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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Jelen előterjesztésem célja, hogy a Tisztelt Képviselő-testület elmúlt 4 évben kifejtett 

munkájáról egy rövid összefoglalót nyújtson, kiemelve a legjelentősebb eredményeket, 

fejlesztéseket. 

 

Felsőzsolcaiak számára értékteremtő éveket hozott az elmúlt időszak. A városfejlesztésben, a 

beruházások megvalósításában és a közszolgáltatások biztosításában, az intézményeink 

munkájában is eredményes évek vannak mögöttünk. 

Számos külső változás és átalakulás tanúi voltunk az elmúlt években, amelyekhez 

önkormányzatunk és ezáltal városunk kitűnően alkalmazkodott és ezen munkánk  

eredményeként jelentős előrelépésekről számolhatok be. 

 

Meghatározó eredményként említhetem, hogy élni tudtunk azzal a lehetőséggel, hogy az 

Európai Uniós pályázati forrásokat elnyerve, nagy léptékű fejlesztéseket valósítsunk meg 

városunkban. Megvalósult, hogy az Európai Unió pénzügyi alapjaiból nagy összegű 

támogatásokat sikerült Felsőzsolcára hozni. Lakóhelyünk jövője szempontjából meghatározó 

intézmények, létesítmények épültek-újultak meg, épülnek-újulnak meg most is. 

- X 
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A gazdasági világválság és a magyarországi gazdasági problémák közvetlenül és közvetetten 

is érintették az önkormányzatokat, rontva pénzügyi helyzetüket, lehetőségeiket. Közös 

munkával megoldást találtunk erre a nehézségre is. 

 

Az alábbiakban évről-évre haladva bemutatom a jelentősebb eredményeket, fejlesztéseket, 

amelyek a városunk élhetőségét és a városunk lakosságának megelégedettségét leginkább 

előmozdította. 

 

2010. év 

 

- Az árvízi események következményeinek kezelése, a lakosság lakhatási 

feltételeinek biztosítása. 

A lakosság, az önkormányzat és a Kormány összefogásával sikerült az árvíz során 

megsérült, összedőlt házakat újjáépítenünk, és visszaterelni a városunkban élők  

mindennapjait a régi kerékvágásba. 

- Kis-Sajó (Bódva) medrének kikotrása, amelyre feltétlenül szükség volt, hiszen csak 

ezzel tudtuk biztosítani a folyó megfelelő lefolyását, a benne felhalmozódott törmelék 

eltávolítását. 

- 2010. október 3. előtt kötött szerződések felülvizsgálata, melynek célja, hogy a 

lehető legnagyobb mértékben racionalizálja a fennálló szerződéses kapcsolatokat, 

valamint ezen intézkedésen keresztül nagymértékű költségmegtakarítást érjünk 

el. A szerződéseket felülvizsgáltuk és csak azoknak a szerződéses kapcsolatoknak a 

fenntartását támogattuk és támogatjuk, amelyek feltétlenül szükségesek az 

önkormányzat működéséhez, amiknél viszont folyamatosan szem előtt tartjuk a 

költséghatékonyság követelményét. A szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata révén 

közel 200 E Ft/hó megtakarítást értünk el. 

 

2011. év 

 

- Polgármesteri Hivatal számítástechnikai infrastruktúrájának fejlesztése, 

amelynek eredményeként a lakosság közigazgatási, hatósági ügyekben történő 

kiszolgálása gyorsabbá, az adatok tárolása biztonságosabbá vált, a Képviselő-

testületnek ezen intézkedése az első lépés volt annak irányába, hogy a Hivatal 

számítástechnikai gépparkjának állapota alkalmazkodjon a jelen kor elvárásaihoz. 

Mondom ezt azért, mert az évek során számos fejlesztés és átalakítás érintette ezt a 

területet, ilyen pl. a jelenleg is zajló Hivatal felújítás keretében megvalósuló 

számítógépes hálózat-felújítás is. 

- Könyvtár állományának bővítése pályázatból, ezen pályázat minden évben történő 

elnyerése arra adott lehetőséget, hogy az önkormányzat szűkös anyagi helyzete 

ellenére bővülni tudott a könyvtár állománya. A pályázati lehetőségek kihasználásával 

a könyvtár állománya évente közel 50 kötettel bővült. Természetesen a könyvtár 

bővítésre az önkormányzat is biztosít forrást. 

