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J E L E N T É S 
 

 

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

 

 

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

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

vállalkozási szerződésének módosítása 

 

A záró beszámolót beküldtük, elfogadását követően a fenntartási időszak következik. 

 

 

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

Tárgy: Közbeszerzési terv elfogadása 

 

A benyújtásra kerülő KEOP pályázatok elbírálásának függvényében kell a módosításokat 

megtenni, határidő várhatóan október vége, november eleje. 

 

 

 

 
 

- X 



 2 

40/2014. (IV. 24.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda Szent István utcai épületében 

tapasztalható falvizesedés szakértői vizsgálata 

83/2014. (VI. 18.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Utólagos szigetelés-kiváltás a Krisztina Óvoda épülete falain tapasztalható 

salétromosodás megállítása és párátlanítása céljából 

 

A munkálatokat elvégezték. A szükséges berendezést beszerelték. A folyamatos ellenőrzés 

kéthavonta megtörténik. 

 

 

51/2014. (V. 14.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Felsőzsolca város Településrendezési eszközeinek korszerűsítésével kapcsolatos 

előzetes tájékoztatási szakasz lezárásáról és a továbbtervezés irányairól 

 

Közbenső szakasz elindítva. A gát megépítésével összefüggő kisajátítási ügyekhez 

kapcsolódóan Felsőzsolca Településrendezési eszközeinek módosítása megtörtént. 

 

 

52/2014. (V. 14.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Kitüntető cím és kitüntető díj adományozása 

 

A kitüntető címek átadására 2014. július 1-jén az ünnepi testületi ülésen sor került. 

 

 

53/2014. (V. 20.) Kth. számú határozat 

Tárgy: a 7-es buszjárat közlekedtetésének finanszírozásával kapcsolatos egyeztetések 

92/2014. (VII. 02.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A lakossági személyszállítási közszolgáltatás díja 

94/2014. (VII. 10.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A lakossági személyszállítási közszolgáltatás díja 

100/2014. (VII. 14.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A személyszállítás közszolgáltatási díjának megállapításáról szóló 

megállapodás tervezetével kapcsolatban tárgyalások folytatására felhatalmazás 

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és 

Felsőzsolca Város Önkormányzata között egy háromoldalú megállapodás jött létre a 7-es 

busszal kapcsolatos költségek viselésének megosztásáról. 

 

  

54/2014. (V. 20.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Közkifolyó tartozások törlése 

 

A közkifolyó tartozások törlése megtörtént. 

 

 

 

 

 

 



 3 

55/2014. (V. 20.) Kth. számú határozat 

Tárgy:  a nem közművel összegyűjtött települési folyékony hulladék kezelésére 

vonatkozó közszolgáltatáshoz kapcsolódó pályázat kiírása 

 

Megtörtént 

 

 

56/2014. (V. 20.) Kth. számú határozat 

Tárgy: polgármester jutalmazása 
 

A kifizetés megtörtént.  

 

 

57/2014. (V. 20.) Kth. számú határozat 

Tárgy: választott képviselők jutalmazása 

 

Az előirányzat-módosítás alkalmával beépítésre került a költségvetésbe, a kifizetés 

megtörtént. 

 

 

58/2014. (V. 28.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Zsiros Sándor önkormányzati képviselő elhalálozásával kapcsolatos teendők 

 

Az előirányzat-módosítás alkalmával beépítésre került a költségvetésbe, a kifizetés 

megtörtént. 

 

 

59/2014. (V. 28.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A Berki-tó Horgász Egyesület beadványának elbírálása 

 

A megítélt 20 E Ft-ot a Berki-tó Horgász Egyesület részére június 17-én átutaltuk. 

 

 

60/2014. (V. 28.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Felhatalmazás szándéknyilatkozat aláírására a Horizont 2020 EU-s pályázatra 

 

A szándéknyilatkozat megtétele után további intézkedésre nem volt szükség. 
 

 

61/2014. (V. 28.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A Szent István Katolikus Általános Iskola felújítása 

 

A határozatban foglaltakról a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskolát 

értesítettem. 

