15/2013. sz. jegyzőkönyv
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi
ülésről, mely 2013. július 19-én 8 órakor kezdődött.
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Csöbör Katalin alpolgármester, Dr. Majoros
Géza, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos, Ráki István képviselő-testületi tagok (a jelenlévő
képviselők száma 6 fő) Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző
Az ülésre meghívó kapott: Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető, Antal Lászlóné
Herman O. Ált.Iskola 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, Zámbó Attiláné, Fésűsné Brosch Andrea, a pályázatíró
képviseletében
Meghívottként jelen vannak: Zámbó Attiláné, Fésűsné Brosch Andrea
A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
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 alábbi napirendi pont kerüljön megtárgyalásra:
1./ Komplex telep-program Alsózsolca Városában című TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0048
azonosító számú project
A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
Napirend:

1./ Komplex telep-program Alsózsolca Városában című TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0048
azonosító számú project
Előadó: polgármester
1./ Komplex telep-program Alsózsolca Városában című TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0048
azonosító számú project
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: A Komplex telep-program Alsózsolca Városában című
project megvalósítására közel 145 millió forintot támogatást nyert az önkormányzat. A
pályázattal kapcsolatos hiánypótlást még a mai napon postára kell adni. A pályázat keretében
8 főt kell alkalmazni. Bizonytalanságot érez a pályázattal kapcsolatban, hiszen más futó
pályázat finanszírozásában tapasztalható, hogy késnek a kifizetések, a pályázatok
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folyamatosságához önkormányzati előleget kell nyújtani. Dönteni kellene ennek ismeretében,
hogy a támogatási szerződés aláírásra kerüljön-e.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Az iparűzési adó bevallásokból már most látszik, hogy
május 30-ával 60 millió forinttal kevesebb bevétel származik az iparűzési adóból, mint
amennyivel a költségvetésben számoltak, ezt a hiányt a tartalékból kell fedezni. A
pályázatokhoz a Herman Ottó Általános Iskolának 3 millió forint előleget folyósítottak még
az elmúlt év decemberében, ami a mai napig nem jött vissza. A Közösségi Ház pályázataira
eddig már 15 millió forint előleg került kifizetésre. Ha így zajlanak ennél a pályázatnál is a
kifizetések, akkor az önkormányzat működése veszélyben kerülhet. Ígérik, hogy küldik a
pénzeket, de a valóságban nem jön. A dolgozók bére és a működés veszélybe kerülhet egy
ilyen nagy volumenű pályázat miatt, amit nem lehet kockáztatni.
Csöbör Katalin alpolgármester: A Közösségi Ház és a Herman iskola pályázata is TÁMOPos?
Zsiros Sándorné polgármester: Igen.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Korábban nem derült ki a pályázatból a számára,
hogy fel kell venni embereket.
Zsiros Sándorné polgármester: Tartalmazta a pályázat.
Zámbó Attiláné: 5 évig fenn kell tartani és biztosítani kell a dolgozók bérét.
Fésűsné Brosch Andrea: A Metodista Egyház, mint konzorciumi partner, részt vesz a
pályázatban, aki a szolgáltatóház fenntartását vállalja, az alkalmazottakat 2 évig kell
foglalkoztatni.
Csöbör Katalin alpolgármester: A pályázat 100 %-os támogatottságú, nincs önrésze, nem
érti mi vele a probléma.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Hiányozni fog 60 millió forintot az idei évben, amivel
a költségvetésben számoltak. 55 millió forint bevétel jött csak az iparűzési adóból be eddig,
ha még ennyi bejön a második félévben is akkor is 60 millió forint a hiány. A CEC Kft.-nél
jelenleg nincs termelés, az Ipari parkban több cég is nehéz helyzetben van, a milliós tételű
megelőlegezés finanszírozási gondot jelent.
Fésűsné Brosch Andrea: Ki a kezelő az iskola pályázatánál? A TÁMOP-os pályázatokban,
az előleg idejében meg szokott érkezni, nem szokott a kifizetésekkel gond lenni. A programok
megvalósítása csúszhat.
Zsiros Sándorné polgármester: Az embereket fizetni kell folyamatosan, ha felvesszük és
foglalkoztatjuk.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Hány évig kell foglalkoztatni az alkalmazottakat?
Zsiros Sándorné polgármester: 2 évig. A fenntartást 5 évig kell megvalósítani, ezt a
Metodista Egyház vállalta cserében a megépítésért.
