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Beszámoló  

A Pénzügyi Bizottság 2013. évi munkájáról 
 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 22-én tartott ülésén 

elfogadta a Pénzügyi Bizottság 2014. évi munkatervét. Ebben elfogadásra került a Pénzügyi 

Bizottság munkájának beszámolója. 

 

A Pénzügyi Bizottság a munkáját 5 fővel látja el, 3 fő képviselő-testületi és 2 fő külsős tagja 

van. A bizottság 2013-ben 25 ülést tartott. Ebből munkaterv szerinti ülés 11, rendkívüli ülés 

14 alkalommal zajlott le. A bizottság a Képviselő-testület pénzügyi és gazdasági ügyeit 

tárgyalja meg és véleményezi.  

 

2013-ban kiemelten és több alkalommal is a 2012. évi költségvetés és annak módosításai 

kerültek napirendi tárgyalásra. Felsőzsolca fejlesztése szempontjából nagy előrelépést 

jelentett az ÉMOP- 3.1.2/F-13 számú Funkcióbővítő Integrált Települési Fejlesztések című 

kiemelt projekt felhívására pályázat benyújtása. Ez a terv tartalmaz több olyan sarkalatos 

fejlesztést, mely már rég időszerűek voltak városunk életében, pl.: Béke utca felújítása, 

önkormányzati épületek fejlesztése, játszóterek kialakítása. 

Változás volt még az elmúlt évben a lakossági hulladékszállítás és a kéményseprői 

tevékenység átalakulása. Ezek a közszolgáltatási területek a törvényi változások miatt voltak 

figyelemre méltóak. Mind a két tevékenységet végző cég önkormányzati tulajdonban lévőek 

lettek. 

 

 

 

X

  

 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg és elfogadni 

szíveskedjen. 

 

 

Felsőzsolca, 2014. április 25. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

Nagy Róbert 

   képviselő 
 
 
 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy: Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2013. évi munkájáról 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság 2013. évi 

munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta.  

 

Felelős: Nagy Róbert képviselő 

Határidő: azonnal 

 
 


