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J E L E N T É S 
 

 

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

 

 

25/2014. (III. 19.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Közbeszerzési terv elfogadása 

 

A közbeszerzési terv módosítására készült javaslatot a 11. napirendi pont keretében tárgyalja 

a Képviselő-testület. 

 

 

69/2014. (VI. 04.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A „Felsőzsolca Város funkcióbővítő fejlesztése” című projekt 

megvalósításához programalap létrehozása 

 

A szerződések aláírásra kerültek, a rendezvények egy része megvalósult, a program 2015. 

májusban fut ki. 

 

 

 

- X 
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89/2014. (VII. 02.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Zeneiskola részére jubileumi koncerthez Rendezvények Háza biztosítása 

 

A bérleti szerződés megkötésre, a számla kiállításra került – befizetve. 

 

 

90/2014. (VII. 02.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Zeneiskola részére a Királyhelmeci Városnapon való részvétel utazási 

költségeinek biztosítása 

 

Az II. előirányzat-módosítás során beépítésre került. 

  

 

104/2014. (VIII. 08.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Önkormányzati tulajdonban lévő utcákon tervezett forgalomtechnikai 

korlátozások megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása 

 

A fedezet biztosítása megtörtént, a kivitelezést a GAMESZ elvégezte. 

 

 

105/2014. (VIII. 08.) Kth. számú határozat 

Tárgy:  Felsőzsolca, Rákóczi Ferenc u. 33. szám alatti ingatlan és az Egészségház 

parkolója közötti kerítés helyreállításának finanszírozása 

 

A pénzügyi csoport az összeget az ügyfélnek 2014. szeptember 3-án átutalta. 

 

 

106/2014. (VIII. 08.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Javaslat Hepatitis oltásra 

 

A GAMESZ pénzügyi vezetőjének tájékoztatása alapján az oltás nem valósult meg, mivel a 

dolgozók már nem tartottak rá igényt. 

 

 

107/2014. (VIII. 08.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A „Felsőzsolca Város funkcióbővítő fejlesztése” című projekt megvalósításával 

összefüggő közbeszerzési eljárások megindítása, 2. rész 

 

A sportöltöző kivitelezésének készültsége jelenleg kb. 60%-os. 

 

 

108/2014. (VIII. 08.) Kth. számú határozat 

Tárgy: "Napelemes rendszerek telepítése felsőzsolcai intézményekre" című 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására   

 

Még nincs döntés a kiíró hatóságnál. 
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109/2014. (VIII. 08.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A helyi választási bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása 

 

A 2014. október 12-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a 

nemzetiségi önkormányzati képviselők választása rendben lezajlott. 

 

 

110/2014. (IX. 01.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

 

A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a módosítást 2015. május 31-ig kell 

kezdeményezni. 

 

 

111/2014. (IX. 01.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Óvodai népi játékok fesztiváljához történő hozzájárulás 

 

A rendezvény megtartására 2014. október 17-én került sor. Az intézmény a program 

megvalósítására 186.200 Ft-ot használt fel. 

 

 

112/2014. (IX. 01.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Felsőzsolca, Szent István u. 2. szám alatti ingatlanon meglévő általános iskola 

épületében stúdió kialakítás 

 

Az ügyfél a testületi határozatot 2014. szeptember 22-én átvette. 

 

 

113/2014. (IX. 01.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Nagycsaládosok Egyesületének országos konferenciára való utazás 

költségeihez történő hozzájárulás 

 

A II. sz. előirányzat-módosítás során a költségvetésbe beépítésre került, 50 E Ft átutalása 

megtörtént. 

 

 

114/2014. (IX. 01.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Elszaporodott rágcsálókkal kapcsolatos problémák 

 

A hirdetményt a honlapon közzétettük szeptember 18-án. Az árajánlatokat bekértük a 

rágcsálóirtásra. Az erre vonatkozó javaslat a 13. napirendi pont során tárgyalásra kerül. 

 

 

115/2014. (IX. 09.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Felsőzsolca város többször módosított 99/2008. (X.21.) számú önkormányzati 

határozattal jóváhagyott, a 96/2013.(V.23.) önkormányzati határozattal 

módosított Településszerkezeti tervének K-2 jelű módosítása 

 

A Járási Építési és Örökségvédelmi Hivatalt tájékoztattam, hogy a kisajátítási záradékolást 

végezhesse. 



 4 

116/2014. (IX. 09.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében Gördülő 

Fejlesztési Terv elfogadása   

 

A testület által jóváhagyott Gördülő Fejlesztési Tervet a MIVIZ Kft. benyújtotta az 

engedélyező hatóságnak. 

 

 

117/2014. (IX. 09.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A Felsőzsolca Sajó utcai szennyvízátemelő gépházban üzemelő szivattyú 

fődarab cseréje   

118/2014. (IX. 09.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A Felsőzsolca Sajó utcai szennyvízátemelő gépházban üzemelő szivattyú 

javítása   

 

A kivitelezésre vonatkozó szerződés megkötésre került. A MIVÍZ Kft. a szükséges 

berendezéseket megrendelte és ennek megérkezését követően kezdődhet meg a kivitelezés. 