 

 

62/2014. (V. 28.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola felújítása 

 

A határozatban foglaltakról a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskolát értesítettem. A 

GAMESZ a határozatban foglalt segítséget a felújítási munkálatok során megadta. 
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63/2014. (V. 28.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Felsőzsolca, Csavargyári út aszfaltozása 

 

A Csavargyári út aszfaltozása megtörtént. 

 

 

64/2014. (V. 28.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Felsőzsolcai Férfi Népdalkör támogatása 

84/2014. (VI. 18.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A Népdalkör támogatására vonatkozó 64/2014. (V. 28.) Kth. határozat 

módosítása 

 

Az eredeti összeg módosításra került a 84/2014. (VI. 18.) Kth. számú határozattal 150 E Ft 

összegre. Az előirányzat-módosítást követően beépítésre került a költségvetésbe, az átutalás 

megtörtént. 

 

 

65/2014. (V. 28.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Újonnan belépő választott képviselők és bizottsági tagok jutalmazása 

 

Az előirányzat-módosítás alkalmával beépítésre került a költségvetésbe, a kifizetés 

megtörtént. 

 

 

66/2014. (V. 28.) Kth. számú határozat 

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

 

A határozatban foglaltakról a FIZ Kft.-t értesítettem. 

 

 

67/2014. (V. 28.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Kitüntető cím adományozása 

 

Orbán Viktor miniszterelnök levelének ismertetése az ünnepi képviselő-testületi ülésen 

megtörtént. 

  

 

68/2014. (VI. 04.) Kth. számú határozat 

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

tulajdonosi nyilatkozatok megadása 

70/2014. (VI. 04.) Kth. szám 

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

összefüggő közbeszerzési eljárások megindítása 

93/2014. (VII. 09.) Kth. számú határozat 

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

összefüggő közbeszerzési eljárások eredményének megállapítása (1. rész) 

 

A közbeszerzési eljárások (Polgármesteri Hivatal épülete, napelem, Béke u., kerékpárút) 

eredményesen lezárultak. A kivitelezések megkezdődtek. 
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69/2014. (VI. 04.) Kth. számú határozat 

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

programalap létrehozása 

 

A programalap kiírását közzétettük, a civil szervezetek szerződései előkészítés alatt vannak. 

 

 

71/2014. (VI. 18.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Felmérés HPV elleni oltás beadásának lehetőségére 

 

A HPV elleni védőoltásra vonatkozó javaslatot a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-i 

ülésén megtárgyalta, a költségek beépítésre kerültek a napirendi pontok között szereplő 2014. 

évi költségvetés módosításáról szóló tervezetbe. 

 

 

77/2014. (VI. 18.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Kun Attiláné képviselő Ügyrendi Bizottság tagjának történő megválasztása 

 

A változás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011. (III. 

25.) önkormányzati rendeletében átvezetésre került. 

 

 

78/2014. (VI. 18.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Képviselők egy havi juttatásának felhasználásáról 

 

A 2013. évi pénzmaradvány összegéből három képviselő egy havi juttatását felajánlotta a 

Felsőzsolcai Polgárőrség, a Református Egyház, a Görög Katolikus Egyház és a Római 

Katolikus Egyház részére támogatásként. A támogatottaknak 2014. december 15-ig kell a 

felhasznált összegről elszámolást benyújtania. 

 

 

79/2014. (VI. 18.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási 

Megállapodásának 3. számú módosítása, valamint a Társulási Tanácsba 

delegált tag helyettesítési rendjének meghatározása 

 

A döntésről dr. Madzin Tibort, az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti 

Társulásának elnökét tájékoztattam. 
 

 

80/2014. (VI. 18.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Felsőzsolca, Deák Ferenc u. 7. szám alatti ingatlan megvásárlása 

 

Értékbecslés megrendelve. 
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81/2014. (VI. 18.) Kth. számú határozat 

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

épületének tetőtéri átalakítása 

 

A testületi döntésről az iskolát tájékoztattam.  

 

82/2014. (VI. 18.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A települési folyékony hulladékkezelési feladatok ellátásra vonatkozó 

közszolgáltatási szerződés megkötése 

 

A döntésről a Kurmai és Társa Kft.-t tájékoztattam.  

