
6/2015. sz. jegyzőkönyv

Készült: az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi 
ülésről, mely 2015. április 01-én 08 órakor kezdődött.

Jelen vannak: Szilágyi  László polgármester,  Brünner  István alpolgármester,  Fodor Ákos,
Kurucz  Attiláné,  Ráki  István,  Szabó  László,  Zsiros  Sándorné  képviselő-testületi  tagok  (a
jelenlévő képviselők száma 7 fő), Demkó Dóra társadalmi megbízatású alpolgármester, Dési
Petra, aki a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XI.27.)
számú rendelet 29.§ (2) bekezdése értelmében a jegyzőt távollétében helyettesíti

Az ülésre meghívót kapott: -

Meghívottként jelen vannak: -

Érdeklődőként jelen van: -

A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.

Szilágyi László polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és a megjelenteket.
Megállapította, hogy az ülés 7 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta. 
Javasolta,  hogy  a  meghívóban  szereplő  napirendi  pont  mellé  vegyék  fel  az  egészségház
elektromos  főkapcsoló  kiépítésével  kapcsolatos  előterjesztést,  valamint  az  Alsózsolca
belterület 1027/5 hrsz alatti ingatlan állapotának megóvására irányuló munkálatok elvégzésére
irányuló Együttműködési Megállapodással kapcsolatos előterjesztést, azzal, hogy a Pénzügyi
és Városfejlesztési Bizottság nem tárgyalta az előterjesztéseket.

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
37/2015.  (IV.01.)  Kt.  határozata  a  napirend
kiegészítéséről

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy felveszi a napirendi pontok közé 
-  az  egészségház  elektromos  főkapcsoló  kiépítésével
kapcsolatos előterjesztést, valamint
- az  Alsózsolca  belterület  1027/5  hrsz  alatti  ingatlan
állapotának  megóvására  irányuló  munkálatok  elvégzésére
irányuló  Együttműködési  Megállapodással  kapcsolatos
előterjesztést,  azzal,  hogy  a  Pénzügyi  és  Városfejlesztési
Bizottság nem tárgyalta az előterjesztéseket.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Szilágyi  László  polgármester: Kérte,  hogy  fogadják  el  az  ülés  napirendjét  a  fenti
kiegészítésekkel együtt.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

A testület 7 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

N a p i r e n d :

1./ TÁMOP 5.3.6-11/1-2012 azonosító számú Komplex telep program – előleg biztosítása
Előadó: polgármester

2./ Az egészségház elektromos főkapcsoló kiépítése
     Előadó: polgármester

3./ Az Alsózsolca belterület 1027/5 hrsz alatti ingatlan állapotának megóvására irányuló
munkálatok elvégzésére irányuló Együttműködési Megállapodás
      Előadó: óvodavezetők

1./ TÁMOP 5.3.6-11/1-2012 azonosító számú Komplex telep program – előleg biztosítása

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi László polgármester: Az előleget addig fizetnék, amíg a pályázat alszámlájára az
irányító hatóságtól nem érkezik meg a pénz.

Szabó László képviselő-testületi tag: Erre van határidő?

Szilágyi  László  polgármester: Az irányító  hatósághoz beérkezik  a  kifizetési  kérelem,  ha
adott esetben hiánypótlás szükséges, annak eleget tesznek, és azután utalják az összeget. Az a
Projektmenedzsment  kft.  dolgozik  rajta,  akik  a  szociális  város  rehabilitáció  pályázatot  is
csinálják, időközben elment a projektvezető és a szakmai vezető.

Szilágyi László polgármester: Kérte, hogy fogadják el a TÁMOP 5.3.6-11/1-2012 azonosító
számú Komplex telep program – előleg biztosításával kapcsolatos előterjesztést.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2015.  (IV.01.)  Kt.  határozata  a  TÁMOP 5.3.6-11/1-
2012  azonosító  számú  Komplex  telep  program
zavartalan működéséhez előleg biztosításáról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  a  TÁMOP  5.3.6-11/1-2012  azonosító
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számú Komplex telep program zavartalan működéséhez az
illetmények,  és  költségtérítések  kifizetéséhez  szükséges
összeget  folyamatosan  biztosítja  a  tartalék  terhére
előlegként,  amennyiben  annak  fedezetére  nem  áll
rendelkezésre elegendő összeg a pályázat alszámláján.