- Egészségház átadása, ennek a beruházásnak a kivitelezése még az előző 

önkormányzati vezetés alatt kezdődött, de az átadás, az üzembe helyezés és a 

folyamatos üzemeltetés már a mostani Képviselő-testület feladata volt. Eredményes 

megbeszéléseket követően mára már minden, az Egészségházban tevékenykedő 
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orvossal üzemeltetési szerződést kötöttünk, melyben minden fél számra 

megnyugtatóan rendeződtek az üzemeltetés feltételei. 

- A városunkat ért árvízi tragédia okán összegyűlt árvízi felajánlásokból 

megvalósított felújítások: Szent István utcai tornaterem, Rendőrőrs felújítása, Park 

utcai óvoda felújítása.  

- ÁMK átszervezése: A Képviselő-testület célja, a közoktatási szerkezet és szakmai 

irányvonal, a munkaerő hatékonyság növelése és nem utolsó sorban a gazdaságosabb, 

takarékosabb működtetés volt, amely az akkori ÁMK szervezeti változását indokolta. 

A 2011. augusztus 5-én elfogadott döntések alapján Felsőzsolca Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete az Általános Művelődési Központot 2011. szeptember 1-től 

szétválással átalakította. Az oktatási feladatok ellátására Közös Igazgatású Közoktatási 

Intézményt (FKIKI-t) hozott létre egy óvodai, egy iskolai és egy művészetoktatási 

intézményegységgel. A közművelődési és könyvtári feladatok ellátására összevont 

közművelődési és könyvtári intézmény jött létre. A költségek csökkentése megtörtént, 

de a költségvetésben csak elenyésző mértékben volt tapasztalható, hiszen egy évvel a 

meghozott döntést követően az iskolák egyházi fenntartásba kerültek, de a szervezeti 

forma racionalizálása mindenképpen eredményesnek bizonyult mind a közoktatási, 

mind pedig a közművelődési feladatellátás tekintetében. A döntés helyesnek 

bizonyult, hiszen optimálisabbá vált az intézményi létszámgazdálkodás.  

Közvetlenebb, ezáltal hatékonyabb lett a vezetők és a beosztott pedagógusok 

viszonya, az irányítás. A kisebb szervezeti forma gyorsabbá tette az 

információáramlást az egyes szintek között. A most már tiszta profilú intézményekben 

tovább erősödött a szakmai munka. Ezek az eredmények még mindig éreztetik 

hatásukat. A közoktatási intézmény akkori megbízott igazgatója például mai napig 

ellátja a településen működő katolikus általános iskola igazgatói feladatait, sőt most 

kapott az egyházi vezetéstől 5 évre megbízást a feladatok ellátására. 

- Vis maior tartalékból megítélt támogatásból felújítások: az árvíz okozta károk 

helyreállítására korlátozva, utak felújítása (Árpád fejedelem u., Barackos u., Berzsenyi 

u., Bodzás u., Bolyai u., Dózsa Gy. u., Kastély u., Kavicsbánya u., Kossuth u., 

Kölcsey u., Mátyás király u., Park u., Petőfi u., Rózsa u., Szent László u., Zöldfa u.), 

két óvoda épületének és a Családgondozó Központ épületének felújítása valósult meg. 

- 4 db rovásírásos helyiségnévtábla kihelyezése Felsőzsolca helyiségnévtábla mellé. 

A lakosság kérésének eleget téve és a testvérvárosi kapcsolatok fontosságát hirdetve 

valósult meg. 

- Képviselők részére laptop beszerzése (9 db), a képviselői munka hatékonyságának 

növelése, valamint a Hivatal és a Képviselő-testület közötti kommunikáció 

meggyorsítása érdekében került sor a beruházásra. 

- Biomassza alapú fűtés korszerűsítés megvizsgálása, amely eredményeként a 

Bárczay-kastélyban, a GAMESZ épületében, valamint a Családgondozó épületében 

egy-egy biomassza kazán került beüzemelésre, több mint 50 %-os gázdíj megtakarítást 

eredményezve. 

- Kerékpársport 2000 SE-vel együttműködési megállapodás aláírása, minden ilyen 

irányú megállapodás elsősorban a sportszerető felsőzsolcai lakosság igényeinek 

kielégítése érdekében történik, valamint a megállapodásnak köszönhető egy-egy, nagy 

tömegeket megmozgató sportrendezvényre minden esetben Felsőzsolca városának jó 

hírét keltő eseményként emlékezünk vissza. 
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2012. év 

 

- Hulladékszállítás Felsőzsolca város területén tárgyú közbeszerzést az AVE Miskolc 

Kft. nyerte meg. Az akkori jogszabályi környezet mára már teljesen átalakult és 

alapjaiban változtatta meg a hulladékszállítás ellátásának módját. A jelenlegi 

közszolgáltatónk a MiReHuKöz Kft., amelynek törzstőkéjéhez Felsőzsolca 

Önkormányzata is hozzájárult. 

