
FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

Ügyiratszám: 1-7/2015.  
Ellenőrizte:                                             (jegyző) 
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A döntéshez egyszerű      X    

                    minősített        -     többség szükséges 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni     X 

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni       -       

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható           -      

A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani     -       

Melléklet:                          -        

Függelék:                           -           

Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte: - képviselő 

Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti            rendkívüli         ülésére készült. 

 

 

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 kifizetésre került a Sajóvölgye Nonprofit Kft. részére, amely összeg - 

amint rendelkezési joga lesz az új ügyvezetőnek a Kft. bankszámlája felett - haladéktalanul 

átutalásra kerül az önkormányzat számlájára. Amennyiben ez teljesül, a Sajóvölgye Nonprofit 

Kft. visszafizeti a neki nyújtott tagi kölcsönt. 

 

 

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

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

 

A tulajdonos értékesítette az ingatlant Képes Tibornak. 

 

 

- X 
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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 

 

A támogató okirat összeállításához szükséges dokumentumokat a Közreműködő Szervezet 

felé megküldtük. A kivitelezések várható befejezési határideje 2015. július 15. 

 

 

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, márciusban várható. 

 

 

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

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

ártalmatlanítása 

 

A hulladék elszállítása megtörtént. 

 

 

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

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

 

Az értékbecslés elkészült, a legalacsonyabb vételár kialakítása érdekében megkezdem a 

tárgyalásokat a tulajdonossal, amelynek eredményéről tájékoztatom a Képviselő-testületet. 

 

 

161/2014. (XI. 26.) 

Tárgy: 2014. évi Támogatási Alap felosztása 

 

Valamennyi érintett civil szervezet elszámolt a kapott támogatással, a velük kötött 

szerződésben foglaltaknak megfelelően a pénzügyi és szakmai beszámolót benyújtotta.   

 

 

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

Tárgy: Felsőzsolca, Deák Ferenc utca csapadékvíz elvezetés tervezése 

 

A tervezési munkálatokra beérkezett árajánlatok alapján készült előterjesztést a testület a 10. 

napirendi pont keretében tárgyalja. 
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186/2014. (XII. 17.) Kth. számú határozat 

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

kerékpárverseny támogatása 

 

A támogatási szerződés megkötésre került. 

 

 

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

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

 

A javaslatomat a 14. napirendi pont keretében terjesztem a Képviselő-testület elé. 

 

 

192/2014. (XII. 17.) Kth. számú határozat 

Tárgy: GAMESZ kerítés elkészítése 

 

A költségvetésben a fedezet beépítésre került. 

 

 

6/2015. (I.21.) Kth. számú határozat 

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

 

Az adásvételi szerződés aláírásra került és a tulajdonosváltás földhivatali bejegyzése 

folyamatban van. 

 

 

9/2015. (II.11.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Beszámoló a város közművelődéséről és a könyvtári ellátásról 

 Javaslat a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár 2015. évi 

munkatervének elfogadására 

 

A döntésről szóló kivonatot a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár részére 

megküldtem. 

 

 

10/2015. (II.11.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítása 

 

A döntésről szóló kivonatot a Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár részére 

megküldtem. 

 

 

11/2015. (II.11.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Beszámoló a Felsőzsolca Városi Sport Club 2014. évi tevékenységéről 

 Tájékoztató Felsőzsolca sportéletéről 

 

A döntésről szóló kivonatot az FVSC elnöke és a Humánpolitikai Bizottság elnöke részére 

megküldtem. 
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12/2015. (II.11.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Beszámoló a Zsolca TV Nonprofit Közhasznú Kft. 2014. évi tevékenységéről 

 

A döntésről szóló kivonatot a Zsolca TV Nonprofit Közhasznú Kft. részére megküldtem. 

 

 

13/2015. (II.11.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A háziorvosi ügyelet önkormányzati támogatásának emelése 

 

2015. február 27. napján az érintett önkormányzatok polgármestereivel megbeszélést 

folytattam, amelyen a MOBIL MED Kft. ügyvezetője vagy meghatalmazottja nem vett részt. 

Az ügyeletnek április eleji időpont a megfelelő, így végső megállapodás csak akkor fog 

születni. 

 

 

II. A KÉT ÜLÉS KÖZÖTTI IDŐSZAK ESEMÉNYEIRŐL 

 

1. 2015. február 12-én 500 órától katasztrófavédelmi gyakorlat: behívtam a felsőzsolcai törzs 

tagjait, eligazítást tartottam, majd 730 órakor lezártam a riadót. 

 

2. 2015. február 25-én Pfliegler Péterrel, Miskolc Megyei Jogú Város alpolgármesterével - dr. 

Pataki Anett jegyző és Kolenkó Gábor alpolgármester jelenlétében – tartottunk 

megbeszélést a felsőzsolcai buszközlekedést illetően. 

 

3. 2015. február 26-án Ternyák Csaba egri érsek úrnál tettem látogatást. 

 

4. Március 3-án Kormányhivatalban Csonka Lászlóné a finanszírozási felelős 

osztályvezetővel az ügyelet vonatkozásában folytattam tárgyalást.  

 

5. A Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2014. évi 

tevékenységéről a beszámolót a májusi munkaterv szerinti ülésre terjesztem elő. 

 

  

Felsőzsolca, 2015. március 5. 

 

 

 

 

 DR. TÓTH LAJOS 
 polgármester 