 

 

85/2014. (VI. 18.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A „Felsőzsolca-Arnót kerékpárút kiépítése” című projekt megvalósításával 

összefüggő közbeszerzési eljárás megindítása 

 

A közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult, a kivitelezés megkezdődött. 
 

 

86/2014. (VI. 18.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet igazgatói munkakör 

betöltésére irányuló pályázat elbírálása 

99/2014. (VII. 14.) Kth. számú határozat 

Tárgy:  A 86/2014. (VI. 18. Kth. számú határozat módosítása 

 

Gaál Imre László 2014. július 1. napjától a módosított illetménnyel került kinevezésre. 

 

 

87/2014. (VII. 02.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Napelemes rendszerek telepítése  

 

A pályázati dokumentációt összeállítottuk és benyújtottuk. Néhány hónapon belül döntés 

várható. 

 

 

88/2014. (VII. 02.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Konyha részére új melegvíz-termelő berendezés beszerzése 

 

Az előirányzat-módosítás folyamatban van, a beruházás a sürgősség miatt már megtörtént. 

 

 

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

Tárgy: Zeneiskola részére jubileumi koncerthez Rendezvények Háza biztosítása 

 

A bérleti szerződés megkötése folyamatban van. 
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90/2014. (VII. 02.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Zeneiskola részére a Királyhelmeci Városnapon való részvétel utazási 

költségeinek biztosítása 

 

Az előirányzat-módosítás folyamatban van. 

 

 

91/2014. (VII. 02.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Zeneiskola részére a nyikomalomfalvai körutazáson való részvétel való 

hozzájárulás 

 

Az előirányzat-módosítás folyamatban van. A rendezvény időpontja miatt az összeg átutalása 

megtörtént. A részvételről és a felhasználásról az elszámolást a támogatott benyújtotta. 

 

 

95/2014. (VII. 14.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

 

A Módosító Okiratot, illetve az egységes szerkezetű Alapító Okiratot a Magyar 

Államkincstárnak a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéshez megküldtem. 

 

 

96/2014. (VII. 14.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvodába felvehető gyermeklétszám 

megemelése 

 

A döntésről a Magyar Államkincstár által a törzskönyvi nyilvántartásba történő változás 

átvezetését követően értesítem az intézményt. 

 

 

97/2014. (VII. 14.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Az Európai Mobilitási Hét programsorozathoz való csatlakozás 

 

Az Európai Mobilitási Hét Kartáját visszaküldtük augusztus 1-ig, az ehhez kapcsolódó 

rendezvények szeptember 16-22 között történnek. 

 

 

98/2014. (VII. 14.) Kht. számú határozat 

Tárgy:  A Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskola épületében orvosi szoba 

kialakításának engedélyezése 

 

A határozatban foglaltakról a Felsőzsolcai Szent István Katolikus Általános Iskolát 

értesítettem. 
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101/2014. (VII. 14.) Kth. számú határozat 

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

összefüggő közbeszerzési eljárások megindítása, 2. rész 

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

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

összefüggő közbeszerzési eljárások megindítása, 2. rész 

 

A közbeszerzési eljárás (sportöltöző) eredményesen lezárult, a kivitelezés megkezdődött. 
 

 

102/2014. (VII. 14.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A „Felsőzsolca-Arnót kerékpárút kiépítése”című projekt megvalósításával 

összefüggő közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása 
 

A közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult, a kivitelezés megkezdődött. 
 

 

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

Tárgy: Javaslat Hepatitis oltásra 

 

A konyhai dolgozók hepatitis oltása folyamatban van, jelenleg az igények felmérése történik.  

 

 

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

Tárgy: "Napelemes rendszerek telepítése felsőzsolcai intézményekre" című 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására  

 

A közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult. A kivitelezés a kapcsolódó pályázat 

eredményességét követően megkezdődhet.  

 

 

109/2014. (VIII. 08.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A helyi választási bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása 

 

A helyi választási bizottság 2014. augusztus 19-én megalakult, a jogszabályi feladatait 

folyamatosan ellátja.  

