12/2014. sz. jegyzőkönyv
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi
ülésről, mely 2014. július 31-én 17 órakor kezdődött.
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Brünner István, Dr. Mádai Ákos, Fáklya
Tiborné, Fodor Ákos, Ráki István, Szilágyi László, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tagok (a
jelenlévő képviselők száma 8 fő), Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző
Meghívottként jelen vannak: Klein György Régió Építészeti Tervező Iroda, Klein Krisztina
Régió Építészeti Tervező Iroda, Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető, Dési
Petra építésügyi szolgáltatási pont ügyintézője
A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
A nyílt ülésről felvételt készített Szilágyi László képviselő.
Zsiros Sándorné polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületi tagokat, külön köszöntötte
Klein György tervezőt, a Régió Építészeti Tervező Iroda képviseletében.
Megállapította, hogy 8 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra, azzal,
hogy írásban indítványozta az 1. napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalását.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy az „Alsózsolca Város Településrendezési
tervének módosítása” című napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalják meg.
A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
101/2014. (VII.31.) Kt. határozata az „Alsózsolca Város
Településrendezési
tervének
módosítása”
című
napirendi pont zárt ülés keretében történő tárgyalásáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy zárt ülés keretében tárgyalja meg az
„Alsózsolca Város Településrendezési tervének módosítása”
című napirendi pontot
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat
tárgyalják meg.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
Napirend:
1./ Zárt ülés: Alsózsolca Város Településrendezési tervének módosítása
Előadó: polgármester
2./ KEOP-2014-4.10.0/F „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban”
Előadó: polgármester
3./ A 2014. évi költségvetési előirányzat módosítása és átcsoportosítása
Előadó: polgármester
4./ Alsózsolcai Gondozási Központ vezető kérelme
Előadó: polgármester
Az ülés a napirend értelmében zárt ülés keretében folytatódott. A nyílt ülés 18 óra 15 perckor
folytatódott.
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Brünner István, Dr. Mádai Ákos, Dr. Majoros
Géza, Fáklya Tiborné, , Ráki István, Szilágyi László, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tagok
(a jelenlévő képviselők száma 8 fő), Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző
2./ KEOP-2014-4.10.0/F „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban”
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: A kiküldött anyaghoz képest változott az előterjesztést, ezt
mindenki papíralapon megkapta. Új pályázat jelent meg a fotovoltaikus rendszerekkel
kapcsolatban, javasolja, hogy nyújtsák be, korábban készültek hozzá tervek, illetve készítettek
egy felmérést a bevonható intézményekről, 50 millió Ft a nettó összeghatár, amihez az ÁFA-t
kell hozzátenni. 50 millió Ft-ból az előterjesztésben szereplő intézményekre tudnának
napelemeket szereltetni. A legnagyobb felhasználók a 2. Óvoda, a Konyha, a Polgármesteri
hivatal, a Közösségi Ház és a Sportcsarnok, illetve bekerülhet a Gondozási Központ, a Fekete
István Óvoda, a labor-fizikó épülete, illetve a gyermekjólét.
A termelésnél arra kell figyelemmel lenni, hogy nem haladhatja, meg a jelenlegi felhasználást.
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Augusztus 21-től indul a beadás, az előzetes közbeszerzést le kell folytatni, erre több pontot
lehet kapni az elbírálásnál.
Dr. Mádai Ákos képviselő-testületi tag: Van olyan költségvetése, hogy a pályázatíró
költségét fedezze?
Zsiros Sándorné polgármester: A pályázatban van erre keret. Az önkormányzatnak az
ÁFA-t kell hozzátenni.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és
megtárgyalásra javasolja a képviselő-testületnek.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy döntsenek a KEOP-2014-4.10.0/F
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázat benyújtásáról.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
103/2014. (VII.31.) Kt. határozata a KEOP-20144.10.0/F
„Önkormányzatok
és
intézményeik
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban”
című pályázat benyújtásáról
Alsózsolca Város Képviselő-testülete a KEOP-20144.10.0/F
„Önkormányzatok
és
intézményeik
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban”
című konstrukció keretében benyújtandó pályázat kapcsán
az alábbi határozatokat hozza:
1. Alsózsolca Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására és arra, hogy a pályázattal kapcsolatos ügyekben teljes jogkörben eljárjon.
2. Alsózsolca Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy szerződést kössön az MD ONCO Szolgáltató Kft.–vel. (székhely: 4033 Debrecen, Veres Péter
utca 170,) képviselő: Nagy Anett) a pályázatírási feladatok
ellátására.
3. Alsózsolca Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges közbeszerzések
kapcsán eljárjon a közbeszerzési tevékenység elvégzésre
irányuló ajánlatkérési eljárás lefolytatásában, a közbeszerzé-
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si feladatokat ellátó szervezet kiválasztásában, a nyertes
ajánlattevővel történő szerződés megkötésében.
4. Alsózsolca Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy pályázat benyújtásához szükséges Energetikai Tanulmányt elkészítő szervezetet kiválassza és a
kiválasztott energetikussal a szerződést kössön.
5. Alsózsolca Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat elnyerése esetén a projektmenedzsment ellátására vonatkozó ajánlatkérési felhívás
közzé tegye, a projektmenedzsmenti feladatokat ellátó
szervezetet kiválassza, a nyertes ajánlattevővel történő
szerződést megkösse.
6. Alsózsolca Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat elnyerése esetén a mérnöki
feladatok ellátására vonatkozó ajánlatkérési felhívást
közzétegye, a mérnöki feladatokat ellátó vállalkozást kiválassza, a nyertes ajánlattevővel történő szerződést megkösse.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