- Az iskolák átadása két történelmi egyháznak, közoktatási feladatátadással együtt. 

A Képviselő-testület Felsőzsolca lakosságát és gyermekeink jövőjét leginkább 

befolyásoló döntése volt az, amivel lehetővé tette, hogy az iskoláinkban az oktatási 

tevékenyég szerves részévé váljon a keresztény hitélet és gondolkodás ápolása, illetve 

továbbadása.  

A Sport utcai iskola átadása 2012. július 1-jétől a Tiszáninneni Református 

Egyházkerületnek (50 évre kötöttünk szerződést), a Szent István utcai iskola átadása 

2012. szeptember 1-jétől az Egri Katolikus Egyházmegye részére, mind a Kazinczy 

Ferenc Református Általános Iskola, mind a Szent István Katolikus Általános Iskola 

pedagógusai az átszervezés során hihetetlen rugalmasságról és alkalmazkodó 

képességről tettek tanúbizonyságot. Ma már látjuk, hogy a Képviselő-testület kiváló 

döntést hozott és lerakta az alapjait annak, hogy a felsőzsolcai gyerekek az elérhető 

legjobb körülmények között járhatnak iskolába. 

Szent István u. 43. szám alatti épület átadása a Görög Katolikus Egyház részére 

óvodai feladatellátás céljából. 

- Krisztina Óvoda fejlesztése Felsőzsolcán című pályázat benyújtása, a Képviselő-

testület döntése azóta már beteljesedett és  a Krisztina Óvoda épülete mintegy 100 

millió forint pályázati forrásból felújításra került. 

- Vis maior támogatás maradványértékének felhasználása (48 M Ft), amelyből a 

város több utcájában padka, árok kialakítás és szakaszos aszfaltozás valósult meg. 

(József Attila u , a Radnóti u., a Bem u. és Gózon u.) 

- Testvértelepülési Megállapodás aláírása Delcevo (Macedónia) városával és 

Korláthelmec (Ukrajna) településsel. Felsőzsolca városa mindig nagy hangsúlyt 

fordított a testvérvárosi kapcsolatok ápolására, elmélyítésére. Folyamatosan és 

örömmel teszünk eleget a testvérvárosok meghívásainak és igyekszünk viszonozni azt 

a vendégszeretet, amit a látogatásaink során kapunk. Ehhez járult hozzá, illetve ezt 

bővítette ki a két megállapodás aláírása. 

- B.-A.-Z. megyei középületek építészeti arculat és energetikai racionalizálás 

tervezése program keretében felújítási tervek elkészítése a Felsőzsolcai 

Családgondozó Központ és a Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola épületére, 

ezeket a terveket egy kapcsolódó pályázat benyújtásakor tudjuk használni időt és 

pénzt nyerve azzal, hogy a pályázat benyújtásakor a tervek már rendelkezésre állnak. 

Ezt tudtuk most kihasználni, amikor egy épületenergetikai racionalizálásra irányuló 

pályázatba a Családgondozó épületét sikerült bevonnunk.  

- A város rendezési tervének és forgalomszabályozási tervének módosítási 

folyamatának megkezdése. A rendezési terv módosítása során a lakosság igényeinek 
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lehető legnagyobb mértékben történő figyelembevételével járunk el, hiszen a lakossági 

kisajátítási eljárások befejezésének elősegítése, valamint a felsőzsolcai vállalkozások 

kéréseinek teljesítése elsődleges feladatként jelentek és jelennek meg, hiszen a 

tervmódosítási folyamat – a számos megelőző egyeztetésre való tekintettel – még  

most is zajlik. 

- Fórum összehívása az árvízzel kapcsolatos kártérítések témakörben, aminek az 

volt a célja, hogy a felszínre kerüljenek azok a lakossági panaszok, amelyek a 2010-es 

árvízzel kapcsolatos állam általi kisajátítási eljárások elhúzódására vezethetők vissza. 

