1/2014. sz. jegyzőkönyv

Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről,
mely 2014. január 14-én 17 órakor kezdődött.
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Csöbör Katalin alpolgármester, Brünner István,
Fodor Ákos, Szilágyi László, képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 5 fő),
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző
Az ülésről távolmaradását jelentette be: Fáklya Tiborné, Ráki István, Tóth J. Sándor
képviselő-testületi tagok
A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és a megjelenteket.
Megállapította, hogy 5 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy tárgyalják meg a kiküldött napirendi pontokat,
azzal, hogy a Pénzügyi Bizottság határozatképtelenség miatt nem tárgyalta meg.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014. (I.14.) Kt. határozata a napirendi pontok
megtárgyalásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy megtárgyalja a meghívóban szereplő
napirendi pontokat azzal, hogy a Pénzügyi Bizottság
határozatképtelenség miatt előzetesen nem tárgyalta azokat.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy vegyék fel a napirendi pontok közé a
Közösségi Ház vezetőjének előlegkérelmét, azzal, hogy a Pénzügyi Bizottság előzetesen nem
tárgyalta a kérelmet.
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A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014. (I.14.) Kt. határozata a napirendi pontok
kiegészítéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy felveszi a napirendi pontok közé a
Közösségi Ház vezetőjének a TÁMOP-3.2.12-12/1-20120007 számú Humánerőforrás fejlesztés Tiszaújváros, Polgár,
Alsózsolca kulturális intézményeiben a közoktatás és az
életen át tartó tanulás támogatására kialakított szolgáltatások
fejlesztése,
bővítése
érdekében
című
pályázat
megvalósításához szükséges előlegkérelmét
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Zsiros Sándorné polgármester Javasolta, hogy fogadják el az ülés napirendjét a
módosításokkal.
A testület 5 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
Napirend:
1./ A MiReHuKöz Nonprofit Kft. kölcsönszerződés 1. számú módosításának és a társasági
szerződés 2/2013. számú módosításának megtárgyalása
Előadó: Polgármester
2./ Alsózsolca Város Önkormányzata adósságának átvállalása
Előadó: polgármester
3./ A Közösségi Ház és Könyvtár vezetőjének előlegkérelme a TÁMOP-3.2.12-12/1-20120007 számú Humánerőforrás fejlesztés Tiszaújváros, Polgár, Alsózsolca kulturális
intézményeiben a közoktatás és az életen át tartó tanulás támogatására kialakított
szolgáltatások fejlesztése, bővítése érdekében című pályázat megvalósításához
Előadó: Polgármester
1./ A MiReHuKöz Nonprofit Kft. kölcsönszerződés 1. számú módosításának és a
társasági szerződés 2/2013. számú módosításának megtárgyalása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.
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Zsiros Sándorné polgármester: Ismertette az előterjesztést.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Támogatja az előterjesztést.
Brünner István képviselő-testületi tag: Olyan dologról szavaznak, amibe valójában nincs
beleszólásuk.
Csöbör Katalin alpolgármester: Támogatja az előterjesztést.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy szavazzanak a MiReHuKöz Nonprofit Kft.
kölcsönszerződés 1. számú módosításáról, mely szerint a Miskolc Térségi Konzorciumtól
kölcsön kapott 50 M Ft összeg mellé további 300 M Ft kölcsönt nyújt a Konzorcium, és a
felügyelőbizottság tagjának személyében bekövetkezett változás miatt szükséges társasági
szerződés 2/2013. számú módosításáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014. (I.14.) Kt. határozata a MiReHuKöz Nonprofit
Kft. kölcsönszerződés 1. számú módosításáról és a
társasági szerződés 2/2013. számú módosításáról.
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja a MiReHuKöz Nonprofit Kft.
kölcsönszerződés 1. számú módosítását
-

mely szerint a Miskolc Térségi Konzorciumtól kölcsön
kapott 50 M Ft összeg mellé további 300 M Ft kölcsönt
nyújt a Konzorcium,