 

 

II. A KÉT ÜLÉS KÖZÖTTI IDŐSZAK ESEMÉNYEIRŐL 

 

1. Június 21-én tartottuk a Városnapot a testvértelepüléseink részvételével.  

 

2. Június 27-én az I. világháború kitörésének centenáriuma alkalmából koszorút helyeztünk 

el a hősi halált halt katonák emlékműveinél.   

 

3. Ismét Felsőzsolca adott otthont június 27-én az amatőr és igazolt országúti kerékpáros 

bajnokság időfutamának. 

 

4.  Június 28-29-én a magyar polgármesterek világtalálkozóján vettem részt Gödöllőn. 
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5.  Július 1-jén ünnepeltük a város 17. születésnapját, a köztisztviselők napját, az ünnepi 

testületi ülésen átadtuk a kitüntető címeket és díjakat. 

 

6. SH&BÖTT közgyűlésen voltam Alsózsolcán július 3-án. 

 

7.  Július 4-én Miskolc Térségi Konzorciumi Tanácson képviseltem városunkat. 

 

8. Július 5-én Arnóton megrendezett Községi Falunapon vettem részt. 

 

9. Július 8-án a kivitelezővelmegtekintettük az útépítés munkálatait, amelyek a terveknek 

megfelelően készülnek.   

 

10. Gesztely Község Falunapján képviseltem az önkormányzatot július 12-én. 

 

11. Július 21-én Demeter Ervin kormánymegbízott beiktatási ünnepségére voltam hivatalos. 

 

12. Július 25-én a Hősök terén emlékeztünk a Zsolcai Csatában elesett honvédekre. 

 

13. Július 26-27-én Nyikómalomfalvi Falunapokon egy delegációval voltam jelen, ahol 

átadtam Magyari Anita részére a Képviselő-testület által elfogadott 100.000 Ft jutalmat. 

 

14.  Augusztus 1-jén a Sanmina gyárbemutatóját tekintettem meg.  

 

14. Augusztus 9-én a tokaji Fesztiválkatlan átadóján vettem részt.  

 

15. A Képviselő-testület döntése alapján a Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatalban 

augusztus 8-24 között igazgatási szünet volt. 

 

16. Augusztus 20-án koszorút helyeztünk el államalapító Szent István tiszteletére, lelkészeink 

megáldották az új kenyeret. 

 

17. Augusztus 26-án az Egri Főegyházmegye tanévnyitóján vettem részt az egri Bazilikában. 

 

18.  Augusztus 29-én a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola tanévnyitóján voltam 

jelen. 

 

19.  Augusztus 30-án Sajópálfala Község Falunapján képviseltem a testületet. 

 

20. Augusztus 31-én a Szent István Katolikus Általános Iskola tanévnyitóján lelepleztem az 

új névadó táblát, majd a tanévnyitó szentmisén köszöntöttem az új tanév résztvevőit. 

 

21. Szeptember 2-án a Tanoda tanévnyitóján voltam a Bárzay-kastélyban.  

 

22. Szeptember 13-án a XII. Nemzedékek Találkozója szemle házigazdája volt Felsőzsolca. 

 

23.  Szeptember 16-22 között rendezzük az Európai Mobilitási Hetet. 

 

24. Szeptember 20-án Királyhelmec testvértelepülésünkön adom át a legjobb 8. osztályos 

tanulónak a jutalmat. 
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A Képviselő-testület által elfogadott 2014. évi Munkaterv szeptemberre tervezett testületi ülés 

napirendi pontjai között szerepel a Sajóvölgye Energia Nonprofit Kft. ügyvezetőjének és 

felügyelőbizottsága tagjainak megválasztása. Az ügyvezető megbízása Felsőzsolca Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 189/2013. (XI. 20.) Kth. számú határozata alapján 

2014. december 31-ig szól. A cég felügyelőbizottsága egyik tagjának ugyan lejár a megbízása 

szeptember 30-án, de tekintettel a költségtakarékosságra az ügyvéddel történt egyeztetés 

alapján lehetőség van együtt beadni valamennyi felügyelőbizottsági tag mandátumának 

megújítását novemberben, miután a testület ezt megtárgyalta. 

  

 

Felsőzsolca, 2014. szeptember 18. 

 

 

 

 

 DR. TÓTH LAJOS 
 polgármester 


