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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 pályázati támogatás még nem került kifizetésre a Sajóvölgye Energia Nonprofit Kft. 

részére. 

 

 

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

Tárgy: Napelemes rendszerek telepítése 

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

Tárgy: „Napelemes rendszerek telepítése felsőzsolcai intézményekre" című 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 

 

Előzetes pozitív döntésről kaptunk értesítést, a támogatási feltételek azonban még nem 

ismertek. 

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

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

összefüggő közbeszerzési eljárások megindítása, 2. rész 

 

A sportöltöző elkészült, megkezdtük a használatba vételi szakhatósági eljárás előkészítését. 

 

 

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

Tárgy: A Felsőzsolca Sajó utcai szennyvízátemelő gépházban üzemelő szivattyú 

fődarab cseréje 

 

A munkálatok befejeződtek. A szennyvízátemelő hibátlanul működik. 

 

 

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 

 

Továbbra sincs döntés a kiíró hatóságnál, februárban várható. 
 

 

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

Tárgy: A Krisztina Óvodában szükséges tárgyi eszközök és berendezések beszerzése    

 

A tárgyi eszközök és berendezések kivitelezése - a GAMESZ tájékoztatása szerint - 

megtörtént. 

 

 

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

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

ártalmatlanítása 

 

Az AVE Kft. logisztikai nehézségek miatt a hulladék elszállítását csak februárban tudja 

befejezni. 

 

 

145/2014. (IX. 29.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A Béke utcai közlekedés megoldása 

 

A 2014. évi költségvetés pénzmaradványának terhére kerül elkülönítésre a Béke utcai 

közlekedés (forgalmi rend) rendezése ügyében a szükséges fedezet.  
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161/2014. (XI. 26.) 

Tárgy: 2014. évi Támogatási Alap felosztása 

 

A támogatási szerződések elkészítése és annak aláírása megtörtént, az elszámolások 

benyújtása folyamatban van. 

 

 

183/2014. (XII. 17.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Felsőzsolca, Deák Ferenc utca csapadékvíz elvezetés tervezése 

 

Az árajánlatok beérkezésének áttekintését követően azokat a soron következő munkaterv 

szerinti Képviselő-testületi ülésen a képviselők elé terjesztem. 

 

 

185/2014. (XII. 17.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A „ZSOLCA TV” Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjének megbízása 

 

A határozatot az eljáró ügyvéd részére megküldtem, a cégbírósági eljárás folyamatban van. 

 

 

186/2014. (XII. 17.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Magyarország 2015. évi Felnőtt- és Utánpótlás Időfutam Bajnokság 

kerékpárverseny támogatása 

 

A támogatási összeg 2014. december 19-én átutalásra került, a támogatási szerződés 

megkötése folyamatban van.  

 

 

187/2014. (XII. 17.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatal megszüntetése 

1/2015. (I.12.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

 

A Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalt a Magyar Államkincstár a törzskönyvi nyilvántartásba 

2015. január 1. napi hatállyal bejegyezte. 

 

 

189/2014. (XII. 17.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A FIZ Kft. területén lévő út kijavítása/megépítése 

 

A FIZ Kft. által megkért árajánlatok beérkeztek, melyek azonban sokkal magasabb árat 

tartalmaznak, mint a Képviselő-testület elé tárt előzetesen bekért árajánlatokban szerepel. A 

további teendőkre vonatkozó javaslatomat a soron következő munkaterv szerinti ülésen 

terjesztem a Képviselő-testület elé. 
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190/2014. (XII. 17.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A kormány támogatásának kinyilvánítása 

 

A határozatot 22 környező település polgármesterének megküldtem. A döntésről szóló hír az 

Észak-Magyarország 2014. december 20-i számában megjelent. 

 

 

2/2015. (I.12.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet igazgatójának megbízása 

 

A megbízott igazgató kinevezése 2015. január 12. napjától megtörtént. 

 

 

4/2015. (I.21.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Az ÉMOP-3.1.2/F-13-2013-0001 számú projekt játszótér és térfigyelő kamera 

elemei megvalósítási helyszínének megváltoztatása 

 

A testületi döntés alapján kezdeményezzük a Támogatási Szerződés módosítását. A 

játszóterek és kamerarendszer kivitelezése várhatóan 2015 március-április hónapban fog 

megtörténni. 
 

 

6/2015. (I.21.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Felsőzsolca, Kossuth Lajos u. 76. szám alatti ingatlan megvásárlása 

 

A tulajdonosokkal folytatott tárgyalásokat követően az ingatlan vételára 3,6 M Ft-ban került 

megállapításra. Az adásvételi szerződés előkészítése, illetve aláírása folyamatban van. 

 

 

II. A KÉT ÜLÉS KÖZÖTTI IDŐSZAK ESEMÉNYEIRŐL 

 

1. 2015. február 4-én a Miskolci Vízművek igazgatójával folytattam tárgyalást a 

szennyvízátemelő rekonstrukciójáról. 

 

2. 2015. február 5-én az ausztriai őrvidéken található magyarlakta Unterwart-Alsóőr 

polgármesterével Horváth Josef-el váltottam telefonbeszélgetést testvérvárosi 

kapcsolat felvételéről.  

 

3. A Képviselő-testület valamennyi tagja határidőben eleget tett az ez évi 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének. 

 

 

Felsőzsolca, 2015. február 5. 

 

 

 

 

 DR. TÓTH LAJOS 
 polgármester 


