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J E L E N T É S 
 

 

I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
 

 

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

Tárgy: Felsőzsolca Város Önkormányzata tulajdonában lévő ivóvíz víziközművek 

üzemeltetésére irányuló koncessziós szerződés megkötésére irányuló pályázat 

kiírása 

 

A Közbeszerzési Hatóság állásfoglalása szerint a koncessziós eljárás, mint tevékenységalapú 

kivétel, nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény hatálya alá, így a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által előzőleg jóváhagyott koncessziós pályázat 

kiírásra kerülhet. Mielőtt azonban kiírjuk a pályázatot tárgyalásokat kezdtünk a lehetséges 

víziközmű szolgáltatókkal azért, hogy a lehető legoptimálisabban alakítsuk ki a koncessziós 

díjat, vagy esetleg más megoldási formát találjunk a város víziközműveinek üzemeltetésére. 
 

 

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 a végrehajtási határidő módosítását tárgyalja a márciusi testületi ülésen. 

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

Tárgy: Felsőzsolca város településrendezési eszközeinek K-4 jelű módosítása 

 

A szerződés aláírás alatt van. 

 

 

14/2016. (II. 17.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Beszámoló a Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület 2015. évi tevékenységéről 

 

A határozatot a Felsőzsolcai Polgárőr Egyesület parancsnokának megküldtem. 

 

 

15/2016. (II. 17.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Felsőzsolca Város Önkormányzat 3 évre szóló saját bevételei, valamint az 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei 

 

A Képviselő-testület a költségvetés elfogadását megelőzően határozattal döntött a 3 évre szóló 

saját bevételeiről, és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről. 

 

 

16/2016. (II. 17.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Javaslat a 2015. évi maradvány felhasználására 

 

A 2015. évi zárszámadás során történik a maradvány kimutatása. Amennyiben lehetőség van rá, 

úgy a javaslat figyelembevételre kerül. 

 

 

17/2016. (II. 17.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Beszámoló a város közművelődéséről és a könyvtári ellátásról 

 

A beszámoló elfogadásáról tájékoztattam az intézmény igazgatóját. 

 

 

18/2016. (II. 17.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi Könyvtár 2016. évi 

munkatervének elfogadása 

 

A munkaterv elfogadásáról tájékoztattam az intézmény igazgatóját. 

 

 

19/2016. (II. 17.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása 

 

A határozat a szabadság-nyilvántartáshoz lefűzésre került. A Képviselő-testület tájékoztatása a 

szabadság igénybevételéről megtörténik. 
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20/2016. (II. 17.) Kth. számú határozat 

Tárgy: A Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási 

Megállapodásának 2. számú módosítása 

 

A Társulási Megállapodás 2. számú módosítását 2016. március 1-jén fogadta el Sajópálfala 

Község Képviselő-testülete. A Társulási Megállapodás 2. számú módosításának aláírását 

követően 2016. március 3-án megküldtem a Magyar Államkincstár részére a törzskönyvi 

nyilvántartásban történő változás átvezetésére. 

 

 

21/2016. (II. 17.) Kth. számú határozat 

Tárgy: Felsőzsolca város Helyi Építési Szabályzatának módosítása 

 

Az árajánlatkérést 2016. február 24-én postáztuk. 

 

 

II. A KÉT ÜLÉS KÖZÖTTI IDŐSZAK ESEMÉNYEIRŐL 

 

 

1. Február 22-én az M30-as útépítés egyeztetésén voltam Arnóton. 

 

2. Február 26-án tavaszváró ünnepségén vettem részt testvértelepülésünkön, Korláthelmecen. 

 

3. Március 4-én képviseltem az önkormányzatot a Bulgária nemzeti ünnepe alkalmából 

szervezett előadáson. 

 

4. Március 6-án a XX. Víz Világnapi Nemzetközi Úszóversenyen vettem részt, ahol a 

Magyarkanizsa Úszóklub versenyzői is megmérettették magukat. 

 

5. Március 7-én a Közrend, közbiztonság című egyeztetésen vettem részt Sajóládon. 

 

6. Március 8-án a Nemzetközi Nőnap alkalmából köszöntöttem a város hölgyeit. 

 

7. Március 10-én Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság vezetőjével egyeztetek a 

kerékpárútról. 

 

8. Március 15-én megemlékezést tartunk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdete 

és a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja alkalmából, illetve 

koszorúzásra kerül sor a Zsolcai csata emlékművénél. 

 

 

Felsőzsolca, 2016. március 9. 

 

 

 

 

 DR. TÓTH LAJOS 
 polgármester 

 

 