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Csöbör Katalin alpolgármester: Nem érti mi a probléma a pályázattal.
Zsiros Sándorné polgármester: A jelenlegi helyzet, amit már elmondtak, az
előfinanszírozás.
Ráki István képviselő-testületi tag: Csak akkor kell folytatni a pályázatot, ha megjön a pénz.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A programokat előre meg kell rendelni, ki kell fizetni,
a pénz utólag jön meg az igénylést követően.
Ráki István képviselő-testületi tag: Akkora összegről van szó, amit nem lehet kihagyni.
Amikor meg jön a pénz akkor kell szervezni a programot.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Nem így működik, ha a számlákat benyújtják, csak
utána jön meg a pénz, ami jelenleg a TÁMOP pályázatnál januártól nem valósult meg.
Zsiros Sándorné polgármester: 35 millió forint előleg a kezdéshez rendelkezésre áll, de ha
csúszik az első kifizetés, akkor már nincs elég pénz a folytatáshoz.
Csöbör Katalin alpolgármester: A pályázat 100 % -ban támogatott és utófinanszírozott?
Zsiros Sándorné polgármester: Igen.
Fésűsné Brosch Andrea: Az első kifizetési kérelem benyújtásakor még 9 millió forint marad
az előlegből a számlán.
Zsiros Sándorné polgármester: De ha csúszik az első kifizetés, akkor elmegy az egész
pályázat, a 9 millió forint nem elég a folytatáshoz.
Csöbör Katalin alpolgármester: Ha nem vállalják, akkor megkapja más, sokan állnak érte
sorba. Akkor innentől fogva nem kell semmire pályázni.
Ráki István képviselő-testületi tag: Véleménye szerint meg kell kezdeni a szociális helyzet
javítását a cigányság körében.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Nem lesz jobb a helyzet akár mennyi összeget is tesznek
bele.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A további megelőlegezés a jövőben finanszírozási
gondot jelenthet. Az ipari parkok üzemei kevesebb adót fizetnek.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Az embereket sorra küldik el.
Csöbör Katalin alpolgármester: Eddig soha nem került szóba a pályázatoknál a költségvetés
helyzete.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A májusi bevallásokból látszik, hogy nincs a cégeknek
munkája, nincs befizetés.
Csöbör Katalin alpolgármester: Ha nyert volna a Szociális Város rehabilitációs pályázat
akkor azt sem vállalták volna be?
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Ráki István képviselő-testületi tag: Be kell vállalni a pályázatot akár kölcsönből is.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Nem szabad ebben a helyzetbe ezt vállalni.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Az önkormányzat hitelt csak korlátok közt vehet fel.
Ráki István képviselő-testületi tag: Így megy az egész országban máshol is. Később ennek
bejön a haszna.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: 60 millió forinttal kevesebb a bevétel, ha a tartalékot
a pályázatba bele teszik, akkor miből lesz a bevételből származó kiesés pótolva?
Fésűsné Brosch Andrea: Értetlenül áll a felvetett problémák előtt. Ha a kifizetési kérelmek
rendben be vannak nyújtva, akkor működik rendesen a finanszírozás.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Még decemberben adott az önkormányzat 3 millió
forint előleget a Herman iskola pályázatához, ami már 6 hónapja áll a pályázatban. A pályázat
hivatalos honlapján sokszor azt látják, hogy a kiutalás megtörtént, de 2 hónap mire a pénz
megjön, és ez is ilyen TÁMOP-os pályázat.
Csöbör Katalin alpolgármester: Milyen pályázatok futnak még a településen?
Zsiros Sándorné polgármester: Az ÖNO felújítás most a legnagyobb futó pályázat.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: A Metodista Egyház vállalta, hogy a szolgáltató házat
fenntartja, de mi történik, ha nem tudja 5 évig fenntartani. Ki fogja visszafizetni a támogatást?
Zsiros Sándorné polgármester: A kapott előlegből ki kell fizetni 27 millió forintot, ha ennek
az elszámolása csúszik, akkor ki kell pótolni, bajban van a pályázat. Meg lehet azt tenni, hogy
csak akkor indítja a következő lépcsőt, ha meg van rá a kifizetés?
Fésűsné Brosch Andrea: Az eredeti kezdési időpont 2013. június 20., mivel később indítható
csak a pályázat várhatóan ki fog tolódni a pályázat befejezésének az időpontja.
Zsiros Sándorné polgármester: Ma 2013. július 19-én kell aláírni a szerződést és június 20.
a kezdő időpont? Ez komolytalan.
Csöbör Katalin alpolgármester:Ha ma kell aláírni, akkor miért most tárgyalnak róla.
Ráki István képviselő-testületi tag: Ennyi pénz máshonnan nem lesz, vállalni kell a
pályázatot.
Ráki István képviselő-testületi tag: Az embereket miből fizetik, ha nem lesz rá
