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9/2013. sz. jegyzőkönyv 
 
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi 
ülésről, mely 2013. április 29-én 15 óra 8 perckor kezdődött. 
 
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos, Ráki István 
Szilágyi László, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 6 fő) 
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző  
 
Az ülésre meghívó kapott: Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető, Antal Lászlóné 
igazgató, Fazekasné Baksi Piroska Fekete István Óvoda vezető, Takácsné Szabó Zsuzsanna 2. 
sz. Óvoda vezető, Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető, Horváth Henrik 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ 
vezető.  
 
Meghívottként jelen vannak: Takácsné Szabó Zsuzsanna 2. sz. Óvoda vezető,  
 
A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. 
 
Az ülésről felvételt készített Szilágyi László képviselő-testületi tag.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat és a 
megjelenteket. Megállapította, hogy 6 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta.  
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg, kiegészítve a 
Borsodvíz Zrt. jegyzett tőkéjének a leszállítására és az Alapszabály módosítására vonatkozó 
napirendi ponttal. 
Kérte szavazzon a testület a Borsodvíz Zrt. jegyzett tőkéjének a leszállítására és az 
Alapszabály módosítására vonatkozó előterjesztés napirendre vételéről. 
 
A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt. 
 
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 83/2013.(IV.29.) Kt. határozata napirendi pontok kiegé- 
 szítéséről 
 

      Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
      felveszi a napirendi pontok közé a Borsodvíz Zrt. 
      jegyzett tőkéjének a leszállítására és az Alapszabály  
      módosítására vonatkozó napirendi pontot. 

 
 Felelős: polgármester 
 Határid ő: azonnal 
 
Zsiros Sándorné polgármester: javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok 
kerüljenek megtárgyalásra a kiegészítéssel együtt.  
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A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt. 
 
A testület 6 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 
 
N a p i r e n d : 
 
1./  Pályázat benyújtása a 8/2013.(III.29.) BM rendelet szerint 
     Előadó: polgármester 
 
2./ A Borsodvíz Zrt. jegyzett tőkéjének a leszállítása 
     Előadó: polgármester 
 
1./  Pályázat benyújtása a 8/2013.(III.29.) BM rendelet szerint 
 
A jelentéti ív a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A testületi ülést megelőzően, a pénzügyi bizottsági ülésen 
részletesen megtárgyalták az előterjesztést. A határidő nagyon szűk, a pályázat benyújtási 
határideje 2013. május 2. Tavaly az ilyen típusú pályázatból valósult meg a térfigyelő 
kamerák beszerzése. Javasolta, hogy sz idén a 2. számú óvoda külső hőszigetelésére és eszköz 
beszerzésre nyújtsák be a pályázatot. A hőszigetelés bruttó költsége kb.: 9,5 millió forint, 
ehhez jönne még a födém és a lábazat szigetelése, ami kb.. 1-1,5 millió forinttal növelné az 
összeget. A beruházás értékének 10 %-át lehet eszközbeszerzésre fordítani, ez kb.: 1-1,5 
millió forint, amit bútorok beszerzésére fordítanának és kb.: 1 millió forintot lehet 
közfoglalkoztatásra fordítani. A teljes összeg így kb.: 12-13 millió forint. A pályázathoz 20 % 
önrészre van szükség. Az idő rövidsége miatt kell most dönteni a benyújtásról.  
 
Tóth J. Sándor képviselő testületi tag: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
javasolja a testületnek elfogadásra.  
 
Zsiros Sándorné polgármester: A pályázat pontos összegéről tájékoztatni fogja a testületet. 
Kérte, hogy szavazzon a testület arról, hogy a 8/2013.(III.29.) BM rendelet szerint 
pályázatot a 2. számú napközi otthonos óvoda hőszigetelésére és eszközbeszerzésére 
nyújtsák be és biztosítsák a pályázathoz szükséges önrészt. 
 
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt. 
 
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

84/2013.(IV.29.) Kt. határozata a 8/2013.(III.29.) BM 
rendelet alapján pályázat benyújtásáról 
 

      Alsózsolca Város Képviselő- testülete hozzájárult ahhoz,  
      hogy Alsózsolca Város Önkormányzata a  
      8/2013.(III.29.) BM rendelet alapján a 2. számú   
      Napköziotthonos Óvoda infrastrukturális fejlesztésre 
   
      pályázatot nyújtson be.  
      A képviselő-testület vállalja, hogy a szükséges önrészt     
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      biztosítja.        
     

           A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a  
                                                      szükséges intézkedések megtételére.  
 
 Felelős: polgármester  
 Határid ő: 2013. május 2. 

 
2./ A Borsodvíz Zrt. jegyzett tőkéjének a leszállítása 
 
A jelentéti ív a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi. 
 
Zsiros Sándorné polgármester: A pénzügyi bizottsági ülésen már megtárgyalásra került a 
napirendi pont, amelyen már a jelen lévő képviselőtestületi tagok is jelen voltak.  A 
Borsodvíz Zrt. kérte, hogy jogszabályváltozás miatt létrejött helyzet miatt fogadja el a 
testület a jegyzett tőke 50 %-os csökkentesét, azaz 1.396.835 forintra történő leszállítást 
és ezzel együtt az Alapszabály módosítását. 
 
Tóth J. Sándor képviselő testületi tag: A pénzügyi bizottság tárgyalta az előterjesztést és 
javasolja a testületnek elfogadásra.  
  
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt. 
 
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
                                                      85/2013.(IV.25.) Kt. határozata a Borsodvíz Zrt. 
                                                      jegyzet tőkéjének a leszállításáról és az Alapszabály 
                                                      módosításáról 
 

       Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-   
                                                      testülete hozzájárul a Borsodvíz Zrt. jegyzett tőkéjének 
                                                      1.396.835.000 forintra történő leszállításához és az 
                                                      Alapszabály ezzel kapcsolatos  módosításához.  

     
 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a  
 döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye 
 meg.   
 
 Felelős: polgármester  
 Határid ő: azonnal 
 
Zsiros Sándorné polgármester az ülést 15 óra 16 perckor bezárta. 
 

Kmf 
               Zsiros Sándorné                                                        Urbánné Lengyel Zsuzsanna 
                  polgármester                                                                           jegyző 
 
Vaszily Zsoltné 
jegyzőkönyvvezető 
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