 

 

119/2014. (IX. 09.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Járda építése a FIZ területén 

 

A határozatot megküldtem a FIZ Kft. részére. A befektető és a FIZ Kft. között szerződés 

aláírására még nem került sor, a határozatban foglalt járda megépítésére ezt követően kerül 

sor. 

 

 

120/2014. (IX. 09.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Az Önkormányzat intézményeiben alkalmazotti, közalkalmazotti besorolású 

dolgozók részére juttatandó Erzsébet-utalvány biztosítása 

 

A szeptember 1-jén állományban lévő dolgozók részére 5.000,-Ft/fő/hó Erzsébet-utalvány 

biztosításra került. A II. sz. előirányzat-módosítás alkalmával a költségvetésbe beépítésre 

került. Az érintett dolgozók részére az utalvány átadása havonta megtörténik. 

 

 

121/2014. (IX. 09.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A Szent István utcai iskola, a Közösségi Konyha és a Családgondozó Központ 

épületeinek épületenergetikai korszerűsítése és épületekhez napelemes 

rendszerek telepítése 

146/2014. (IX. 30.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A Szent István utcai iskola, a Közösségi Konyha és a Családgondozó Központ 

épületeinek épületenergetikai korszerűsítésével és épületekhez napelemes 

rendszerek telepítésével összefüggő közbeszerzési eljárások eredményének 

megállapítása 

 

A közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult. A kivitelezés a kapcsolódó pályázat 

eredményességét követően megkezdődhet. Még nincs döntés a kiíró hatóságnál. 
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122/2014. (IX. 09.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A „Felsőzsolca Város funkcióbővítő fejlesztése”című projekt megvalósításával 

összefüggő pótmunkálatok elvégzése közbeszerzési eljárásának megindítása 

147/2014. (X. 09.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A „Felsőzsolca Város funkcióbővítő fejlesztése” című projekt 

megvalósításával összefüggő pótmunkálatok elvégzése közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapítása 

 

A közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult. A kivitelezés megtörtént. 

 

 

123/2014. (IX. 09.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Feljelentés a városatyák.hu honlapon megjelentek ellen 

 

Az ügyészséggel egyeztetve feljelentésre egyelőre nem került sor, mivel bűncselekmény nem 

valósult meg. 

 

 

124/2014. (IX. 18.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Humán papillomavírus elleni védőoltás költségének átvállalása 

 

A Felsőzsolcai Családgondozó Központ folyamatosan végzi az igénylők felmérését. 

 

 

126/2014. (IX. 18.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A Zsolca Kulturális Egyesület Rozmaring Népdalkör támogatása 

 

A Zsolca Kulturális Egyesület Rozmaring Népdalkör részére, a testület által jóváhagyott -

200.000,-Ft - támogatási összeg 2014.szeptember 24-én átutalásra került.  

 

 

127/2014. (IX. 18.) Kth. számú határozat 

Tárgy: „7”-es elővárosi autóbusz közszolgáltatás igénybevétele 

 

A 2014. július 16. napján kelt megállapodás szerinti 3.650 E Ft-ból számla ellenében 

1.216.770.-Ft átutalásra került. 

 

 

129/2014. (IX. 18.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Idősek támogatása 

 

A támogatás első része 986 fő részére 4.930.000,-Ft összegben kifizetésre került. 

 

 

132/2014. (IX. 24.) Kth. számú határozat 

Tárgy: a 2010-2014-es ciklus összegzése 

 

A lakosság tájékoztatása érdekében a 2010-2014-es ciklus összegzése a Zsolcai Hírmondó 

különszámában megjelent. 
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133/2014. (IX. 24.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda 2014/2015-ös nevelési év 

munkatervének jóváhagyása 

 

A döntésről a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetőjét tájékoztattam. 

 

 

134/2014. (IX. 24.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda bővítésével kapcsolatban létrehozott 

vizsgálóbizottság megszüntetése 

 

A döntésről a vizsgálóbizottság tagjai értesültek. 

 

 

135/2014. (IX. 24.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi 

fordulójához történő csatlakozás 

 

Határidőre összesen 15 Bursa Hungarica pályázat érkezett, 13 db A típusú és 2 db B típusú. A 

beérkezett pályázatok előzetes áttekintését követően 2 db A típusú pályázat és 1 db B típusú 

pályázat esetén a családban az egy főre jutó jövedelem meghaladja a határozatban elfogadott 

összeghatárt. A pályázatokat december 8-ig kell elbírálni és az erre meghatározott 

rendszerben rögzíteni. A döntés alapján a pályázatok elbírálásával kapcsolatos hatáskör 

gyakorlását a szociális feladatokat ellátó bizottság látja el. 

