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J E L E N T É S 
 

 

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
 

 

 

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

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

 

Az általunk felajánlott árat a tulajdonos nem fogadta el. Az önkormányzatnak az ingatlanra 

elővásárlási joga van. 

 

 

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

Tárgy: Felsőzsolca, Deák Ferenc utca csapadékvíz elvezetés tervezése 

 

A képviselő-testület 23/2015. (II.23.) Kth. számú határozatával úgy döntött, hogy a Deák 

Ferenc utca csapadékvíz elvezését a közbeszerzési terv részeként a „Belvíz és csapadékvíz 

elvezetési hálózat kiépítése„ projekt keretén belül valósítja meg. A pályázat már kiírásra 

került, a pályázati anyag előkészítése folyamatban van.  

 

 

- X 
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110/2015. (X. 02.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Felsőzsolca Város Önkormányzata tulajdonában lévő ivóvíz víziközművek 

üzemeltetésére irányuló koncessziós szerződés megkötésére irányuló pályázat 

kiírása 

 

A hiánypótlást teljesítettük a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé. Arra 

tekintettel, hogy időközben a koncessziós eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. 

törvény hatálya alá került, ezért ezzel kapcsolatban egy levelet küldtem az Energetikai Hivatal 

felé, hogy tisztázzuk a felmerülő kérdéseket, még válasz nem érkezett. 

 

 

114/2015. (X. 14.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Önkormányzati főépítész személyének kiválasztása 

151/2015. (XII. 09.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Önkormányzati főépítész személyének kiválasztása 

 

A kiválasztott főépítésszel a szerződés megkötése folyamatban van. 

 

 

116/2015. (X. 14.) Kth. számú határozat 

Tárgy:  Felsőzsolca, Bolyai utca 6. szám alatti belterület 1591/8 hrsz-ú ingatlan egy 

részének eladása 

154/2015. (XII. 09.) Kth. számú határozat 

Tárgy:  Felsőzsolca, Bolyai utca 6. szám alatti ingatlan egy részének értékesítése  

 

A Képviselő-testület 154/2015. (XII. 09.) Kth. számú határozattal jóváhagyta az értékesítést.  

A határozat 2016. január 6-án megküldésre került a kérelmezőknek.   

 

 

128/2015. (XI. 11.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Felsőzsolca Város Önkormányzat 2016. évi gazdasági terve 

 

Költségvetés tervezése során a gazdasági tervben megfogalmazottak szerint történik a 

tervezés. 

 

 

129/2015. (XI. 11.) Kth. számú határozat 

Tárgy:  Felsőzsolca Város Önkormányzat tulajdonában lévő földterületek haszonbérleti 

díjának meghatározása 

 

A Képviselő-testület döntését megküldtem a GAMESZ részére. 

 

 

133/2015. (XI. 13.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítása 

 

A Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítását, valamint a Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ 
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Alapító Okiratának módosítását a Magyar Államkincstár 2016. 01. 01. hatályosulási 

dátummal átvezette. 

 

 

134/2015. (XI. 13.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Felsőzsolca város településrendezési eszközeinek K-3-2 jelű módosítására 

vonatkozó államigazgatási véleményezési eljárás lezárása 

150/2015. (XII. 09.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Településszerkezeti tervének K-3.2 jelű módosítása 

 

A módosított települési rendezési terv 2015. december 29-én hatályos lett.    

 

 

137/2015. (XII. 09.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A 016/126 és a 016/127 hrsz-ú ingatlan értékesítése 

 

Az ingatlan értékesítéséről szóló adásvételi szerződés aláírásra került a földhivatali bejegyzés 

folyamatban van. 

 

 

139/2015. (XII. 09.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve 

 

A testület által elfogadott módosítással együtt összeállítottuk a végleges munkatervet, amelyet 

az érintettek részére megküldtem. 

 

 

140/2015. (XII. 09.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A 2016. évi helyi díjtételek megállapítása 

 

Az intézmények a díjtételeket alkalmazzák. 

 

 

142/2015. (XII. 09.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Tiszteletdíj felhasználás 

 

December hónapban átutalásra került a felajánlott tiszteletdíj. 

 

 

143/2015. (XII. 09.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Tiszteletdíj felhasználás 

 

A felajánlott tiszteletdíj a Református Egyházközség részére december hónapban átutalásra 

került. 
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144/2015. (XII. 09.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Tiszteletdíj felhasználás 

 

A kedvezményezettek részére december hónapban átutalásra került a felajánlott tiszteletdíj 

összege. 