Amennyiben  a  pályázat  alszámlájára  az  elszámolásokból
jóváírás érkezik,  az előlegek haladéktalanul  visszafizetésre
kerülnek

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

2./ Az egészségház elektromos főkapcsoló kiépítése

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi  László  polgármester: A  tűzoltóság  volt  kint  ellenőrizni  és  kiderült,  hogy  az
egészségház  nem  rendelkezik  olyan  főkapcsolóval,  amit  tűz  esetén  le  lehetne  kapcsolni.
Ennek a költsége 150-200 ezer Ft lenne, amit a tartalék terhére biztosítanának.

Szilágyi  László  polgármester: Kérte,  hogy  szavazzanak az  egészségház  elektromos
főkapcsoló  kiépítéséről,  melynek  költsége  150-200  ezer  Ft,  melyet  a  tartalék  terhére
biztosítanának.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
39/2015.  (IV.01.)  Kt.  határozata  az  egészségház
elektromos főkapcsoló kiépítéséről

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy  döntött,  hogy  fedezetet  biztosít  az  egészségház
elektromos főkapcsoló  kiépítésére  és  a  kivitelezésre,
melynek költsége előre láthatólag 150-200 ezer Ft, melyet a
tartalék terhére biztosítanak

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3./ Az Alsózsolca belterület 1027/5 hrsz alatti ingatlan állapotának megóvására irányuló
munkálatok elvégzésére irányuló Együttműködési Megállapodás

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 5. számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi  László  polgármester: A  Szociális  és  Gyermekvédelmi  Igazgatóság,  mint
vagyonkezelő és Alsózsolca Város Önkormányzata között jönne létre a megállapodás. Az az
épület egy érték, és a közfoglalkoztatás keretében rendbe tudnák tenni. Megoldható lenne a
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növényzet  ápolása,  a  tető  javítása,  ezeket  a  megállapodás  értelmében  az  önkormányzat
vállalná.
Más kiutat nem lát, ha már közük lesz az épülethez, akkor meg tudják akadályozni, hogy oda
idegenek bemenjenek, a legfontosabb a tető és a csatorna megjavítása, hogy az épület állaga
tovább ne romoljon.

Szilágyi László polgármester: Javasolta,  hogy fogadják el a Szociális  és Gyermekédelmi
Igazgatóság,  valamint  Alsózsolca  Város  Önkormányzata  közötti  Együttműködési
Megállapodást  az Alsózsolca belterület  1027/5 hrsz alatti  ingatlan állapotának megóvására
irányuló munkálatok elvégzésére.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

A testület 6 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
40/2015. (IV.01.) Kt. határozata az Alsózsolca belterület
1027/5  hrsz  alatti  ingatlan  állapotának  megóvására
irányuló  munkálatok  elvégzésére  irányuló
Együttműködési Megállapodásról

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy elfogadja az Alsózsolca belterület 1027/5
hrsz  alatti  ingatlan  állapotának  megóvására  irányuló
munkálatok  elvégzésére  irányuló  Együttműködési
Megállapodást.

Az Együttműködési Megállapodást a jegyzőkönyv 5. számú
melléklete tartalmazza.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szilágyi László polgármester: Érdeklődik, hogy mi az oka a nem szavazatnak.

Zsiros  Sándorné  képviselő-testületi  tag: Aggályai  vannak  azzal  kapcsolatban,  hogy  az
épület nem az önkormányzat tulajdona, és mégis beruházást valósítanak meg. A környezet
rendbetétele ellen nincs kifogása, de ezzel az erővel felújíthatnák a Víztorony, vagy a Tanács
úti volt TSZ telep épületét is. 

Más vélemény hozzászólás nem volt,  így Szilágyi  László polgármester az ülést 08 óra 10
perckor bezárta.

Kmf.

               Szilágyi László                                                      Dési Petra
                polgármester                                           a jegyző távollétében eljáró ügyintéző

Béres Emese Gabriella
jegyzőkönyvvezető
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