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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 6-án 800 

órakor tartott rendkívüli ülésén.  

 

Helye: Városháza emeleti tárgyalóterme. 

 

Jelen vannak:  Dr. Tóth Lajos polgármester, Kucskár Tibor, Nádi Gyula, Rimán János, 

Szinai István és Vasvári László képviselők. 

 

Tanácskozási joggal vesznek részt az ülésen: dr. Pataki Anett jegyző és dr. Rónai István 

aljegyző. 

 

Távolmaradásukat előre jelezték: Nagy Zoltán alpolgármester, Nagy Róbert, és Zsiros 

Sándor képviselő. 

 

Meghívottként az ülésen nem jelent meg: Kolenkó Gábor, a nem a Képviselő-testület tagjai 

közül választott alpolgármester. 

 

Jegyzőkönyvvezetők: Jávorszki Klára és Kálvin Rita ügyintézők. 
 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a 

Képviselő-testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek Nádi Gyula és Szinai István képviselőket jelölte ki, amit a 

Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadott. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette és szavazásra bocsátotta a napirendi javaslatot. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatára 6 igen szavazattal az alábbi napirendet 

fogadta el:  

 

NAPIREND: 
 

1. Javaslat az ÉMOP-5.1.3-11-2011-0005 számú, „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” 

című projekt megvalósításához tulajdonosi hozzájárulás megadására 

 Előadó: Dr. Tóth Lajos polgármester 

 

 

Az 1. napirendi pont keretében az ÉMOP-5.1.3-11-2011-0005 számú, „Kerékpárforgalmi 

hálózat fejlesztése” című projekt megvalósításához tulajdonosi hozzájárulás megadására 

készült javaslatot tárgyalta meg a Képviselő-testület Dr. Tóth Lajos polgármester 

előterjesztésében. 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) 
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Dr. Tóth Lajos polgármester ismertette az előterjesztést, majd megnyitotta a vitát felette. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 Honnan hová fog vezetni a kerékpárút? 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy nem tudja, majd ha elkészül, meglátják. 

Felsőzsolcáról az Arnóti postáig fog vezetni, elméletileg a Trianoni emlékműtől lenne. 

 

Kucskár Tibor képviselő: 

 A hármas úton menne át, ott átkelő lesz? 

 

Nádi Gyula képviselő: 

 Elképzelhető, hogy zebraként fog működni. 

 

Dr. Tóth Lajos polgármester elmondta, hogy érdekes lenne, lehet hogy azt kihagyják. 

 

Ezután - egyéb hozzászólás híján - a polgármester az írásbeli határozati javaslatot olvasta fel 

és bocsátotta szavazásra. 

 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 6 fő. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

20/2014. (III. 06.) Kth. számú határozat 

 

Tárgy: Az ÉMOP-5.1.3-11-2011-0005 számú, „Kerékpárforgalmi hálózat 

fejlesztése” című projekt megvalósításához tulajdonosi hozzájárulás 

megadása 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi és kezelői 

hozzájárulását adja az ÉMOP-5.1.3-11-2011-0005 számú pályázat keretében 

megvalósuló kerékpárút által érintett alábbi ingatlanok projektbe történő 

bevonásához: 

a) 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonolt Hrsz. 016/34 

b) 246/956 tulajdoni hányadban birtokolt Hrsz. 16/78 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
 

 

Miután egyéb napirendi pont, bejelentés nem volt, Dr. Tóth Lajos polgármester az ülést 815 

órakor bezárta. 

K.m.f. 

 

 

 DR. PATAKI ANETT DR. TÓTH LAJOS 

 jegyző polgármester 
 

 

 NÁDI GYULA SZINAI ISTVÁN 
jegyzőkönyv hitelesítők 