 

 

145/2015. (XII. 09.) Kth. számú határozat 

Tárgy:  A Sajóvölgye Energia Nonprofit Kft. beolvadása a „ZSOLCA TV” Nonprofit 

Közhasznú Kft.-be 

 

A határozatot az eljáró ügyvéd részére megküldtem. Az eljárás a hirdetmény Cégközlönyben 

történő közzétételével megindult. 

 

 

146/2015. (XII. 09.) Kth. számú határozat 

Tárgy:  Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási 

Megállapodásának 6. sz. módosítása 

 

A döntésről szóló kivonatot a Társulás elnökének megküldtem. 

 

 

147/2015. (XII. 09.) Kth. számú határozat 

Tárgy:  A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár igazgatói 

megbízásának meghosszabbítása 

 

Az ideiglenes megbízásról szóló döntés alapján a kinevezés módosítását elkészítettem, illetve 

kezdeményeztem a Magyar Államkincstárban a törzskönyvi nyilvántartásban a változás 

bejegyzését. A Magyar Államkincstár 2016. január 4-én megküldött határozata alapján a kért 

módosítást 2016.01.01. hatályosulási dátummal átvezette. 

 

 

148/2015. (XII. 09.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Felsőzsolca város településrendezési eszközeinek K-4 jelű módosítása 

 

A tervező asszony készíti az útépítéssel kapcsolatos módosítást. A RODEN Mérnökiroda Kft-

vel történő szerződéskötés után az állami főépítésznél kezdeményezzük a tárgyalásos eljárás 

lefolytatását. 

 

 

149/2015. (XII. 09.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Felsőzsolca Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 

 

A felülvizsgálat anyagát és a Képviselő-testület határozatáról készült kivonatot megküldtem a 

TKKI Miskolci Igazgatósága részére. A publikálás megtörtént. 
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152/2015. (XII. 09.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Székely zászló kihelyezése 

 

A székely zászló három hónapra 2015. 12. 17-én a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatalon 

kihelyezésre került. 

 

 

153/2015. (XII. 09.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Újévi tűzijáték 
 

A tűzijáték finanszírozása (a képviselők tiszteletdíj lemondásán túl) a 2016.évi költségvetés I. 

számú módosításában kerül korrigálásra az Önkormányzat dologi kiadásainak terhére. 

 

 
 

II. A KÉT ÜLÉS KÖZÖTTI IDŐSZAK ESEMÉNYEIRŐL 

 

1. 2015. december 13-án a harmadik adventi gyertyagyújtáson voltam jelen.  

 

2.  A Rendezvények Házában december 14-én megtartott idősek karácsonyán köszöntöttem 

a szépkorúakat.  

 

3.  2015. december 20-án a miskolci Minoriták templomból elhoztam a negyedik 

gyertyagyújtásra a Születés Templomából érkezett betlehemi lángot.  

 

4. Török Dezsővel, a B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés elnökével megbeszélést tartottunk a 

pályázatokról.  

 

5. 2016. január 1-jén hajnalban a tűzijáték előtt köszöntöttem a jelenlévő lakosságot. 

 

6.  2016. január 7-én délelőtt a kerékpárúttal és belvízelvezetéssel kapcsolatban a tervezővel 

egyeztettem, délután köszöntöttem egy 90 éves polgárunkat. 

 

7. Az Állategészségügyi Intézet vezetőjével, a B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés elnökével, 

illetve a megyei főkapitánnyal tárgyaltam január 11-én. 

 

8. Január 12-én a geodétával és tervezővel egyeztettünk a pályázatokról. 

 

9. Január 13-án délben a 2. magyar hadsereg emlékére tartott megemlékezésen vettem részt 

a felsőzsolcai Kegyeleti Parkban. 

 

10. Január 15-én a királyhelmeci önkormányzat képviselőjével fogok tárgyalni. 

 

11. Putz József igazgató úr tájékoztatott, hogy Deres Istvánné, a Kazinczy Ferenc Általános 

Iskola nyugdíjas pedagógusa 2015. október 12-én vette át arany oklevelét. 

Megállapítottam, hogy Felsőzsolca Város Képviselő-testülete 3/2000. (II. 25.) számú 

rendeletének 7. §-ában meghatározott feltételeknek a pedagógus megfelel, ezért Deres 

Istvánné arany oklevele elismeréseként pénzjutalomban részesül, amelyet jelen ülésen 

adok át részére. 
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III. A JELENTÉSHEZ MELLÉKELT ELŐTERJESZTÉS 

III/1. Javaslat a ZsolcaTV Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására 

 

 

 

 

Felsőzsolca, 2016. január 13. 

 

 

 

 

 

 

 DR. TÓTH LAJOS 
 polgármester 

 

 