3./ A 2014. évi költségvetési előirányzat módosítása és átcsoportosítása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. 6. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: Az előterjesztés szerint szükséges az előirányzatok
átcsoportosítása és módosítása.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Az átcsoportosítás érinti, a közmunka programhoz
kapcsolódó pénzeszközöket. Augusztus 1-től 2X20 főt tudnak foglalkoztatni, szeptember 1től 20 főt, október 1-től pedig további 20 főt.
Zsiros Sándorné polgármester: A közmunka program keretében a napokban vásároltak meg
egy használt kis traktort ekével, illetve további eszközöket a mezőgazdasági programhoz.
Beszereztek egy nagyüzemi tésztagépet, ezek mind tartós eszközök, beszerezték a térkő
készítéshez a rázóasztalt. Ezek olyan beruházások, amelyek hosszabb távon is
hasznosulhatnak a rendszerben.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztést.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy hagyják jóvá a 2014. évi előirányzat
átcsoportosítást azzal, hogy annak átvezetésére a 2014. I. félévi beszámoló elkészítésekor
kerül sor.
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A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
104/2014. (VII.31.) Kt. határozata a 2014. évi előirányzat
átcsoportosításról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy jóváhagyja a 2014. évi előirányzat
átcsoportosítást az előterjesztés szerint, azzal, hogy annak
átvezetése a költségvetésben a 2014. I. félévi költségvetési
beszámoló elfogadásakor kerül sor
Az előirányzat átcsoportosítást a jegyzőkönyv 5. számú
melléklete tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy hagyják jóvá a 2014. évi előirányzat
módosítást azzal, hogy annak átvezetésére a 2014. I. félévi beszámoló elkészítésekor kerül
sor.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
105/2014. (VII.31.) Kt. határozata a 2014. évi előirányzat
módosításról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy jóváhagyja a 2014. évi előirányzat
módosítást az előterjesztés szerint, azzal, hogy annak
átvezetése a költségvetésben a 2014. I. félévi költségvetési
beszámoló elfogadásakor kerül sor
Az előirányzat módosítást a jegyzőkönyv 6. számú melléklete
tartalmazza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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4./ Alsózsolcai Gondozási Központ vezető kérelme
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: A költségvetés elfogadásakor 1 M Ft-ot terveztek az
eszközök beszerzésére, de a konkrét árajánlatok alapján az látszik, hogy mindkét eszköz
megvásárláshoz a tartalék terhére még 460.710 Ft-ot kellene biztosítani.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Ráki István képviselő-testületi tag: Ez milyen ágy lesz?
Dr. Majoros Géza alpolgármester: Masszíroz is, a fél város Miskolcra jár a szolgáltatásért.
Fáklya Tiborné képviselő-testületi tag: Ebből bevétel is származhat, ha nem orvosi beutaló
alapján eszik igénybe.
Dr. Majoros Géza alpolgármester: Ez nem gyógykezelés, ez szolgáltatás.
Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető: Gyógyászati segédeszközzé
nyilvánították.
Zsiros Sándorné polgármester: Valami orvosi beutaláshoz kellene kötni az igénybevételt.
Dr. Majoros Géza alpolgármester: Ez úgyis ott lesz a fizikó terápia mellett, ahol egyébként
is beosztás van.
Zsiros Sándorné polgármester: Maximum egy hétre előre kellene beosztani.
Brünner István képviselő-testületi tag: Egy héten két nap lehetne, amikor szabadon igénybe
vehető a szolgáltatás.
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy támogassák a Gondozási Központ vezetőjének
a kérelmét a lézerzuhany és a Ceragem ágy megvásárlásra, valamint a költségvetésben
meghatározott 1 millió Ft mellé biztosítsák a szükséges 460.710.- Ft-ot a tartalék terhére.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
106/2014. (VII.31.) Kt. határozata a Gondozási Központ
vezetőjének kérelméről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy támogatja a Gondozási Központ
vezetőjének kérelmét a lézerzuhany és a Ceragem ágy
megvásárlásra, valamint a költségvetésben meghatározott 1
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millió Ft mellé biztosítják a szükséges 460.710.- Ft-ot a
tartalék terhére
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Más vélemény hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester a nyílt ülést 18 óra 30
perckor bezárta.
Kmf.
Zsiros Sándorné
polgármester

Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző

Béres Emese Gabriella
jegyzőkönyvvezető
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