
4/2013. sz. jegyzőkönyv 
 
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi 
ülésről, mely 2013. március 20-án 7 óra 30 perckor kezdődött. 
 
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Csöbör Katalin alpolgármester, Brünner István, Dr. 
Majoros Géza, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tagok, Urbánné 
Lengyel Zsuzsanna jegyző (a jelenlévő képviselők száma 7 fő)  
 
Az ülésről felvételt készített Fodor Ákos képviselő-testületi tag. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat.  
Megállapította, hogy 7 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta.  
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra.  
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt. 
 
A testület 7 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 
 
N a p i r e n d: 
 
1./ Szociális célú városrehabilitációs pályázat hiánypótlásával kapcsolatos döntések 
     meghozatala  
     Előadó: polgármester 
 
 
1./  Szociális célú városrehabilitációs pályázat hiánypótlásával kapcsolatos döntések 
     meghozatala  
 
     Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A szociális városrehabilitáció pályázattal kapcsolatban 
hiánypótlási felhívás érkezett. A kiküldött határozati javaslat tartalmazza azokat a kérdéseket, 
amelyekről dönteni kell, ha ezek a döntések elfogadásra kerülnek, akkor be lehet azokat nyújtani a 
pályázathoz. Sok pontja van a pályázatnak, ami változott, tegnapi nap az egész anyag áttekintésre 
került. Ebben szerepelnek a sportpályával kapcsolatos elképzelések a Metodista Templommal 
kapcsolatos elképzelések részletesen, a soft elemek, amelyek a különböző rendezvényekkel 
kapcsolatos részleteket tartalmazza. Később lehet majd változtatni ezeken. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A kiküldött anyagban még nem szerepel a parkoló 
kialakításának az anyaga. A koncepció arról szól, hogy parkoló kialakításáról kell gondoskodni, 10-
nél több parkolóhely estében, erre viszont koncepciót kell készíteni, erre a Sportpályánál és a 
Metodista templomnál van szükség. A sportpályánál megoldott a parkolás a Metodista templomnál 
szükséges a kialakítás.  
  
Csöbör Katalin alpolgármester: Szeretné, ha a pályázat megvalósításra kerülne, de az a javaslata, 
hogy a pályázat lebonyolításában résztvevő szervezet a Vay Egyesület legyen a megjelölt, jelenlegi 
alapítvány a helyett. Eddig ezt az résztvevőt nem találta a pályázatban, vagy elkerülte a figyelmét. 
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Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Nehezményezte, hogy minden pályázaton az utolsó 
pillanatban kell változtatni. Nincs ráhatásuk, hogy milyen legyen a parkolási koncepció, nincs 
ráhatásuk arra, hogy milyen legyen a sport koncepció. Így szavaznak róla, mert ha nem szavazzák 
meg nincs pénz. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A hiánypótlás benyújtása után is lehet még rajta változtatni.  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Nincs kifogása a pályázattal kapcsolatban, mert a 
parkolási koncepció Alsózsolcáé lesz a sport koncepció is Alsózsolcáé lesz csak az a problémája 
ezzel, hogy miért ez az alapítvány szerepel benne, akinek nincs semmilyen kötődése Alsózsolcához, 
de tudomásul kell venni, ha nem fogadják el, akkor nincs pénz. Azt írja a pályázat, hogy egy civil 
szervezetnek kell benne szerepelni az miért nem lehet Alsózsolcai szervezet. 
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Vétek lenne nem benyújtani a pályázatot. 
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: 17,8 millió forint jut egy olyan szervezetnek, amelyről 
nem tudnak semmit. 
 
Brünner István képviselő-testületi tag: Véleménye szerint is ez vétek. 
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Ki lehet ezt cserélni? 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: Miért ne lehetne. Az Ő véleménye továbbra is az, hogy a 
szervezetet ki kell cserélni. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A pályázatíró tájékoztatása szerint nem lehet cserélni, 
megpróbálta hívni telefonon, hogy ezt a testületnek is mondja el.  
 