Tekintettel arra, hogy a kisajátítási eljárások semmit nem mozdultak előre, 2013 

októberében tartott közmeghallgatáson, az önkormányzat a Hivatal közreműködésével 

közvetítő szerepet vállalt fel a kisajátítási eljárások mielőbbi befejezésének 

előmozdítása érdekében. Az érintett lakosok panaszaikat részletes leírását benyújtották 

a Hivatalhoz. Az önkormányzatunk közbenjárása nyomán Bernáth Mihály állami 

főépítész a Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal vezetője újbóli helyszíni 

szemlét tartott a kisajátítással érintett területeken, annak érdekében, hogy a kisajátítási 

eljárás során kialakult vitás jogi helyzetben megoldást találjanak a lakosság érdekeit 

sértő állapot feloldására, amelynek eredményeként Felsőzsolca Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2014. május 14-én megtartott ülésén elfogadott 51/2014. (V. 14.) 

Kth. számú határozatában arról döntött, hogy a folyamatban lévő Településrendezési 

terv módosításának részévé teszi azokat a változtatásokat, amelyek a kisajátítási 

eljárások mielőbbi lezárásához szükségesek.  A módosítási eljárás végén már nem lesz 

akadálya annak, hogy a hatósági kisajátítási eljárások lezáruljanak és az érintett 

ingatlantulajdonosok kártalanítást kapjanak. A hivatal természetesen tájékoztatott 

minden érintett lakos a fejleményekről és ennek eredményéről tájékoztatta az érintett 

lakosságot.   

- Hozzájáruló nyilatkozat megadása a Forrás Közösségi Központnak, hogy házi 

segítségnyújtást és szociális étkeztetést biztosíthasson a város területén. A Forrás 

Közösségi Központ azóta is nagy segítségére van az érintett lakosságnak, a szociális 

feladatokban való közreműködése hasznosnak bizonyult.  

- Rendőrőrsön foglalkoztatott ügyviteli dolgozó bérének fedezésére a környező 7 

önkormányzat között létrejött megállapodás felmondása. A megállapodás a 

Felsőzsolcán működő Rendőrőrs feladatellátásának zökkenőmentessé tételét szolgálta, 

de ennek feltételeit időközben a Rendőrség már saját erőből biztosítani tudta, ezért az 

ügyviteli dolgozó alkalmazása indokolatlanná vált és ezzel a megállapodás 

felmondása is időszerűvé vált.  

- Járási Hivatal kialakításáról szóló megállapodás aláírása, az önkormányzat 2012. 

október 31-én átadás-átvételi megállapodást írt alá a B.-A.-Z. Megyei 

Kormányhivatallal, amely alapján az udvari épületet, az okmányirodát, asztalokat, 

számítógépeket, nyomtatókat, monitorokat kellett átadni. A Hivatal 42 fős létszámából 

22 státusz és jelentős infrastruktúra került át a járási hivatalhoz. A változások utáni 

nehézségeket a Járási Hivatal és a Polgármesteri Hivatal közös erőfeszítésekkel, 

egymást segítve győzte le, ma már a két hivatal együttműködése zökkenőmentes. 
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Összességében megállapítható, hogy az elmúlt közel 50 év legnagyobb közigazgatási 

reformja városunkban is gond nélkül lezajlott. 

- Az Egészségházban lévő gyermekorvosi rendelő használatba adása Dr. PED MED 

Kft. részére a két iskola tekintetében egészségügyi feladatok ellátására, 

- Közös Önkormányzati Hivatal kialakítása Sajópálfala Község 

Önkormányzatával, Felsőzsolca Város Önkormányzat és Sajópálfala Község 

Önkormányzat Képviselő-testületeinek döntése alapján 2013. január 1-jével létrejött a 

Felsőzsolcai Közös Önkormányzati Hivatal, amely 2013. január 30-ával bejegyzésre 

került törzskönyvi nyilvántartásba. A közös Hivatal Felsőzsolca Város és Sajópálfala 

Község Képviselő-testületei által létrehozott körjegyzőség általános jogutódja.  

- A Rendezvények Házához kapcsolódó PPP projekt állami kivásárlása: 2012. 

decemberében megtörtént a PPP konstrukcióban épült Rendezvények Háza állam 

általi kivásárlása, amely közel 6 M Ft havi szolgáltatási díj kötelezettségtől szabadult 

meg a városunk. 

 

2013. év 

 

- EPSZCSK átalakulása, a Pedagógiai Szakszolgálat feladatkörét átveszi a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. A Családgondozó Központ marad az 

önkormányzatnál. 

