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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 a Kazinczy és a 

Bem utcában. A megtermelt zöldségeket saját háztartásukban használják fel. 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  
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szerveztünk a polgárőrség, a civil szervezetek és az oktatási intézmények 

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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