finanszírozás.
Zsiros Sándorné polgármester: Ha jön előleg akkor veszik csak fel az embereket.
Fésűsné Brosch Andrea: Az embereket elég később felvenni.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Mi a kezdés időpontja?
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Fésűsné Brosch Andrea: 2013. június 20.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Ha elkezdik a pályázatot nem lehet belőle kilépni.
Ráki István képviselő-testületi tag: Olyan vállalkozást kell megbízni a munkálatokkal, aki
vállalni tudja, hogy csak később kap pénzt.
Zsiros Sándorné polgármester: Van olyan vállalkozás, aki így vállalja, de akkor is kell
valamilyen időpontot megadni, és ha akkora nem lesz meg a pénz, akkor a felelősség az
önkormányzatnál van. A gyermekjóléti szolgálat pályázatánál nem voltak ilyen csúszások.
Csöbör Katalin alpolgármester:A pályázat megvalósulása nem csak a kisebbség érdeke,
hanem az egész településé.
Zsiros Sándorné polgármester: Ismét van két képviselő, aki nem jött el az ülésre és a
pályázattal kapcsolatos e-mailre sem válaszolt semmit, nem írta meg a véleményét. Később
majd az újságjukban fogják kritizálni a döntést, de most nem mondják el a véleményüket.
Csöbör Katalin alpolgármester:A jövő szempontjából fontos a felzárkóztatás és a
foglalkoztatást elősegítése, ez nem csak a kisebbség helyzetén változtat, hanem a többi ember
életén is.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Nem milliárdokat kellene bele fektetni, hanem
jogszabályokkal, törvényekkel kellene a helyzeten változtatni.
Csöbör Katalin alpolgármester:Nem lehet a problémákat csak törvényekkel megoldani.
Zsiros Sándorné polgármester: Döntsenek arról, hogy indítják a pályázatot, de csak akkor,
ha addig, amíg nem jön meg az előleg, addig nem folytatják.
Csöbör Katalin alpolgármester:A szerződésbe bele kell foglalni.
Fésűsné Brosch Andrea: A szerződés megkötése után is lehet változtatni.
Zsiros Sándorné polgármester: Nem érti, miért nem lehet életszerű szerződéseket kötni. A
feladatokat úgy kellene ütemezni, hogy akkor kell megvalósítani, ha már meg van rá a pénz.
Ráki István képviselő-testületi tag: Akkor volna probléma, ha volna a pályázatnak önrésze.
Úgy kell kötni a szerződést, hogy csak akkor kerülnek a feladatok megvalósításra, ha megvan
rá a pénz.
Csöbör Katalin alpolgármester:A legtöbb pénz a TÁMOP pályázatokban van.
Fésűsné Brosch Andrea: A következő tervezési ciklusban is a hátrányos helyzetet, a
munkába segítést, a vállalkozások fejlesztését fogják a pályázatok támogatni.
Csöbör Katalin alpolgármester:Nem is lesz más célra pályázat.
Fésűsné Brosch Andrea: Magyarország erre tett vállalást az UNIO felé.
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Ráki István képviselő-testületi tag: Csúszások máshol is vannak.
Zsiros Sándorné polgármester: Vállalják, de csak azzal a feltétellel, hogy csak akkor
folytatják, ha a pénz bejön a feladatokra. Csak a béreket kell fix időben fizetni.
Fésűsné Brosch Andrea: Most csak a szükséges dokumentumokat kell benyújtani a
szerződés megkötésére később került sor. A kifizetési kérelmeket a Tür István Képző
Központtal közösen kell benyújtani, aki külön gazdálkodik, de a kérelmet közösen kell
benyújtani.
Zsiros Sándorné polgármester: A Tür István Képző Központ kötelező elemként szerepel a
pályázatban, a pályázat tartalmazza, hogy vele kell a képzéseket végeztetni.
Javasolta a testületnek, hogy nyújtsák be a Komplex telep-program Alsózsolca Városában
című TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0048 azonosító számú projecthez szükséges dokumentumokat
és a támogatási szerződés aláírásáról később hozzanak döntést.

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
125/2013.(VII.19.) Kt. határozata a Komplex telepprogram Alsózsolca Városában című TÁMOP-5.3.6-11/12012-0048 azonosító számú projectről
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Komplex telep-program Alsózsolca
Városában című TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0048 azonosító
számú projecthez szükséges dokumentumokat benyújtja a
pályázat kezelő felé.
A testület a támogatási szerződés aláírásáról szóló döntését
későbbre halasztja.
Felhívja a polgármester figyelmét, hogy a döntésnek
megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Zsiros Sándorné polgármester az ülést 8 óra 55 perckor
bezárta.
Kmf

Zsiros Sándorné
polgármester

Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző

Vaszily Zsoltné
jegyzőkönyvvezető
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