Brünner István képviselő-testületi tag: Magyarországi Metodista Templom ilyen szervezet nincs. 
Támogatja a Vay Egyesület bevonását. Metodista Egyház van. 
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Egy 400 milliós pályázatnál mindennap változnak a 
feltétele? Nem hiszi el. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Gyakran az utolsó pillanatban is megváltoztatják. 
 
Brünner István képviselő-testületi tag: A pályázatban megjelölt alapítvány elfogadásához nem 
adja a nevét, úgy gondolja, hogy helyi szervezetnek kellene ezt a majd 18 millió forintot kapnia. 
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: A Vay Miklós Egyesület már régóta tevékenykedik a 
településen miért nem csinálhatja Ő? 
 
Brünner István képviselő-testületi tag: Nem támadható. Tegnap határozatlanképtelenség miatt 
elmaradt a testületi ülés. Miért nem lehetett már korábban kiküldeni az egész anyagot? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A hiánypótlás anyagán folyamatosan dolgoztak mostanra készült 
el, tegnap délután kapták meg a teljes anyagot. 
 
Brünner István képviselő-testületi tag: Nem tudta áttekinteni a nagy mennyiségű anyagot úgy, 
hogy arról nyugodt lelkiismerettel szavazhasson. 
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Zsiros Sándorné polgármester: Telefonon egyeztetett Kovács Imrével a pályázat író cég 
képviselőjével arról, hogy megvalósítható-e a pályázat más alapítvány közreműködésével a 
lebonyolítás, mert a testület ezt nem tudja elfogadni. Elmondta, hogy  a helyi alapítványok 
részesednek a pályázatban szereplő támogatásokból, ezért nem vehetnek a lebonyolításban részt. A 
településen nincs olyan alapítvány, amelyik le tudta volna bonyolítani a pályázatot. Egy 800 oldalas 
anyagot készítettek el különböző szakemberek. Kérte a cég képviselőjét tájékoztassa a testületet az 
alapítványról. A pályázat író cég képviselője elmondta, hogy a pályázatban szereplő alapítvány 
vezetője korábban a Magyar Nemzeti Ifjúságvédelmi Szövetség elnöke volt. Tolmácsolta, hogy a 
testület a pályázat ezen pontjával nem ért egyet, és nehezményezik azt, hogy az anyagot későn 
kapták meg és nem tudták áttekinteni miből is áll ez a pályázat. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: Más alapítvány is meg tudta volna csinálni a lebonyolítást, egy 
családsegítő is bemehetett volna. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A hiánypótlási eljáráson már most nem lehet rajta változtatni, 
korábban a testület határozatot hozott a benyújtásról és abban az anyagban a konzorciumi partnerek 
szerepeltek. A konzorciumi partnereket nem lehet megváltoztatni. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: Fizessék ki a pályázatírók költségeit, és módosítsanak az 
alapítványon. Hiba volt elfogadni a benyújtás a nem helyi alapítvánnyal, amikor 18 millió forint 
sorsáról van szó. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Nincs a Vay alapítványnak ilyen végzettségű tagja aki ezt 
megtudta volna csinálni és ilyen tevékenysége nincs, hogy gyermekvédelem és hogy szociális 
tevékenységgel kapcsolatban tanulmányt írjon. 
 
Brünner István képviselő-testületi tag: Kulturális alapítványként van nyilvántartva ez az 
alapítvány nem szociális szervezetként. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A Hajdú-Bihar Megyei Gyermekvédelmi Intézetnek volt a 
vezetője az alapítvány elnöke.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Az internetre bemutatkozásként feltett komolytalan 
szöveg miatt vannak kétségei. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Már ősszel elkezdték a pályázat előkészítését, a pályázati kiírás az 
interneten megtalálható volt, ha valakit érdekelt volna, akkor meg lehetett volna tekinteni és 
javaslatokat lehetett volna tenni annak tartalmára, de ez nem történt meg. Lehet kritizálni utólag a 
pályázatot, de ha nem kerül benyújtásra a hiánypótlás el esik a település a támogatástól. Ha a 
pályázat nem nyer, akkor nincs kifizetés a pályázatíró felé. A pályázat benyújtását követően le lehet 
ülni a pályázatírókkal és egyeztetni arról, hogy mi kerülhet módosításra. A project menedzsment 
vállalták és még 20 millió forint kerül a helyi szervezetek között szétosztásra. 
 
