
9/2016. sz. jegyzőkönyv

Készült: az alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi 
ülésről, mely 2016. április 15-én 8 óra 00 perckor  kezdődött.

Jelen vannak: Szilágyi  László polgármester,  Brünner  István alpolgármester,  Fodor Ákos,
Dr. Mádai Ákos,  Ráki István,  Szabó László és Zsiros Sándorné képviselő-testületi tagok (a
jelenlévő képviselők száma 7 fő), Marcsikné Orosz Emese jegyző

Az ülésről távolmaradását jelentette be Demkó Dóra alpolgármester, Dr. Majoros Géza és
Kurucz Attiláné képviselő-testületi tagok 

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 Alsózsolcai Gondozási Központ vezető, Lengyel-Béres Klára
Közösségi Ház és Könyvtár megbízott vezető, Takácsné Szabó Zsuzsanna Alsózsolcai  2. sz.
Óvoda  vezető,   Horváth  Henrik  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat  elnöke,  Észak-
Magyarország  Szerkesztősége,  Blende Info,  Felsőzsolcai  Rendőrőrs  vezetője,  a  képviselő-
testület bizottságainak külsős tagjai,

Meghívottként  jelen  vannak:  Oroszné  Verba  Julianna  Alsózsolcai  Gondozási  Központ
vezető, Lengyel-Béres Klára Közösségi Ház és Könyvtár megbízott vezető

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 pontok  kerüljenek  tárgyalásra.

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

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./ Pályázat benyújtása a TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra 
     fejlesztések című felhívás tárgyában
     Előadó: polgármester

2./ Pályázat benyújtása a TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
     bővítése, fejlesztése című felhívás tárgyában
     Előadó: polgármester
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1./ Pályázat benyújtása a TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra 
     fejlesztések című felhívás tárgyában

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.

Szilágyi László polgármester: a rendkívüli ülés megtartására azért vált indokolttá, mert két
olyan  pályázat  is  van,  melynek  rövid  a   beadási  határideje.  A  pályázatok  nagy  részre
általánosságban kerül kiírásra, a települések keresik azt a rést,  ahol esélyt látnak,  pályáznak.
Magyarország Kormánya pályázatot írt ki   települési önkormányzatok számára, a helyi vízkár
veszélyeztetettség  csökkentése, környezeti káresemények megelőzése érdekében. A pályázat
célja:  a  települések  belterületi  csapadékvíz  elvezetési;  az  ár-,  belvíz-  és  helyi  vízkár
veszélyeztetettségének csökkentése, és a környezeti káresemények megelőzése. A fejlesztések
esetében  a  cél  a  belterületre  hullott  csapadékvizek  és  felszín  alól  előtörő  fakadó  vizek
rendezett és kártétel nélküli elvezetése. Az érintett csapadékvíz elvezető rendszer felújítása
Alsózsolca, Kossuth út 3606 sz. állami tulajdonú – Felsőzsolca – Muhi összekötő út mentén a
meglévő földmedrű árkot burkolnák, az átereszeket újjáépítenék. A Sajó folyóba 4 helyen
csatlakoznak be a csapadékvíz rendszerek: Kossuth úti, Kassai utcai, Tanács utcai és Jókai
utcai. A zárt rendszerű, meglévő Kossuth  út alatti átvezetéseket tisztítják. A támogatás 100
%-os,  a  megpályázni  kívánt  támogatási  összeg bruttó  400.000.000,-  Ft.-  Ft.  A pályázattal
kapcsolatos előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta.

Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság a pályázat
benyújtását  támogatta  és  javasolja  a  testületnek,  hogy  a  polgármestert  hatalmazza  fel  a
szükséges intézkedések megtételére. 

Szilágyi  László  polgármester: kérte  a  testületet,  hogy  támogassák,  a  TOP-2.1.3-15
„Települési környezetvédelmi infrastruktúra – fejlesztések” tárgyú pályázat benyújtását.

