
13/2011. sz. jegyzőkönyv 

 

Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi 

               ülésről, mely 2011. augusztus 4-én 7 óra 40 perckor kezdődött 

 
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Brünner István, Dr. Majoros Géza, Fodor Ákos,  

                        Ráki István képviselő-testületi tagok, Marcsikné Orosz Emese aljegyző 

                        /a jelenlévő képviselők száma 5 fő/  

 

Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Fáklya Tiborné, Szilágyi László és Tóth J. 

Sándor képviselő-testületi tagok  

 

Meghívottként jelen van: Takácsné Szabó Zsuzsanna óvodavezető 

 

Zsiros Sándorné polgármester: köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, 

intézményvezetőt. Megállapította, hogy 5 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt 

megnyitotta. Indítványozta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek 

megtárgyalásra. A Pénzügyi bizottság ülése határozatképtelenség miatt elmaradt ezért kérte, 

hogy tárgyalják meg az 1./-2./ napirendi ponthoz tartozó előterjesztéseket a bizottság előzetes 

döntése nélkül.  

 

A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 106/2011.(VIII.04.) Kt. határozata napirendi pontok tár- 

 gyalásáról  

 

 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

 Pénzügyi Bizottság előzetes véleményezése nélkül is meg- 

 tárgyalja a meghívóban szereplő 1./-2./ napirendi ponthoz  

 tartozó előterjesztéseket.  

 Felelős: polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

Zsiros Sándorné polgármester: indítványozta, hogy a meghívóban szerelő napirendi pontok 

kerüljenek megtárgyalásra.  

 

A testület 5 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 

 

N a p i r e n d: 

1./ Bioerőmű pályázat első forduló pályázati önrész biztosítása  

     Előadó: polgármester 

2./ 2. Sz. Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítása  

     Előadó: aljegyző  

 

1./ Bioerőmű pályázat első forduló pályázati önrész biztosítása 

 

Zsiros Sándorné polgármester: minden képviselő megkapta az előterjesztést. A megküldött 

határozati javaslatban formai változás van, de tartalma nem változott, a változásról csak a 

tegnapi nap folyamán kapott értesítést. A testületnek a pályázat első fordulójához szükséges 

önerő igazolásáról kell dönteni. A második forduló előtt lehetőség van a műszaki tartalom 
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megváltoztatására. A biogáz előállító kisüzem megvalósításának várható ideje két év. 

Részleteket az elkészült tanulmánytervek alapján, a későbbiek folyamán fogja ismertetni. 

Mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény nem merült fel a képviselők 

részéről, ezért kérte a testületet, hogy támogassák a pályázat első fordulójához szükséges 

önerő biztosítását.  

 

A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 107/2011.(VII.28.) Kt. határozata a KEOP-2009-7.4.3.0 

 pályázat első fordulójához szükséges önerő igazolásáról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „BÜKK-MAK LEADER 

Vidékfejlesztési Közösség decentralizált, megújuló energiaforrásokat hasznosító integrációjának 

fejlesztése a MIKROVIRKA
®  

rendszerű 1 falu – 1 MW programban” című KEOP-2009-7.4.3.0 

projektben a jelen határozatban foglaltak szerint részt kíván venni, egyúttal felhatalmazza képviselőjét, 

Zsiros Sándorné polgármestert, hogy a projekt első fordulójában a támogatási szerződés aláírásához 

szükséges, az önrész rendelkezésre állását igazoló okiratot – a jegyzőkönyv kivonatát jelen 

határozattal – aláírja, valamint a támogatási szerződés feltételeként előírt további kötelezően 

csatolandó mellékleteket a konzorcium vezetőjének megküldje. 

 

1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:  

Alsózsolca külterület 033/2 hrsz-ú ingatlan 

 

2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Alsózsolca, külterület 033/2 hrsz. 

 

3. A projekt megnevezése: A BÜKK-MAK LEADER Vidékfejlesztési Közösség decentralizált, 

megújuló energiaforrásokat hasznosító integrációjának fejlesztése a MIKROVIRKA® rendszerű 

„1 falu- 1 MW programban – Alsózsolca önkormányzata mint B1 szintű közösségi biogáz előállító 

kisüzem (KBG) és közösségi erőmű és biomassza begyűjtő integrátor. 

 

4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-2009-7.4.3.0 

 

5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége a pályázattal megegyezően: 

5.1 Tervezett beruházási költség: 2.797.507,- Ft 

 

5.2 Forrása: számlapénz, saját forrás, melyet a 2010. évi önkormányzati zárszámadás 

pénzmaradványa tartalmaz.  

 

6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége a pályázattal 

megegyezően: 2.797.507,- Ft 

 

7. Az önkormányzat saját erő összege: 559.501,- Ft 

 

8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 2.238.006,- Ft 

 

9. Önkormányzatunk ezennel nyilatkozik, hogy az önkormányzati saját forrás összegét 

költségvetésében elkülöníti. 

 Felelős: polgármester 

 Határidő: azonnal 

 

2./ 2. Sz. Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítása  

 

Zsiros Sándorné polgármester: minden képviselő megkapta az előterjesztést.  
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Ráki István Humánpolitikai és Jóléti bizottság tagja: a bizottság megtárgyalta az 

előterjesztést és elfogadásra javasolja a testületnek.  

 

Marcsikné Orosz Emese aljegyző: a testület korábban döntött arról, hogy a Johanna úti 

telephelyet megszünteti és egy óvodai csoportot a 2. Számú Napköziotthonos Óvodában 

helyez el. A telephely megszűnését és az intézménybe felvehető maximális létszámot az 

alapító okiratban át kell vezetni. A szükséges egyeztetések a szülői közösséggel, kisebbségi 

önkormányzattal és az alkalmazotti közösséggel megtörténtek, ezek alapján készítette el a 

módosított alapító okiratot. Az alapító okirat két pontján módosult, az intézmény székhelye 

marad Alsózsolca, Kossuth Lajos út 168, a 4. pont törlésre kerül, mivel megszűnt a telephely 

és a 9. pontban az intézménybe felvehető max. gyereklétszám 125 főre módosul, mivel egy 

csoporttal csökkent a létszám.  

 

Zsiros Sándorné polgármester: a Megyei önkormányzattal és a Kormányhivatallal a 

szükséges intézkedések folyamatban vannak. Mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, 

vélemény nem merült fel a képviselők részéről, ezért kérte a testületet, hogy támogassák az 

alapító okirat módosítását.  

 

A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 108/2011.(VIII.04.) Kt. határozata a 2. Sz. Napköziottho- 

 nos Óvoda alapító okiratának módosításáról  

 

 Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

 2. Sz. Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának 4. pontját  

 és a 17. pont második bekezdését törölte, valamint a 9.  

 pontját az alábbiak szerint módosította: 

 Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:  

 125 fő.  

 A képviselő-testület az egységes szerkezetű alapító okiratot 

 elfogadta. 

 Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezető 

 Határidő: folyamatos 

 

 
Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester az ülést 7 óra 47 perckor 

bezárta. 

 

Kmf 

 

               Zsiros Sándorné                                                                  Marcsikné Orosz Emese 

               polgármester                                                                           aljegyző 

 

 

 
Kovács Tímea 

jegyzőkönyvvezető 

 