Brünner István képviselő-testületi tag: Itt szembesül az alpolgármester is azzal, hogy kik a részt 
vevők, akkor honnan kellene a képviselőknek is tudnia róla. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: Teljes részletességgel ezt a terjedelmes pályázatot nem tudta 
áttekinteni, de nagyjából tudja mi a cél, mit akarnak. 3 településen saját egyesület végzi a 
lebonyolítást. Korábban elkerülte a figyelmét ez az alapítvány. Meg tudja helyi szervezet is csinálni. 
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Csak akkor támogatja, ha a Vay alapítványra lecserélik a pályázatban szereplő alapítványt. 
Választanak rá embert aki ezeket a feladatokat elvégzi és kifizetik. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Nem lehet változtatni már rajta. Javasolta, hogy fogadják el és 
üljenek le a pályázat írókkal tárgyalni arról, hogy hogyan lehetne a támogatásból a helyi 
szervezetek számára többet juttatni. Azt a munkát ki kell fizetni amit elvégezetek. Ha nem ezt 
fogadják el akkor bukik a pályázat. 
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Miért nem lehet kicserélni az alapítványt? Felsőzsolcán 
is helyi szervezet van benne. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Nem kaphat támogatást a helyi szerv, ha Ő a pályázat bonyolítója. 
Lehet volna egyeztetni tegnap, itt volt a pályázat író cég képviselője. Hívják el a pályázatírókat és 
egyeztessenek velük. Ha ezt nem így fogadják el a pályázat elbukik. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: Csak akkor támogatja, ha a Vay alapítvány lesz a partner 
egyesület. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Lehet ilyen döntést hozni, de akkor a pályázat hiánypótlását is le 
kell végezni. Az anyagát a pályázatíró nem fogja átadni. A pályázatíró ingyen írja a pályázatot, 
ehhez azt kéri, hogy az általuk megjelölt egyesület kapja a lebonyolítást. 
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Miért nem lehet korábban egyeztetni erről, hogy ki 
legyen a konzorciumi tag? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Nincs pályázatírói díj, sikeres pályázat esetén az majd a 
pályázatban kerül elszámolásra. 
 
Brünner István képviselő-testületi tag: Visszatérve egy korábbi gondolatra, alpolgármester 
asszonynak a project menedzsment volt a kérése, az Ő általa ajánlott legyen és Ők választották ki az 
alapítványt. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Ők írják a pályázatot. Őket illeti meg a munkadíj. 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Nem tud semmit a debreceni cégről, kik ezek? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A konzorciumi partnerként mindannyian munkát végeznek. Az 
önkormányzat a pályázó a Metodista Egyház konzorciumi partnerként működik, Ő tarja fenn a 
szolgáltató részt, a szociális blokkot erről többször is beszéltek, az alapítvány végzi a pályázat soft 
elemeinek a kidolgozását. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: A pályázatíró alapítványa akkor. 
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Nem érti, miért nem pályázhat a helyi szervezet, ha Ő a 
bonyolító. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Szociális tevékenységre felhasználható, soft elemekre 
felhasználható támogatás összege 40 millió forint, ebből több mint 20 millió forint a helyi 
szervezetek között kerül felhasználásra. Lehet ragaszkodni hozzá, hogy írják át Vay Egyesületre, de 
akkor bukik a pályázat. 
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Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Tegnap 13 órától itt volt a pályázatíró cég képviselője, aki 
elmondhatta volna ezekre a kérdésekre a választ. A képviselő-testületből 3 fő volt jelen. Vannak 
kétségei neki is a pályázat kapcsán, hogy kik ezek, de ezen a pályázaton több mint 300 millió 
forintot lehet nyerni. Ki ad ennyi pénzt önerő nélkül a településnek? Ennyi pénzt máshonnan nem 
lehet szerezni, az itt betervezett dolgokat lehet, hogy soha nem tudnák saját erőből megcsinálni. 
  