- Civil Bál szervezése, hagyományteremtés, 2013 februárjában első alkalommal 

rendeztünk civil bált Felsőzsolcán. A városban működő civil szervezetek közös 

farsangi mulatságát a Képviselő-testület fővédnökségével a Rendezvények házában 

tartottuk. A hajnalig tartó bálon több mint 200-an szórakoztak. 2014 februárjában 

ismét megrendezésre került Civil Bálon a szórakozni vágyó lakosság nagy számban 

megjelent. 

- Üzemeltetési Megállapodás aláírása a Kormányhivatal és az Önkormányzat 

között a Kormányhivatal által igénybevett épületek rezsiköltségére vonatkozóan. A 

B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatallal az átadott épületek rezsiköltségét (okmányiroda, 

udvari épület) közösen fedezzük. 

- Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése és elfogadása, amely minden 

Európai Uniós Pályázat benyújtásának előfeltétele. A stratégia elkészítésében a 

Miskolci Egyetem szakembereinek segítségét kértük. 

- Felsőzsolca és Arnót közötti gyalogút, kerékpárút megépítése pályázat benyújtása 

(a kivitelezés jelenleg is folyamatban van). 

- Részt vettünk a bulgáriai Draganovóban a bolgárkertészek emlékművének 2013. 

szeptember 19-én ünnepélyes keretek közötti felavatásán. A szobor Felsőzsolca 

bolgár testvérvárosában, Draganovoban az onnan elszármazott, de őshazájuk és 

szülőfalujuk iránt mindig elkötelezett és hűséges bolgár kertészeknek állít emléket. A 

szobor felállításának költségeihez az Önkormányzatunk is hozzájárult. 

- Miskolc Kistérség Többcélú Társulás felmondása, hatályosulása 2014.01.01-től. A 

városunk számára egyre több szempontból előnytelenné váló megállapodás 
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felmondása időszerűvé vált. A megállapodás létének akadályozása nélkül városunk 

sokkal több közfoglalkoztatást elősegítő állami támogatást tud igénybe venni. 

- Részvétel a MIREHUKÖZ alapításában (5 M Ft részesedés). A vonatkozó 

jogszabályi környezet megváltozása következtében a hulladékszállítással kapcsolatos 

közszolgáltatást 2014-ben már csak állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő 

közszolgáltató láthatja el. Erre a jogszabályi változásra reagált úgy az Önkormányzat, 

hogy részesedést vállalt a Miskolc MJV Önkormányzata által életre hívott gazdasági 

társaságban. A MIREHUKÖZ 2014. 01.02-től látja el a hulladékszállítást 

városunkban. Az Önkormányzat döntésének köszönhetően városunk elkerülte – az 

ország több településével ellentétben – , hogy a lakosság a közszolgáltatás nélkül 

maradjon.  

- Felsőzsolcai Családsegítési és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

létrehozása Sajópálfala Község Önkormányzatával, a Társulás keretében oldja meg 

a két önkormányzat a következő szociális feladatokat: családsegítési feladatok, 

gyermekjóléti feladatok, étkeztetés, idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás.  

- Adósságkonszolidáció első üteme. Az önkormányzat 2008-ban kötvénykibocsátást 

hajtott végre – 20 éves futamidővel, svájci frank alapon, átszámítva közel 600 millió 

Ft összegben. A folyamatos tárgyalások eredményeként a korábban bejelentett 40 % 

helyett kötvény kibocsátásból származó adósság 50 százalékát vállalta át az állam, ami 

évi közel negyven millió forintos terhet jelentett volna Felsőzsolcának – 20 éven 

keresztül.  

- A Képviselő-testület 100 E Ft pénzbeli hozzájárulással segítette 

testvérvárosunkat, Nyikómalomfalvát a templomuk harangjának felújításában. Az 

adományt kiutazó küldöttségünk személyesen adta át. A 2014 augusztusában 

megtartott falunapon ugyancsak részt vettünk és a Képviselő-testület döntésével 

összhangban 100 E Ft pénzbeli segítséget nyújtottunk a legjobb tanulmányi 

eredménnyel rendelkező 8. osztályos diáknak a továbbtanulás költségeihez.  

- Belterületi önkormányzati tulajdonú ingatlanok mezőgazdasági munkára való 

hasznosítása és előkészítése, gyomirtása. A földművelést vállaló, rászorult családok 

részére használatba adott 1 hektár földön burgonyatermelés folyik. Egy újabb hektár 

földön (az Ongai út mellett) Start közmunka program keretében 5000 m2-en burgonya, 

2000 m2-en hagyma, 1000 m2-en cékla, 2000 m2-en káposzta-kelkáposzta termesztés 

folyik. A megtermelt zöldségeket saját háztartásukban használják fel. 

