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J E L E N T É S 
 

 

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

 

 

18/2014. (II.26.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A Sajóvölgye Energia Nonprofit Kft. pályázatban megnyert konyhagép 

beszerzésének jóváhagyása 

 

A konyhagép december 3-án beüzemelésre került. A beüzemelésről készült jegyzőkönyv 

alapján a pályázatban közreműködő szervezet (MVH) felé a kifizetési kérelem benyújtásra 

kerülhet. 

 

 

49/2014. (V. 14.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A Felsőzsolca Ongai utcai szennyvízátemelő gépház felújítási munkálatainak 

elvégzése  

50/2014. (V. 14.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A Felsőzsolca Ongai utcai szennyvízátemelő gépházában üzemelő szivattyú 

fődarab cseréje   

 

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

berendezéseket megrendelte. Az eszközbeszerzés a MIVÍZ Kft.-nél központi közbeszerzésen 

keresztül történik, amely beszerzés oly mértékben elhúzódott, hogy a kivitelezés már ebben az 

évben nem történhet meg. Szerződésmódosítás kerül aláírásra a két fél között, amelyben a 

kivitelezés időpontjaként 2015. február vége, március eleje lesz meghatározva. A MIVÍZ Kft. 

vállalta, hogy a kivitelezés időpontjáig fokozott felügyeletet biztosít annak érdekében, hogy a 

szennyvízátemelő biztonságosan működhessen.  

 

 

103/2014. (VIII. 08.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Egyházak támogatása 

 

A támogatás összege 2014. szeptember 24-én mindhárom egyház részére átutalásra került. 

 

 

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 munka megrendelésre került, a MIVÍZ Kft. tájékoztatása szerint a kivitelezésre még ebben 

az évben sor kerül. 

 

 

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

Tárgy: Humán papillomavírus elleni védőoltás költségének átvállalása 

 

A Felsőzsolcai Családgondozó Központ a felmérést elvégezte, 25 gyermek szülei kérték az 

oltást. A továbbiakban a szülők íratják fel a házi gyermekorvossal az oltóanyagot, és 

gondoskodnak a szérum beadatásáról. A vényt a Családgondozó Központnak nyújtják be. 

 

 

125/2014. (IX. 18.) Kth. számú határozat 

Tárgy: a Krisztina Óvodában szükséges tárgyi eszközök és berendezések beszerzése 

 

Az előirányzat módosítás megtörtént, a tárgyi eszközök és berendezések megrendelése 

megtörtént, azok kivitelezése folyamatban van. 

 

 

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

Tárgy: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi 

fordulójához történő csatlakozás 

170/2014. (XII. 01.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi 

fordulójának bírálata 
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A pályázatok benyújtásának határidejéig – 2014. november 7-ig – összesen 14 db „A” típusú 

és 2 db „B” típusú pályázat érkezett be, 1 db ”A” típusú pályázatot, amelyet formailag sem 

megfelelően, határidőn túl nyújtott be a pályázó. A pályázatokat Felsőzsolca Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 1-jén megtartott ülésén bírálta el, 

tekintettel arra, hogy eddig az időpontig nem került megválasztásra a szociális feladatokat 

ellátó bizottság. A döntés alapján 34 fő „A” típusú pályázót és 2 fő „B” típusú pályázót 

támogatott a testület. 1 fő pályázó támogatását a jövedelemviszonyai, 1 fő pályázó 

támogatását pedig a már említett formai hiba miatt utasította el a Képviselő-testület. A bírálati 

dokumentumokat az Emberi Erőforrások Minisztériumának megküldtem, illetve a döntésről a 

pályázókat írásban értesítettem. 

 

 

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

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

ártalmatlanítása 

 

Az AVE Kft. - eszköz hiánya miatt - előre láthatólag a hulladék elszállítását december végén 

befejezi. 

 

 

159/2014. (XI. 26.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Tiszteletdíj felhasználás 

 

A tiszteletdíj felhasználásra tett javaslatot a Testület elfogadta. A Kazinczy Iskoláért 

Alapítvánnyal a támogatási szerződés elkészítése folyamatban van. 

 

 

160/2014. (XI. 26.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Közbeszerzési terv módosításának elfogadása 

 

A közbeszerzési terv a honlapra tájékoztatásul kikerül. 

 

 

164/2014. (XI. 26.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási 

Tanács tagjának megbízása, helyettesítési rendjének meghatározása 

 

A döntésről Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási 

Tanácsának elnökét értesítettem, illetve a döntést részére megküldtem. 

 

 

165/2014. (XI. 26.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Az ÉMOP-5.1.3-11 számú „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című projekt 

megvalósítási helyszínének pontosítása 

 

A határozatot a Közreműködő Szervezethez beküldtük. 
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167/2014. (XI. 26.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A FIZ Kft. taggyűlés határozatainak jóváhagyása 

 

A FIZ Kft. részére megküldtem a Képviselő-testület határozatát. 

 

 

168/2014. (XI. 26.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Az SVE Kft. számára nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének 

meghosszabbítására 

 

Az SVE Kft.-t tájékoztattam a határozatban foglaltakról. 

 

 

169/2014. (XI. 26.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A FIZ Kft. számára nyújtott tagi kölcsön visszafizetési határidejének 

meghosszabbítása 

 

A FIZ Kft. részére megküldtem a Képviselő-testület döntését. 

 

 

172/2014. (XII. 01.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Közös önkormányzati hivatal kialakítása 

 

A határozatot Sajópálfala Község Képviselő-testülete részére megküldtem, amely a 2014. 

december 11-én tartandó ülésén fog dönteni a kérdésben. 

 

 

173/2014. (XII. 01.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A bizottságok tagjainak megválasztása 

 

Az SZMSZ módosítására a 10. napirendi pont keretében teszek javaslatot.  

 

 

174/2014. (XII. 01.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A FIZ területén lévő út kijavításának/megépítésének költségmegosztása 

 

A december 17-i képviselő-testületi ülésre a FIZ Kft. ügyvezetői meghívást kapnak. 

 

 

II. A KÉT ÜLÉS KÖZÖTTI IDŐSZAK ESEMÉNYEIRŐL 

 

1. December 3-án korláthelmeci testvértelepülésünkön tettem látogatást és teljesítettem a 

testület által rám ruházott feladatát. 

 

2. December 5-én a KÖOSZ (Kisvárosi Önkormányzatok Országos Édekszövetsége) 

Közgyűlésén vettem részt. 

 

3. A Képviselő-testület határozott a konyhafelszerelések pótlásáról. A versenytárgyalások 

alkalmával sikerül kedvezőbb pozíciót elérni. 



 5 

 A fennmaradt összeget engedélyeztem a még szükséges konyhai eszközök (HACCP) 

edényzet pótlására. Ezzel könnyítve a következő évi kiadásunkat ebben a tárgyban. 

 

4. A Képviselő-testület 2014. évi munkatervében szerepelt a helyi díjtételek megállapítására 

vonatkozó javaslat. A 2015. évi gazdasági terv elfogadásakor a Képviselő-testület a helyi 

díjtételek mértékét nem kívánta megváltoztatni, így a napirendi pont megvitatása 

aktualitását vesztette. Azonban a FIZ földterületek értékesítésére vonatkozó 218/2013. 

(XII. 18.) Kth. számú határozatban szereplő összeg módosításra került, szükséges annak 

határozatba foglalása. Az arra készült javaslatot a napirendi pontok között a Képviselő-

testület elé terjesztem. 

 

 

Felsőzsolca, 2014. december 9. 

 

 

 

 

 DR. TÓTH LAJOS 
 polgármester 