Zsiros Sándorné polgármester: Senki nem mondja, ha új pályázat kerül kiírásra, hogy mit 
tegyenek, nem érkeznek javaslatok, csak utólag kritika. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Sok erőfeszítés kellett ahhoz, hogy a pályázat feljöhessen a 
sportpályáig. Nem értenek hozzá a helyi szervezetek. Nem ők találják ki a belső szerkezetet, azt a 
pályázati kiírás tartalmazza. 
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: 17,8 millió forint az összeg, hány napig írják a 
pályázatot? 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A pályázat szerkezete ebből adódóan határozza meg a 
költségeket.. Ha a pályázat csak 2 millió forintot engedne elszámolni, akkor annyit számolnának el 
pályázat írásra, de itt többet enged. 
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Jó ha 1 hónapot dolgoztak rajta. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: Megkérdezte telefonon, és azt mondták lehet cserélni. Az 
újonnan belépő szervezetnek a csak 2010. és 2011. évi adóbevallására van szükség és egy 
megállapodásra, amit a civil szervezettel aláírnak. Javasolja, hogy a Vay Egyesület lépjen be 
lebonyolító szervezetként és az eddigi munkát fizessék ki a pályázatíróknak. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Nem fogja a pályázat író cég az eddig megírt munkát kiadni. 
Javaslata az, hogy fogadják el így a pályázatot és a későbbiekben tárgyaljanak a módosításokról. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: Nem lehetett tudni mennyi a pályázatírás költsége, erről nem 
beszéltek. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Ha a pályázat író cég nem fogja az anyagot kiadni a kézéből, 
akkor bukik a pályázat. A pályázat folyamata megáll, ha nem nyújtják be a hiánypótlást. Ki fogja a 
pályázat írás költségét megfizetni? Így veszélyben látja az egész pályázatot. 
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Fizessék ki nekik a költségeiket. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Honnan fizetik ki? 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: A Vay Egyesület majd kifizeti nekik. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Ha az egyesület kifizeti, a pályázat írás költségeit akkor 
nekik nem marad belőle. Támogatva van a pályázatban a Vay Miklós Egyesület, a Polgárőrség és 
még más szervezetek is fel vannak sorolva. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Ha anyagot a pályázatíró nem adja át veszlik a pályázat, 
válasszanak fordított sorrendet és ha lehet később is lehet cserélni. 
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Csöbör Katalin alpolgármester: Akkor is az a véleménye most kell cserélni, azt mondták most 
kell cserélni még ma, mert ez a hiánypótlás kapcsán derült ki, ehhez kell egy feljegyzést írni, ami 
arról szól, hogy a konzorciumi partner meg lesz változtatva és ezt még ma kell hozzá csatolni, nem 
lehet később. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Ha most cserélnek a Vay Egyesület nem is tud róla, el kell 
fogadnia a partnerséget, be kell szereznie a bevallásokat és meg kell kötnie a megállapodásokat, a 
hiánypótlást nem tudja megcsinálni a Vay Miklós Egyesület ilyen rövid idő alatt. Minden anyag a 
pályázatírónál van. 
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A szakmai anyagot is be kell nyújtani 
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Nem fogják a pályázati anyagot átadni. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Minden anyag a pályázatírónál van. 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Hogyhogy nem adja ide. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Eddig is ingyen dolgozott, csak akkor kap pénzt, ha nyer a 
pályázat. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Fogadják el így és később módosítsanak. 
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag:  Kérjék meg a pályázatírót jöjjön el és tárgyaljanak róla 
a jövő héten. 
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Ma kell benyújtani a hiánypótlást. 
 