valamint társasági szerződés 2/2013. számú módosítását
-

amely a felügyelőbizottság tagjának
bekövetkezett változás miatt szükséges

személyében

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./ Alsózsolca Város Önkormányzata adósságának átvállalása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: Az előterjesztés sürgős megtárgyalásának oka, hogy a
képviselő-testületnek rövid határidővel kell meghozni döntenie, arról, hogy igényt tart-e az
adósságátvállalásra. Az önkormányzat 2013. december 31-én fennálló adóssága 1.117.741,08
CHF, az év végi beszámolóban tervezik az összegzést.
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Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag 17 óra 10 perckor érkezett az ülésre. A jelenlévő
képviselő-testületi tagok száma 6 fő.
Zsiros Sándorné polgármester: Az információk szerint február 28-ig megtörténik az
átvállalás, valószínűleg ebben a negyedévben már nem kell törleszteni.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testület
4/2014. (I.14.) számú határozata Alsózsolca Város
Önkormányzata adósságának átvállalásáról
1. A képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014.
évi költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat
2013. december 5-én nem rendelkezett olyan betéttel
vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy
adott adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére,
teljesítésének biztosításául szolgált.
3. A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett
adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel
beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára.
4. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. § alapján
megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról.
5. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, hogy:
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a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket;
b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-a
szerinti átvállalás érdekében átalakítsa;
c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése
szerinti megállapodásokat megkösse.
6. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az
adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron
következő ülésén tájékoztassa a testületet.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. február 28.

3./ A Közösségi Ház és Könyvtár vezetőjének előlegkérelme a TÁMOP-3.2.12-12/1-20120007 számú Humánerőforrás fejlesztés Tiszaújváros, Polgár, Alsózsolca kulturális
intézményeiben a közoktatás és az életen át tartó tanulás támogatására kialakított
szolgáltatások fejlesztése, bővítése érdekében című pályázat megvalósításához
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: Ismertette az előterjesztést.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy fogadják el a Közösségi Ház és Könyvtár
vezetőjének előlegkérelmét, mely szerint engedélyezik a TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0007
számú Humánerőforrás fejlesztés Tiszaújváros, Polgár, Alsózsolca kulturális intézményeiben
a közoktatás és az életen át tartó tanulás támogatására kialakított szolgáltatások fejlesztése,
bővítése érdekében című pályázat megvalósítására 416.000,- Ft előleg átutalását a pályázat
elkülönített számlájára.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014. (I.14.) Kt. határozata a Közösségi Ház és
Könyvtár vezetőjének előlegkérelméről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy engedélyezi a TÁMOP-3.2.12-12/1-20120007 számú Humánerőforrás fejlesztés Tiszaújváros, Polgár,
Alsózsolca kulturális intézményeiben a közoktatás és az
életen át tartó tanulás támogatására kialakított szolgáltatások
fejlesztése,
bővítése
érdekében
című
pályázat
megvalósítására 416.000,- Ft előleg átutalását a 11734004-
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15348915-10120006 számú elkülönített számlára
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Brünner István képviselő-testületi tag: A lakosság többször jelezte felé, hogy a
nevelőotthon háta mögé valaki illegálisan odahordja a szennyvizet, amiről személyesen is
meggyőződött.
Zsiros Sándorné polgármester: Ha a Nevelőotthon mögött van szennyvíz, az a nevelőotthon
szennyvize, mióta leváltak arról a rendszerről, csak annak az intézménynek van ott tárolója.
Köszönik, hogy jelezte a problémát.
Elkezdték a közvilágítás visszakapcsolását, remélhetőleg január végéig visszaállítják a
lekapcsolt lámpatesteket.
Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag: Azt lehet tudni, hogy mennyit spóroltak a
lámpatestek lekapcsolásával? Pénzbe került az is, amikor lekapcsolták az égőket, pénzbe kerül
az is, ha visszakapcsolják.
Zsiros Sándorné polgármester: Év végén össze lehet hasonlítani a számlákat.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: A közvilágítást nem egyesével kellene irányítani,
hanem trafóról kellene, hogy történjen a szabályozás.
Csöbör Katalin alpolgármester: Erről korábban már volt szó.
Más vélemény hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester a nyílt ülést 17 óra 18
perckor bezárta.
Kmf

Zsiros Sándorné
polgármester

Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző

Béres Emese Gabriella
jegyzőkönyvvezető
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