt. 

 

3. Január 1-jén 0030 órakor újévi köszöntőt mondtam a lakosságnak a tűzijáték előtt. 

 

4. Január 7-én Dr. Ternyák Csaba egri érsek hivatalában fogadott, ahol megbeszéltük az 

elmúlt év történéseit. 

 

5. Január 8-án a háziorvosokkal tartottunk megbeszélést és megköszöntem a múlt évi 

munkájukat. 

 

6. 2014. január 10-én polgármesterek és jegyzők találkozóján vettünk részt Arnóton. 

 

7. Január 12-én a doni áldozatokról emlékeztünk meg. 

 

8. Január 16-án Budapesten veszünk részt az Országos Önkormányzati és Közigazgatási 

Konferencián. 

 

9. A FIZ Kft. 2013. évi tevékenységéről és a 2014. évi üzleti stratégiájáról szóló tájékoztatót 

az előterjesztő nem készítette el (már második esetben). 

 

10. A Javaslat a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok 

meghatározására című előterjesztést jogszabályváltozás miatt nem szükséges 

megtárgyalni, ezért azt levettem a napirendről. 

 

 

Felsőzsolca, 2014. január 16. 

 

 

 

 

 DR. TÓTH LAJOS 
 polgármester 