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Ha így megszavazzák akkor már nincs értelme változtatni 
rajta. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Ha a Vay Egyesületet választják a hiánypótlást is nekik kell 
teljesíteni. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Nem veszélyeztethetik a pályázat kimenetelét. A 4,5 %-os 
pályázatírói díj reális, más cég is hasonló összegért ír pályázatot, ez 17,8 millió forint. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: Nem tudták, hogy ez az alapítvány szerepel a pályázatban. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Azt kell megérteni nem tudták volna akkor sem megcsinálni. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: Mert bele vettek ilyen soft elemeket, nem lett volna kötelező. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: De kötelező volt. 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A pályázatban 40 millió forintot lehet az alapítványoknak 
szétosztani ebből Őket 17, 8 millió forint illeti és a maradék összeg a helyi alapítványokhoz kerül. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A 17,8 millió forint az elvégzett munka díja és a programok 
megszervezésének a díja. Kérte szavazzon a testület arról, hogy a Vay Egyesület kerüljön-e be a 
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pályázatba bonyolítóként a Nők Közéleti Szerepvállalást Segítő Kelet-Magyarországi Alapítvány 
helyett. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt. 
 
A testület 4 igen szavazattal és 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
                                               Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2013.(III.20.) Kt. határozata a Szociális célú városrehabilitációs 
pályázat lebonyolításában a Vay Miklós Egyesület részvételéről 

                                                
Alsózsolca Város Önkormányzatának képviselő-testülete 
Támogatta, hogy a Szociális célú városrehabilitációs pályázat 
lebonyolításában a pályázatban korábban megjelölt Nők Közéleti 
Szerepvállalást Segítő Kelet-Magyarországi Alapítvány helyett a Vay 
Miklós Egyesület vegyen részt konzorciumi partnerként. 
 
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a döntésnek 
megfelelően a szükséges intézkedéseket tegyék meg.  
 
Felelős: polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület arról, hogy a Szociális célú 
városrehabilitációs pályázatban bonyolítóként a korábban bekerült Nők Közéleti Szerepvállalást 
Segítő Kelet-Magyarországi Alapítvány vegyen részt az eredeti formában. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt. 
 
A testület 3 igen szavazattal és 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
                                               Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2013.(III.20.) Kt. határozata a Szociális célú városrehabilitációs 
pályázat lebonyolításában részt vevő Nők Közéleti Szerepvállalást 
Segítő Kelet-Magyarországi Alapítvány részvételéről: 

                                                
Alsózsolca Város Önkormányzatának képviselő-testülete 
Nem támogatta, hogy a Szociális célú városrehabilitációs pályázat 
lebonyolításában a pályázatban korábban megjelölt Nők Közéleti 
Szerepvállalást Segítő Kelet-Magyarországi Alapítvány legyen a 
konzorciumi partner. 
 
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a döntésnek 
megfelelően a szükséges intézkedéseket tegyék meg.  
 
Felelős: polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

Zsiros Sándorné polgármester: Ezen a döntésen fog múlni a pályázat sorsa, utólag lehetett volna 
tárgyalni a pályázatírókkal, a mai napon a hiánypótlást postára kell adni. 
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Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Képviselő asszony teljesen mást mondott, azt mondta 
lehet cserélni, akkor miért ne tegyék meg. Megfogja a pályázatíró kapni a munkájáért a pénzt. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A Vay Egyesületnek teendői vannak ezzel még a mai napon. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: Megcsinálják. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Ki az, aki a Vay Egyesület nevében be tudja nyújtani a 
hiánypótlást. 
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Kinek jó ez a döntés?  
 
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Ha elköltik, a pénzt lehet járni a bíróságra, volt már rá 
példa. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A pályázati pénz a településre jön. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A Vay Egyesületnek össze kell ülni elfogadni a partnerséget, 
a belépéshez szükséges iratokat beszerezni.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: Nem akarnak a pályázatírásért fizetni? 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Nem tud róla az egyesület, hogy mivel bízzák meg, vállalja-
e ezt? Be kell szereznie a szükséges dokumentumokat a hiánypótlást ma éjfélig meg kell tenni. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A pályázatíró jól végzi a dolgát ez abból is látszik, hogy a 
pályázat befogadásra került. A munkáját nem fogja odaadni másnak. Nem érti, miért nem 
támogatják a pályázatot. Ezt a pénzt sajnálják a pályázatíróktól. Csak 4,5 % pályázatírói díja van a 
pályázatnak. 
 