- „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!„ programsorozathoz való csatlakozás, 

amelynek keretében a felsőzsolcai sportpályán Szent Mihály-napi ünnepség került 

megrendezésre 2013. szeptemberében.  

- Rendőri jelenlét fokozása érdekében megállapodás kötése a B.-A.-Z. Megyei 

Rendőr-főkapitánysággal (2013.11.01-2013.12.31.). A közbiztonság fokozása 

érdekében 4 fő  rendőrjárőr teljesített szolgálatot Felsőzsolcán. 

- Európai Mobilitási hét programsorozatban való részvétel, aminek keretében a 

kerékpárosokat és gyalogosokat tisztelő közlekedési kultúrát elősegítő programokat 

szerveztünk a polgárőrség, a civil szervezetek és az oktatási intézmények 
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részvételével. A környezet- és egészségtudatos életmód népszerűsítése a lakosság 

körében.  

 

 

2014. év 

 

- Adósságkonszolidáció második üteme keretében az állam átvállalta a városunk 

kötvény kibocsátásból származó tartozásának megmaradt 50 %-át is, megszabadítva 

ezzel Felsőzsolcát a kötvénykibocsátásból származó adósságától, ez további 40 M Ft, 

ami összességében mintegy 80 M Ft (I-II. ütem) kiadáscsökkentést jelentett 

városunknak. 

- Nepumuki Szent János szobor és a Milleneumi kőkereszt áthelyezése, a lakosság 

kezdeményezését felkarolva elértük, hogy a Bosch-út építkezése során az emlékmű a 

felsőzsolcai oldalon a becsatlakozás mellett kerül elhelyezésre. 

- A Képviselő-testület támogatásával a Kazinczy Ferenc Református Általános 

Iskola és a Magyarkanizsai Általános Iskola között testvériskolai megállapodás 

került aláírásra a Magyarkanizsán megrendezett VII. Gyermekfesztivál keretében, 

amelyen a felsőzsolcai gyerekek kitűnően szerepeltek, és ismét öregbítették 

Felsőzsolca hírnevét. A Képviselő-testület pénzbeli támogatást nyújtott az iskola 

részére, hogy megkönnyítse a gyermekfesztiválra való kiutazást. 

- Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvoda falvizesedésének vizsgálata és megoldásként 

az elhárító és megelőző munkálatok elvégeztetése az Aquapol 3000 Kft-vel, a 

munkálatok közel 700 E Ft-ba kerültek. A vállalkozó az elvégzett munkáért 20 év 

szavatosságot vállal. 

- Ongai utcai szennyvízátemelő gépház felújítása, melynek MIVÍZ Kft. általi 

kivitelezése mintegy 13 M Ft-ból valósul meg. A szerződés már mindkét fél által 

aláírásra került. Az előkészületi munkálatok már folyamatban vannak. 

- Ongai utcai szennyvízátemelő gépház szivattyújának cseréje a MIVÍZ Kft. 

közreműködésével a munkálatokat csaknem 1,4 M Ft-ból a Lui-ker ’96 Kft. fogja 

elvégezni, a megrendelés megtörtént, a munkálatok előkészítés alatt állnak. 

- Településrendezési terv módosításának folytatása. Az árvíz utáni kisajátítással 

érintett lakosság érdekében egyeztető tárgyalások folytatása az építésügyi hatósággal 

és a megbeszélés eredményének megjelenítése a településrendezési tervben, a város 

vállalkozásai által elénk tárt igények belefoglalása a településrendezési tervbe, a 

módosítási folyamat előreláthatólag 2-3 hónap múlva zárul. 

- 7-es busz járat további fenntartásával és finanszírozási módjával kapcsolatos 

tárgyalások Miskolc városával és az MVK Zrt.-vel, amelynek eredményeként a 7-

es busz továbbra is kijár Felsőzsolcára. A további tárgyalásokon elérni kívánt cél, 

hogy a bérletárak csökkenjenek. 

- A Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola egyház által finanszírozott 

felújításához,  a GAMESZ szakmunkásainak a munkálatokban való részvételével 

járultunk hozzá. 

- Csavargyári út aszfaltozása, 3 M Ft-ból valósult meg ez a beruházás. 

