
1/2016. sz. jegyzőkönyv

Készült: az alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi 
ülésről, mely 2016. február 01-én 7 óra 30 perckor  kezdődött.

Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester, Fodor Ákos, Dr.
Majoros Géza,  Szabó László, Zsiros Sándor Józsefné képviselő-testületi tagok (a jelenlévő
képviselők száma 6 fő), Marcsikné Orosz Emese jegyző

Az ülésről távolmaradását jelentette be Demkó Dóra alpolgármester, Kurucz Attiláné,  Dr.
Mádai Ákos és Ráki István  képviselő-testületi tag.

Az  ülésre  meghívót  kapott: Csöbör  Katalin  országgyűlési  képviselő,  Antal  Lászlóné,
Herman O. Ált.Iskola igazgató, Fazekasné Baksi Piroska Fekete István Óvoda és Bölcsőde
vezető, Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető, Lengyel-Béres Klára Közösségi
Ház  vezető,  Takácsné  Szabó  Zsuzsanna  2.  sz.  Óvoda  vezető,   Horváth  Henrik  Roma
Nemzetiségi  Önkormányzat  elnöke,  Észak-Magyarország  Szerkesztősége,  Felsőzsolcai
Rendőrőrs vezetője, 

Meghívottként jelen vannak: -

A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.

Szilágyi László polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és a megjelenteket.
Megállapította, hogy az ülés 6 fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta. 

Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pont kerüljön tárgyalásra.

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:

N a p i r e n d :

1./ Döntés az Észak-magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Kft-ben
     tagsági  jogviszony létesítéséről
     Előadó: polgármester

1./ Döntés az Észak-magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Kft-ben
     tagsági  jogviszony létesítéséről

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi László polgármester: ma 9 órakor a Kft tagjai tárgyalnak a megállapodásra, ezért
vált  szükségesség  az  ülés  összehívása.  Közel  egy  éves  próbálkozás,  kezdeményezés
eredménye,  hogy létrehozzanak egy olyan szervezetet, melynek keretében  a kiírt és kiírásra
kerülő  pályázatokat  együttesen  kezelnék.  A  konzorcium  létrehozása  érdekében  a
településeknek nyilatkozni kell a  belépési szándékról. Az Észak-magyarországi Gazdasági és
Területfejlesztési  Nonprofit   Kft  létrehozása  után  a  pályázatokkal  kapcsolatos  feladatokat
teljes  körűen ellátnák.  A Társaság  törzstőkéje  3.000.000,-  Ft,  Alsózsolcának  600.000,-  Ft
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befizetési  kötelezettsége  keletkezne,  a  későbbiekben  a  pályázatok  befolyt  összegéből
folytatnák  a  munkát.  A  társaság  ügyvezetője  megbízási  jogviszonyban  látná  el  feladatát,
részére díjazást kellene fizetni. A Kft-hez csak azok a települések tartoznának, akik a belépési
szándékukkal jelzik, hogy a Társasághoz kívánnak csatlakozni. Valószínű, hogy a Társaság  is
felkérne pályázatírót. Alsózsolca önkormányzata meg van elégedve a jelenlegi pályázatíróval;
nem kíván  csatlakozni  a  Kft-hez.  A  Pénzügyi  és  Városfejlesztési  Bizottság  is  tárgyalt  a
csatlakozás lehetőségéről.

Fodor Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülését vezető tagja: a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság egyhangú szavazattal úgy döntött, hogy nem támogatják  az Észak-
magyarországi Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Kft-hez történő csatlakozást.

Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: a Társasághoz történő csatlakozásról a véleménye
megegyezik az elhangzottakkal. Javasolta, hogy a Hivatal vegyen fel egy dolgozót, aki  jártas
a pályázatírásban és aki összefogja a pályáztatással és a pályázatok lefolytatásával kapcsolatos
teendőket.  A Kft kiadásai: bér és egyéb kiadások előre nem tervezhetőek; nyertes pályázatok
esetén is félév amikorra a pályázati pénzek megérkeznek. Az önkormányzatok pályázatainak
száma valószínű eltérő  lesz,   tisztázatlan  a részesedés  kérdése is.  Nincs  garancia  arra,  ha
Alsózsolca 10 pályázaton nyer, más önkormányzat kevesebben,  akkor milyen formában kell
a Társaság működéséhez hozzájárulni.

Szilágyi  László  polgármester: a  megnyert  pályázatokból  finanszíroznák  a  működést.
Alsózsolca  önkormányzata  meg  van  elégedve   a  pályázatíróval;   a  nyertes  pályázatot  az
elszámolásig,  a   pályázat  lezártáig  végig  viszik.  Ha  nyernek  pályázaton,  visszatérnek  a
dolgozó alkalmazásának lehetőségére.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.

A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
1/2016.  (II.01.)  Kt.  határozata  az  Észak-magyarországi
Gazdasági és Területfejlesztési Nonprofit Kft tagsági jog-
viszony létesítéséről

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
nem  támogatja   az  Észak-magyarországi  Gazdasági  és
Területfejlesztési Nonprofit Kft-hez történő csatlakozást.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Más vélemény hozzászólás nem volt,  így Szilágyi  László polgármester az ülést 07 óra 40
perckor bezárta.

Kmf.

               Szilágyi László                                                        Marcsikné Orosz Emese
                polgármester                                                                      jegyző

   Koczka Imréné
jegyzőkönyvvezető
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