Brünner István képviselő-testületi tag: Az elmúlt rendkívüli testületi ülésen Szilágyi képviselő Úr 
szóvá tette a Projment Kft.-vel kapcsolatos felvetését. Nem lettek eléjük tárva a részletek, nem 
tudatták velük, hogy a konzorciumi tagok között van ilyen szervezet. Utolsó pillanatban kapnak 
tájékoztatást és ha ezt szóvá teszik, akkor  Ők a hibásak.  
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Az rendben van, ha nem tud eljönni, de a vég cél a fontos, 
nincs több ilyen lehetőség. 370 millió forintot dobnak el maguktól, amiből rendbe lehet tenni a lenti 
utakat, a sportpályát. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Ma van az utolsó nap a hiánypótlás benyújtására, ma kell 
csinálni. Valaki álljon az egyesület elé és csinálják meg a hiánypótlást. A Vay Egyesület az utolsó 
pillanatban értesül arról, hogy konzorciumi tag és a hiánypótlást el kell végeznie. 
 
Brünner István képviselő-testületi tag: Alpolgármester asszony felelőssége teljes tudatában 
jelentette ki azt, hogy lehetséges a pályázatban a szervezet cseréje. 
 
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A szakmai anyag nem a tulajdona, nem jelentheti ki azt 
nem Ő csinálta. 
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Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Van az Egyesületnek ilyen feladatköre? Elvégezheti ezt a 
feladatot? 
 
Brünner István képviselő-testületi tag: Az utolsó pillanatban kapták meg az anyagot. Nem hisz 
el, hogy 350 oldalnyi anyag tegnapra készült el, hogyan támogatná a pályázat  elemeit, úgy hogy az 
elemei nincsenek meg. A sport koncepció is a vicc kategóriába tartozik, tele van hibákkal. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Már javították a hibákat. 
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Észrevételezte a hibát és jelezte a polgármester felé, a 
hibák javításra kerültek. Rengeteg pénzről van szó. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A Vay Egyesület részéről ki fog aláírni? 
 
Brünner István képviselő-testületi tag: Alpolgármester asszony megoldja. 
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Ez nem így működik. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Egyeztethettek volna velük, hogy ebből a pénzből valami még 
visszakerüljön. A pályázatból támogatásból kaphatott volna a Vay Egyesület, a Tánc klub, a 
Nyugdíjas Klub, és a sport klubok is. 
 
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Nem tudja az Egyesület megcsinálni. 
 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Ki vállalja, hogy megcsinálja a hiánypótlást? A 
pályázatírónál lévő hiánypótló anyagot, ha nem adják át. A mai napon meg kell csinálni. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: Telefonon egyeztetett a pályázatíró cég képviselőjével. Az 
egyeztetést követően elmondta, hogy a pályázatíró cég nem adja át az elkészített anyagot, ezért azt 
javasolta, hogy mégiscsak fogadják el az eredeti előterjesztést. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Ő is így gondolja és javasolja, hogy a későbbiekben tárgyaljanak 
a részletekről. 
 
Csöbör Katalin alpolgármester: Félrevezetve érzi magát, de ennek ellenére a település érdekében 
javasolja az elfogadást. Mikor érkezett a hiánypótlás? 
 