- Központi Konyhában új, nagy kapacitású sütő beszerzése pályázati forrásból. A 

sütő beszerzése és elhelyezése már megtörtént. Az áramellátás és az ehhez szükséges 

hálózatfejlesztés munkálatai még folyamatban vannak. 
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Az elmúlt ciklusban megnyert pályázatokat az alábbi táblázatban összesítettem, amelyben 

jól láthatóak azok a fejlesztések, amelyeket sikerült vagy a jövőben sikerül Felsőzsolcán 

megvalósítanunk. Az Európai Uniós forrásokból megnyert támogatások összege összesen.  

731.203.392 Ft. 
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Téma Jelleg/Azonosító/Finanszírozó Projektösszeg Támogatás Önerőigény Megjegyzés Megvalósítás 

Óvodabővítés, 

Krisztina Óvoda ÉMOP-4.3.1/A-11-2012-0013 106 230 000 95,00% 5 311 500 

Nyert, 

folyamatban 2013 - 14 

95 M Ft építkezésre, amelyből 350 m2 bővítés, 500 m2 felújítás valósult meg. 2 M Ft bútor és sportszer beszerzés. 

Bűnmegelőzési 

program 

TÁMOP-5.6.1/B-12/2-2012-

0096 39 999 915 100,00% 0 

Nyert, 

folyamatban 2013 - 14 

- egy iskola egy rendőr programsorozat, amely során előadásokat,bemutatókat tartottak a rendőrök a gyerekeknek, 

- előadások tartása a fiatalok bűnmegelőzési célzatú felvilágosítása érdekében, 

- Pedagógusok bűnmegelőzésről szóló képzése, 

- 2,2 M Ft irodai berendezés és hangosító berendezés beszerzésére 

Egészségre nevelő 

program (Önk.) 

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-

0849 9 999 980 100,00% 0 

Nyert, 

folyamatban 

2013 -

 14 

- a hivatal dolgozói számára stresszkezelésről szóló előadások tartása, 

- felső tagozatos iskolások részére előadás tartása a dohányzás, az alkohol káros hatásairól, valamint a megfelelő 

életvitel-vezetésről,a hivatal dolgozói számára stresszkezelésről szóló előadások tartása, 

- felső tagozatos iskolások részére előadás tartása a dohányzás, az alkohol káros hatásairól, valamint a megfelelő 
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életvitelről, 

- 1 M Ft-ból szemléltető eszközök beszerzése 

Egészségre nevelő 

program (Óvoda) 

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-

0883 9 834 620 100,00% 0 

Nyert, 

folyamatban 2013 - 14 

- az óvodapedagógusok számára stresszkezelésről szóló előadások tartása, 

- a szülők és a gyerekek számára előadások tartása a megfelelő életvitelről, 

- 1 M Ft-ból szemléltető eszközök beszerzése   

Szervezetfejlesztés 

önkormányzatoknak ÁROP 1.A.5 22 000 000 100,00% 0 

Nyert, 

folyamatban 2013 - 14 

Szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tanulmányok írása és módszertanok kidolgozása a következő témakörökben: 

- közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség és igényfelmérés a lakosság körében, 

- a települési közszolgáltatások összehangolása az állampolgári szempontok figyelembe vételével a nem 

önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával, 

- támogató infrastruktúra, szerződések, kiszervezések felülvizsgálata, szervezeti javaslatok végrehajtása, 

- költségcsökkentés, hatékonyságnövelés rövid-, közép- és hosszú távú opcióinak és stratégiájának kidolgozása, 

- intézményi feladatellátási és finanszírozási modell kidolgozása a GAMESZ vonatkozásában, 
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- a Felsőzsolcai Családgondozó Központon keresztül ellátott térségi feladat-ellátási modell felülvizsgálata, 

- humán erőforrás kapacitásgazdálkodás felülvizsgálata  

- szakmai folyamatok felülvizsgálata (Szerződéskötés és szerződés-nyilvántartás). 

Kerékpárút 

Felsőzsolca-Arnót ÉMOP-5.1.3-11 95 243 450 90,00% 9 524 345 

TSZ 

módosítás 

előkészítés 

alatt 2014 

Az Ongai u., Bolyai u. csomópontjától az arnóti óvodáig kerékpársáv/kerékpárút kiépítése a FIZ területének 

közbeiktatásával. 

