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J E L E N T É S 
 

 

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

 

 

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. (XII.  24.) 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 pályázat forráshiány miatt elutasításra került. 

 

 

 

 

 

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

Tárgy: A Béke utcai közlekedés megoldása 

 

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

közlekedés (forgalmi rend) rendezése ügyében szükséges fedezet. 

 

 

177/2014. (XII.  17.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Beszámoló a város 2013. évi egészségügyi helyzetéről és az egészségügyi 

ellátásokról 

 

2. pont: A Családgondozó Központ által az igényfelmérés a 15-16 éves lányok körében 

megtörtént. A védőoltások költségének kifizetését egyetlen szülő sem igényelte ezidáig. 

3. pont: A megbeszélés időpontjának kitűzése folyamatban van, az elnök nem adott 

munkaanyagot. 

 

 

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

Tárgy: A háziorvosi ügyelet önkormányzati támogatásának emelése 

 

A MOBIL MED Kft. ügyvezetője a megállapodás megkötésére vonatkozó egyeztetés miatt a 

mai napig nem keresett. 

 

 

22/2015. (III.11.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Tiszteletdíj felhasználás 

 

Előirányzatban 2015. május 4-én elfogadásra került, megállapodás készítése folyamatban. 

 

 

24/2015. (III.11.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Felsőzsolca, Eperjesi utca egyirányúsításának felülvizsgálata   

 

Az Eperjesi utca egyirányúsítását jelen testületi ülés tárgyalja az újabb szakvélemény alapján. 

 

 

28/2015. (IV. 08.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Beszámoló a város 2014. évi egészségügyi helyzetéről és az egészségügyi 

ellátásokról 

 

A kivonat megküldésre került a Humánpolitikai Bizottság elnöke részére.  

 

 

30/2015. (IV. 08.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Beszámoló a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és támogató szolgálat 

feladatainak ellátásáról 

 

A kivonat megküldésre került az Ongai Szociális Szolgáltató Központ vezetője részére. 

 

 



 3 

31/2015. (IV. 08.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Tiszteletdíj felhasználás 

 

A tiszteletdíj felajánlás az előirányzatban 2015. május 4-én elfogadásra került, megállapodás 

készítése folyamatban. 

 

 

32/2015. (IV. 08.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola támogatása 

 

Előirányzatban 2015. május 4-én elfogadásra került, megállapodás készítése folyamatban. 

 

 

33/2015. (IV. 08.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Közbeszerzési Szabályzat módosításának elfogadása   

 

A szabályzat a honlapon közzétételre került. 

 

 

34/2015. (IV. 08.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatallal a működési feltételek biztosítására és a 

gazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó munkamegosztási megállapodás 

elfogadása 

 

A megállapodások aláírásra kerültek. 

 

 

42/2015. (IV. 08.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Felsőzsolca város településrendezési eszközeinek K-3 jelű módosítására 

vonatkozó államigazgatási véleményezési eljárás lezárása 

 

Az állami főépítésznek megküldésre került jóváhagyás céljából a lezárásról szóló határozat és 

a hozzátartozó tervlapok. 

 

 

44/2015. (IV. 08.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Felsőzsolca város autóbuszos személyszállítási közszolgáltatásának biztosítása 

 

A Képviselő-testület döntéséről tájékoztattam Miskolc MJV Önkormányzatát. A szerződés 

aláírása előkészítés alatt áll, amit beküldtem Kriza polgármester úrnak. 

 

 

II. A KÉT ÜLÉS KÖZÖTTI IDŐSZAK ESEMÉNYEIRŐL 

 

1. A Sajó-Rima Eurorégió elnöki ülésén voltam április 9-én Putnokon. 

 

2. Április 28-án Tarcalon Közművelődési Szakmai napon vettem részt. 

 

3. Április 29-én Miskolc Megyei Jogú Város főépítészével találkoztam és tárgyaltam az 

árvízi emlékmű ügyében. 
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4. Május 1-jén került sor a civil szervezetek és az önkormányzat által szervezett Majálisra a 

futballpályán. 

 

5. Május 2-án a régi Művelődési Házban tartottuk meg a Városi Anyák Napját. 

 

6. Május 5-én a Megyei Közgyűlés elnökével tárgyalok. 

 

7. Polgármesteri találkozóra kaptam meghívást május 8-ra Alsózsolcára. 

 

8. A Képviselő-testület 2015. évi munkaterve szerint napirendi pont a „Beszámoló a 

folyékony hulladékszállítási tevékenység ellátásáról Felsőzsolcán”. A Kurmai és Társa 

Kft. ügyvezetője nyilatkozott arról, hogy 2014. évben társaságukhoz települési folyékony 

hulladék szállítására vonatkozóan nem érkezett lakossági megrendelés, ennek 

megfelelően folyékony hulladékszállítás nem volt, ezért a beszámoló napirendre tűzése 

indokolatlan. 

 

  

Felsőzsolca, 2015. május 5. 

 

 

 

 

 DR. TÓTH LAJOS 
 polgármester 


