7/2014. sz. jegyzőkönyv
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről,
mely 2014. április 17-én 8 óra 30 perckor kezdődött, a Pénzügyi Bizottság ülésének
elhúzódása miatt.
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Csöbör Katalin alpolgármester, Brünner István,
Fáklya Tiborné, Fodor Ákos, Dr. Majoros Géza, Szilágyi László, Ráki István, Tóth J. Sándor
képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 9 fő), Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző
Az ülésre meghívót kapott: Antal Lászlóné, Herman O. Ált.Iskola igazgató, Fazekasné
Baksi Piroska Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezető, Oroszné Verba Julianna Gondozási
Központ vezető, Szaláncziné Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető, Takácsné Szabó
Zsuzsanna 2. sz. Óvoda vezető, Parádi Julianna Városüzemeltetés vezető, Horváth Henrik
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Meghívottként jelen vannak: Horváth Henrik Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
Hriczóné Nagy Gabriella Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezető helyettes, Szaláncziné
Somos Zsuzsanna Közösségi Ház vezető, Takácsné Szabó Zsuzsanna 2. sz. Óvoda vezető
Érdeklődőként jelen van: 1 fő
A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
Az ülésről felvételt készített Szilágyi László képviselő.
Zsiros Sándorné polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és a megjelenteket.
Megállapította, hogy 9 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Gratulált
Csöbör Katalin alpolgármesternek az országgyűlési választáson elért eredményéhez és sok
sikert kívánt a további munkájához.
Csöbör Katalin alpolgármester: Köszöni támogatást, az ajánlásokat és a szavazatokat.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy a kiküldött napirendi pontokat tárgyalják meg
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
Napirend:
1./ Az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása
2./ A 2014. április 24-ei ülés időpontjának módosítása
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1./ Az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3.4. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: A Pénzügyi Bizottság tárgyalt az önkormányzat anyagi
helyzetét. Több mint 6,6 M Ft összegű támogatási kérelem érkezett be, amelyre jelen
pillanatban nincs fedezet. Jelenleg is vannak folyamatban pályázatok, amelyek keretében
támogatni tudják majd az önszerveződő közösségeket. Az önszerveződő közösségek
támogatására 2 M Ft van tervezve, amiből két fontos célt javasol támogatni. A Ritmus
Táncegyüttes törökországi néptánctalálkozón való részvételéhez 1,5 M Ft-tal javasol
hozzájárulni a költségekhez abban az esetben, ha kijut a csoport.
Az Alsózsolcai KSC keretében tavaly elkezdődött a sport újjáélesztése a településen. Jelenleg
csoportelsők, hamarosan felkerülnek egy magasabb osztályba. A Pénzügyi Bizottság 1,5 M
Ft-ot javasolt a csapat támogatására.
A többi kérelmező a későbbiekben az év folyamán még kaphat támogatást, illetve sok
mindent meg lehet valósítani a Közösségi Ház keretében.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Az
Alsózsolcai KSC-nek szánt 1,5 M Ft támogatást két összegben adnák oda, 1 M és 500 e Ft
ősszegben, így a futó pályázatok finanszírozását sem befolyásolja. Lesz lehetőségük a
szervezeteknek arra, hogy forráshoz jussanak. Javasolja az előterjesztés elfogadását a
módosításokkal.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolja a beszámoló elfogadását, azzal, hogy a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat részére irodafenntartásra nyújtott összeg a pályázatban
megjelöltektől eltérő célra került felhasználásra, mivel a Metodista egyház átvállalta a
rezsiköltségeket.
Néhány szervezetnél hiányzik, illetve tévesen csatoltak számlákat, javasolja, hogy fogadják el
ezen szervezetek beszámolóját is azzal, hogy pótolják a hiányosságokat.
Javasolja továbbá, hogy az önkormányzati támogatás felhasználásával szervezett
rendezvényekre készíttessenek molinót, azzal, hogy a rendezvényt Alsózsolca Város
Önkormányzata támogatta, melyről fotódokumentáció készítése szükséges. Ezt a támogatási
szerződésben rögzítenék.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy szavazzanak az önszerveződő közösségek
2013. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámolóról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
47/2014. (IV.17.) Kt. határozata az önszerveződő
közösségek 2013. évi támogatásának felhasználásáról
szóló beszámolóról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja az önszerveződő közösségek