 

 

Funkcióbővítő 

városrehabilitáció ÉMOP 3.1.2/F-2013-0001 300 895 427 100,00% 0 

TSZ 

előkészítés 

alatt 2013 - 15 

- Polgármesteri Hivatal homlokzati és tetőszigetelése, nyílászárócsere, a belső számítógépes hálózat cseréje, 

napelemek telepítésével energiaracionalizálás, klímarendszer kiépítése, 

- a Kassai u. 5. sz. alatti cukrászda homlokzati és tetőszigetelése, nyílászárócseréje, 

- a sportöltöző épületének felújítása, tetőtér beépítése, hőszigetelés, nyílászárócsere, 

- Béke utcában kerékpársávok kialakítása, az útburkolat felújítása, 

- térfigyelő kamerarendszer bővítése és felújítása, 

- két játszótér építése, az egyik a Családgondozó Központ udvarában, a másik a Rétföld utca végén 

- lakossági tájékoztató pontok kialakítása, 3 db lakossági terminál kialakítása, 



13 

 

- egyesületi miniprojektek: 5 M Ft-ot pályázhatnak meg az egyesületek, civil szervezetek 

Komplex telep- 

program 

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-

0049 147 000 000 100,00% 0 

TSZ 

módosítás 

előkészítés 

alatt 2013 - 14 

A támogatás célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányoshelyzetű emberek társadalmi 

felzárkózásának és integrációjának segítése. A program célcsoportjába a telepeken, telepszerű lakókörnyezetben, 

szegregátumokban élő, halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult iskolai végzettséggel rendelkező, 

jellemzően szociális és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma egyének és családok1 tartoznak, de a program a 

település egésze számára is nyújt olyan szolgáltatásokat, amelyek segítik a hátrányos helyzetű emberek felzárkózását és a 

település életébe történő integrációjukat. Cél, hogy a generációkon át mélyülő hátrányos helyzet megelőzése érdekében a 

bevont személyek olyan családok tagjai legyenek, amelyeknél a különböző programokon keresztül biztosítható az egész 

család felzárkózásának segítése. A megvalósítás helyszínei a szegregátumok, illetve azontelepülések, ahol a szegregátumok 

találhatóak. A program megvalósításában részt vesz a Együtt Felsőzsolcáért Egyesület, a Türr István Képző és Kutató 

Intézet és Felsőzsolca Város Önkormányzata. 
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Nem kis büszkeséggel szólhatok arról, hogy - dacára a sok elvonásnak, a normatív 

támogatások csökkentésének - városunknak a gazdálkodás folyamán sikerült megőriznie a 

pénzügyi egyensúlyát. Hogy mekkora eredmény ez, azt bizonyítja az a tény, hogy a települési 

önkormányzatok zöme 2010-2012 között súlyos anyagi gondokkal küzdött.  

Nagy, szinte legyőzhetetlen teherként jelentkezett a felvett kölcsönök törlesztése. Mi, itt 

Felsőzsolcán, a jó gazda gondosságával őriztük a város kasszáját, ezért maradhatott meg a 

biztonságot adó és a fejlesztés ütemét sem gátló gazdasági egyensúlyunk. Ezt tettük úgy, hogy 

nem garasoskodtunk, csak a takarékosság és megfontolva a haladás követelményei szerint 

szerveztük a város életét, betartottuk az ősi bölcsességet, vagyis addig nyújtózkodtunk, 

ameddig a takarónk ért. Nagy eredménynek tekintem, hogy sikerült minden önkormányzati 

munkahelyet megőriznünk. 

Ezt a tevékenységet a hivatal és az intézmények dolgozói jogszabályokon alapuló szakmai 

munkájukkal maximálisan támogatták. Csak így biztosíthattuk, hogy minden nehézség 

ellenére az elmúlt esztendőkben megőriztük a város gazdasági egyensúlyát és a ciklus utolsó 

évében az állam adósságkonszolidációjának köszönhetően sikerült elindulnunk egy biztosabb 

anyagi hátteret nyújtó gazdálkodás útján, amelynek köszönhetően sokkal több jut 

fejlesztésekre, sokkal jobban tudjuk majd segíteni a városunkban leginkább rászorulókat és 

sikerülhet a helyi adók mértékét is csökkenteni.  

 

Ezzel az összegzéssel kívántam bemutatni azt a munkát, amit városunk polgárainak és a 

Képviselő-testületnek az együttműködése eredményezett. Úgy érzem, hogy a Képviselő-

testület városunk fejlődésének irányait jól határozta meg és jól használta ki a kínálkozó 

lehetőségeket. 

 

 

Felsőzsolca, 2014. szeptember 4. 

 

 

 

      DR. TÓTH LAJOS 

      polgármester 
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Tárgy: a 2010-2014-es ciklus összegzése 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010-2014-es ciklus összegzését 

megtárgyalta és elfogadja. 

 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 
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