Dési Petra a Polgármesteri Hivatal dolgozója: Nagyon rövid határidőt adnak a hiánypótlás 
teljesítésére 10 napot. Február 21. volt a befogadó levél és csütörtökön jött a hiánypótlás. A 
hiánypótlási felhívást március 10. körül vették át. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy az alpolgármester által elmondott új információk 
alapján fogadják el az előterjesztést és egy későbbi időpontban hívják meg a pályázatíróit, ahol 
tájékoztatást adnak a részletekről. Kérte, szavazzanak arról, hogy az új információk ismeretében 
újra szavazásra bocsájtsák-e a hiánypótlási eljárásban szereplő feladatokat. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt. 
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A testület 7  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
                                                      Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                                      26/2013.(III.20.) Kt. határozata a Szociális célú   
                                                      városrehabilitációs pályázat hiánypótlásban szereplő   
                                                      döntések újra szavazásáról 
 
                                                      Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
                                                      döntött, hogy ismét napirendre tűzi a Szociális célú  
                                                      városrehabilitációs pályázat hiánypótlásban szereplő feladatokról  
                                                      való döntést az tudomására jutó új információk tudatában. 
 
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta szavazzanak a ÉMOP-3.1.1-12 „Szociális célú 
városrehabilitáció Alsózsolcán” című pályázat  tartalmi elemeiről szóló I. számú határozati 
javaslatról. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt. 
 
A testület 7  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2013.(III.20.) Kt. határozata ÉMOP-3.1.1-12 „Szociális célú 
városrehabilitáció Alsózsolcán” című pályázat benyújtásáról. 
 
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kifejezi azon szándékát, hogy pályázatot nyújt be az Új 
Széchenyi Terv Pályázati felhívására, Szociális célú 
városrehabilitáció című, ÉMOP-3.1.1-12 kódszámú 
támogatási programjára, „Szociális célú városrehabilitáció 
Alsózsolcán” címmel, 390.999.300,-Ft bekerülési költséggel az 
alábbi feltételek mellett: 

 
1. A projekt címe: „Szociális célú városrehabilitáció Alsózsolcán”. 
 
2. A projekt konzorciumi tagjai: 
- konzorcium vezetője: Alsózsolca Város Önkormányzata 
- konzorcium egyéb tagjai: Magyarországi Metodista Egyház, Nők Közéleti 
Szerepvállalását Segítő Kelet-Magyarországi Alapítvány,  
 
3. A projekt megvalósítási helyszíneinek pontos címe, és helyrajzi 
száma: 
 
- Alsózsolca belterület 1326/35 hrsz, pontos cím: - 
- Alsózsolca belterület 966 hrsz, pontos cím: Kossuth Lajos utca 178. 
- Alsózsolca belterület 1326/2 hrsz, pontos cím: - 
- Alsózsolca belterület 1326/1 hrsz, pontos cím: Ifjúság utca 
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- Alsózsolca belterület 1328 hrsz, pontos cím: Johanna utca 
- Alsózsolca belterület 1096/7 hrsz, pontos cím: Arany János utca 
- Alsózsolca belterület 1095 hrsz, pontos cím: Arany János utca 
- Alsózsolca belterület 963 hrsz, pontos cím: Kastély köz 
- Alsózsolca belterület 1316/49 hrsz, pontos cím: Ifjúság utca 
- Alsózsolca belterület 1096/21 hrsz, pontos cím: Akác utca 
- Alsózsolca belterület 1144 hrsz, pontos cím: Dankó Pista utca 
 
4. A pályázati konstrukció száma: ÉMOP-3.1.1-12 (Szociális célú 
városrehabilitáció). 
 
5. A projekt összes költsége: bruttó 390.999.300,-Ft, amely teljes 
egészében a projektben elszámolható költségnek minősül. A projekt 
összköltségének megosztása az egyes konzorciumi tagok között: 
- Alsózsolca Város Önkormányzata: bruttó 274.924.300,-Ft 
- Nők Közéleti Szerepvállalását Segítő Kelet-Magyarországi Alapítvány: bruttó 
17.800.000,-Ft 
- Magyarországi Metodista Egyház: bruttó 98.275.000,-Ft 
 
6. ÉMOP-3.1.1-12 (Szociális célú városrehabilitáció) ROP támogatási 
forrásból igényelt támogatás összege: bruttó 390.999.300,-Ft. A projekt 
igényelt támogatásának megosztása az egyes konzorciumi tagok között: 
- Alsózsolca Város Önkormányzata: bruttó 274.924.300,-Ft 
- Nők Közéleti Szerepvállalását Segítő Kelet-Magyarországi Alapítvány: bruttó 
17.800.000,-Ft 
- Magyarországi Metodista Egyház: bruttó 98.275.000,-Ft 
7. Nem elszámolható költséget a projekt nem tartalmaz. 
 