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2013. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámolót
azzal, hogy az Alsózsolcai KSC pótolja a 18.785.- Ft
összegű tévesen benyújtott számlát, valamint elfogadják a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elszámolását azzal, hogy
a kapott támogatást a pályázatban meghatározottaktól eltérő
célra használta fel.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. május 30.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy az önkormányzati támogatás felhasználásával
szervezett rendezvényekre a támogatásban részesültek készíttessenek plakátot, azzal, hogy a
rendezvény Alsózsolca Város Önkormányzata támogatásával valósult meg, melyről
fotódokumentáció készítése szükséges. Ezt a támogatási szerződésben rögzítenék. A
fényképek a település honlapján kerüljenek közzétételre.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2014. (IV.17.) Kt. határozata az önkormányzat
támogatásával megvalósult rendezvényeken plakát
elhelyezéséről „a rendezvény Alsózsolca Város
Önkormányzata támogatásával valósult meg” felirattal
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy az önkormányzat támogatásával
megvalósult rendezvényeken helyezzenek el plakátot „a
rendezvény Alsózsolca Város Önkormányzata támogatásával
valósult meg” felirattal, melyről fotódokumentáció készítése
szükséges, amely a település honlapján kerüljön
közzétételre.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy az Alsózsolcai KSC 1 M +500 e Ft
támogatásban részesüljön 2014. évben az önszerveződő közösségek támogatásának keretében.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
49/2014. (IV.17.) Kt. határozata az alsózsolcai KSC
támogatásáról
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Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, az önszerveződő közösségek támogatásának
keretében két részletben 1,5 M Ft támogatásban részesíti az
Alsózsolcai KSC-t azzal, hogy a kifizetés két részletben
történik, 1 M Ft a Támogatási Szerződés megkötését
követően, 500 e Ft pedig az önkormányzat adóbevételének
függvényében kerül kfizetésre.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 31.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy a Ritmus Táncegyüttes 1,5 M Ft támogatásban
részesüljön az önszerveződő közösségek támogatásának keretében, abban az esetben, ha a
csoport részt vesz a külföldi fellépésen.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
50/2014. (IV.17.) Kt. határozata a Ritmus Táncegyüttes
támogatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy 1,5 M Ft támogatásban részesíti a Ritmus
Táncegyüttest abban az esetben, ha a csoport részt vesz a
külföldi fellépésen.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. december 31.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy a 2014. évben benyújtott további kérelmeket
az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására utasítsa el a képviselő-testület
forráshiány miatt.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2014. (IV.17.) Kt. határozata az önszerveződő
közösségek pénzügyi támogatásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy forráshiányra való hivatkozással elutasítja
a
- „Szemünk Fénye” Alapítvány
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Lurkó Alapítvány
Szivárvány Vegyes Kar
Alsózsolcai Nyugdíjas Klub
Összefogással Alsózsolcáért Egyesület
Gál Sándorné - alsózsolcai lakos
Vay Miklós Egyesület
Farkas Ferenc – alsózsolcai lakos

önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására irányuló
kérelmét.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./ A 2014. április 24-ei ülés időpontjának módosítása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte, hogy személyi okokra való hivatkozással az április
24-ei ülés időpontját halasszák el 2014. április 29-én 17 órára.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 9 tagja vett részt.
A testület 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2014. (IV.17.) Kt. határozata a 2014. április 24-ei ülés
elnapolásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a 2014. április 24-ei ülést személyi okok
miatt 2014. április 29-én 17 órára napolja el.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. április 29.
Más vélemény hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester a nyílt ülést 8 óra 50
perckor bezárta.
Kmf.
Zsiros Sándorné
polgármester

Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző
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Béres Emese Gabriella
jegyzőkönyvvezető

6