 

 

136/2014. (IX. 24.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Felsőzsolca Város Önkormányzat Támogatási Alapjának kiírása 

 

A Támogatási Alapra összesen 11 pályázat érkezett. A Támogatási Alap felosztására jelen 

testületi ülés napirendjei között javaslatot teszek. 

 

 

137/2014. (IX. 24.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Felsőzsolca 88 hrsz. alatti ingatlanon felhalmozódott hulladék elszállítására és 

ártalmatlanítása 

 

A hulladék elszállítása megkezdődött és előreláthatóan november végén befejeződik. 

 

 

138/2014. (IX. 24.) Kht. számú határozat 

Tárgy: Az Állami Számvevőszék szabályossági vizsgálatára hozott 127/2013. (VI. 

29.), és az azt módosító 134/2013. (VII. 17.) Kth. számú határozattal elfogadott 

intézkedési terv végrehajtása 

 

További intézkedést nem igényelt. 
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139/2014. (IX. 24.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Felsőzsolca, Eperjesi u. 12-14. szám alatti társasház Alapító Okiratának 

elfogadása 

 

A társasházi Alapító Okirat aláírásra került, amelynek a földhivatali bejegyzése folyamatban 

van. 

 

 

141/2014. (IX. 24.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Felsőzsolca, Szent István u. 1. szám alatti ingatlan megvásárlása 

 

Az ingatlan értékbecslése folyamatban van, amelynek az eredményéről a Képviselő-testületet 

tájékoztatom. 

 

 

142/2014. (IX. 24.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztása 

 

A 2014. október 12-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint 

nemzetiségi önkormányzati képviselők választása rendben lezajlott. 

 

 

143/2014. (IX. 24.) Kht. számú határozat 

Tárgy: Tájékoztató a Malejkó Fémprofilház Kft. és a Harcon Zrt. elleni jogi lépések 

lehetőségeiről 

 

A határozat 2. pontjában a Képviselő-testület a 2010-es árvíz után külső vállalkozások által 

újjáépített ingatlanok garanciális javításaira nem biztosított anyagi fedezetet, ezért a határozat 

3. pontja - mely szerint a polgármester tegye meg a szükséges intézkedéseket a garanciális 

javítások elvégzése érdekében - okafogyott. A 3. pont adminisztrációs hiba folytán maradt az 

elfogadott határozat része, ezért ennek a pontnak a törlése vált szükségessé. 

 

 

144/2014. (IX. 29.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Óvodai kamerarendszer kiépítése 

 

A kamerarendszer kiépítésének jogi feltételeiről készülő vizsgálat, az árajánlatkérés, valamint 

a pályázati források megkeresése folyamatban van.  

 

 

149/2014. (X. 22.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Főállású alpolgármester megválasztása 

 

Kolenkó Gábor alpolgármester kinevezési okiratai elkészültek. 
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150/2014. (X. 22.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása 

 

A polgármester illetményére, költségtérítésére vonatkozóan a kinevezés a MÁK részére 

megküldésre került. 

 

 

151/2014. (X. 22.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A polgármester egyéb béren kívüli juttatásának megállapítása 

 

Nem rendszeres kifizetés keretében kerül havonta, tárgyhót követően számfejtésre. 

 

 

152/2014. (X. 22.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Az alpolgármester(ek) tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 

(társadalmi megbízatású) 

 

Nem rendszeres kifizetés keretében kerül havonta, tárgyhót követően számfejtésre. 

 

 

153/2014. (X. 22.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Az alpolgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása (főállású) 

 

Főállású alpolgármester illetményére, költségtérítésére vonatkozóan a kinevezés a MÁK 

részére megküldésre került. 

 

 

II. A KÉT ÜLÉS KÖZÖTTI IDŐSZAK ESEMÉNYEIRŐL 

 

1. 2014. november 11-ig, a Mötv-ben előírt határidőig valamennyi képviselőtársam eleget 

tett a törvényben előírt kötelezettségének és leadta vagyonnyilatkozatát, 

összeférhetetlenségi nyilatkozatát, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elfogadó 

nyugtáját a köztartozásmentes adózók adatbázisába történő felvételi kérelemről. 

 

2. A Képviselő-testület által elfogadott 2014. évi munkaterv novemberre tervezett testületi 

ülésének napirendi pontjai között szerepel a 

 - Tájékoztató az önkormányzat 2014. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és 

 -  Javaslat Felsőzsolca Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójára című 

előterjesztés. 

 Az egyes törvények módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. törvény kihirdetésével 

egyidejűleg módosításra került – törlésre - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 24. § (1) bekezdése, mely szerint a jegyző által elkészített, következő évre 

vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig benyújtja a képviselő-

testületnek, ugyanezen törvényi hivatkozással hatályát veszti az Áht. 87. §-a is, mely  

szerint a helyi önkormányzat háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció 

ismertetésekor a polgármester írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. 
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3. A közmeghallgatásra ez évben – tekintettel a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választására – december 9-én kerül sor. 

 

 

Felsőzsolca, 2014. november 19. 

 

 

 

 

 DR. TÓTH LAJOS 
 polgármester 