8. A projekt önkormányzati önrészt nem igényel. A projekt a 
konzorciumi tagok részéről önrészt nem igényel. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
pályázattal kapcsolatos ügyekben eljárjon. 
Felelős: polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta szavazzanak az Integrált Városfejlesztési Stratégia 
elfogadásáról szóló II. számú határozati javaslatról. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt. 
 
A testület 7  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2013.(III.20.) Kt. határozata az Integrált Városfejlesztési 
Stratégia elfogadásáról 
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Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a település Integrált Városfejlesztési Stratégiáját. 
 
 
Felelős: polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta szavazzanak az ÉMOP-3.1.1-12 (Szociális célú 
városrehabilitáció) című támogatási konstrukcióra benyújtandó „Szociális célú 
városrehabilitáció Alsózsolcán” elnevezésű pályázat Akcióterületi Tervének elfogadásáról 
szóló III. számú határozati javaslatról. 
 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt. 
 
A testület 7  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2013.(III.20.) Kt. határozata az ÉMOP-3.1.1-12 (Szociális 
célú városrehabilitáció) című támogatási konstrukcióra 
benyújtandó „Szociális célú városrehabilitáció Alsózsolcán” 
elnevezésű pályázatának Akcióterületi Tervének elfogadásáról 

 
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a település ÉMOP-3.1.1-12 (Szociális célú 
városrehabilitáció) című támogatási konstrukcióra benyújtandó 
„Szociális célú városrehabilitáció Alsózsolcán” elnevezésű 
pályázatának Akcióterületi Tervét. 

 
Felelős: polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta szavazzanak a település Parkolási Koncepciójának 
elfogadásáról szóló IV. számú határozati javaslatról. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt. 
 
A testület 7  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2013.(III.20.) Kt. határozata a település Parkolási 
Koncepciójának elfogadásáról 

 
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a település Parkolási Koncepcióját. 
 
Felelős: polgármester 
Határid ő: azonnal 
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Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta szavazzanak a település Sportkoncepciójának 
elfogadásáról szóló V. számú határozati javaslatról. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt. 
 
A testület 7  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
32/2013.(III.20.) Kt. határozata a település 
Sportkoncepciójának elfogadásáról 

 
 

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a település Sportkoncepcióját. 

 
Felelős: polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte döntsenek arról, hogy a pályázatírókat meghívják-e és 
kérjenek-e a pályázattal kapcsolatban részletes tájékoztatást 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt. 
 
A testület 7  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
32/2013.(III.20.) Kt. határozata az ÉMOP-3.1.1-12 (Szociális 
célú városrehabilitáció) című pályázat íróinak meghívásáról  

 
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
meghívja az ÉMOP-3.1.1-12 (Szociális célú városrehabilitáció) 
című pályázat íróit további egyeztetésre. 
 
Felhívja a polgármester figyelmét, hogy a döntésnek 
megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: polgármester 
Határid ő: azonnal 

Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester az ülést 8 óra 38 perckor 
bezárta. 
 

Kmf 
 

               Zsiros Sándorné                                                        Urbánné Lengyel Zsuzsanna 
                  polgármester                                                                           jegyző 
 
 
Vaszily Zsoltné 
Jegyzőkönyvvezető 
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Tájékoztatás a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének a javításról 

 
 
 
 

 
A 2013. március 20-ai rendkívüli testületi ülés jegyzőkönyvének a sorszáma 3/2013.-ról 4/2013.-ra 
változik, a jegyzőkönyv tartalmát a változás nem érinti.  
 
 