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

A testület   7  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-  
testületének   75/2016. (IV.15.) Kt. határozata 
pályázat  benyújtásáról  a   TOP-2.1.3-15
Települési  környezetvédelmi  infrastruktúra  –
fejlesztések című tárgyában

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-
            testülete elfogadja a TOP-2.1.3-15 Települési 

                                                                       környezetvédelmi infrastruktúra – fejlesztések 
című konstrukcióban pályázat benyújtását.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester

Szilágyi László polgármester: kérte a testületet felhatalmazását  a TOP-2.1.3-15 „Települési
környezetvédelmi  infrastruktúra  – fejlesztések” tárgyú  pályázat   benyújtásával  kapcsolatos
intézkedések megtételére. 
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A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.

A testület   7  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  képviselő-
testületének 76/2016. (IV.15.) Kt. határozata 
pályázat  benyújtásáról  a   TOP-2.1.3-15
Települési  környezetvédelmi  infrastruktúra-
fejlesztések  című  felhívás  tárgyában  –
polgármester megbízása

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete felhatalmazza polgármestert, hogy a TOP-
2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra
-  fejlesztések  című  konstrukcióban  a  benyújtandó
pályázatok előkészítésében és beadásában teljes kö-
rűen eljárjon, az előkészítéshez és a megvalósítás-
hoz szükséges közreműködői, megbízási szerződé-
seket megkösse.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester

2./ Pályázat benyújtása a TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
     bővítése, fejlesztése című felhívás tárgyában

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.

Szilágyi László polgármester: Magyarország Kormánya pályázatot írt ki önkormányzatok
részére idősek nappali ellátására és a gyermekjóléti szolgálat infrastrukturális, minőségi fej-
lesztése,  új  szolgáltatások vagy új férőhelyek infrastrukturális  fejlesztésének megvalósítása
érdekében. A pályázat kiemelt célja a helyi szinten elérhető, megfizethető, fenntartható és ma-
gas színvonalú önkormányzati közszolgáltatások biztosítása, kiemelten az egészségügyi és a
szociális alapszolgáltatás területén, megteremtve a szolgáltatásnyújtás megfelelő infrastruktu-
rális feltételeit.   A benyújtandó pályázat keretében a következőket tervezik:  az Alsózsolcai
Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat épületének  bővítését kb. 12 m2-es
helyiséggel, az épület felújítását, a szomszédos üres telekkel történő összevonását; energiaha-
tékonyság növeléséhez energia-megtakarítást célzó beavatkozásokat: az épület határoló szer-
kezeteinek hőszigetelését, - így a lábazatot, a falat és a födémet is - valamint a nyílászáróinak
cseréjét. A gépészet szükséges mértékig történő felújítását és napelemek elhelyezését; aka-
dálymentesítés elvégzését; első helyiségben játszósarok kialakítását; szomszédos telken ját-
szótér, kerítés és parkoló kialakítását; ingatlan vásárlását és gépjármű beszerzést.

Brünner István alpolgármester: a Gondozási Központ szigetelve van, de amennyiben az
épülethez építenek, felújítanak az új energetikai  előírásoknak meg kell felelni, az épület hő-
szigetelő anyagának vastagabbnak kell lennie; a nyílászárókat is cserélni kell, mert a nyílászá-
róknak is vastagabb rétegűnek kell lenni. A Gondozási Központnál van egy játszótér, de azt
fejleszteni szeretnék és a parkolót is  szeretnék úgy bővíteni, hogy a szomszédos ingatlant
megvásárolnák. A pályázati összeg 2 %-áig ingatlan vásárlására biztosítja.
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Szilágyi László polgármester: a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költ-
ség 100 %-a. A megpályázni kívánt támogatási összeg bruttó 70.000.000,- Ft. A pályázattal
kapcsolatos előterjesztést a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta.

Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság a pályázat
benyújtását  támogatta  és  javasolja  a  testületnek,  hogy  a  polgármestert  hatalmazza  fel  a
szükséges intézkedések megtételére. 

Szilágyi  László  polgármester: kérte  a  testületet,  hogy  támogassák,  a  TOP-4.2.1-15
„Szociális  alapszolgáltatások  infrastruktúrájának  bővítése,  fejlesztése”  tárgyú  pályázat
benyújtását.

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

A testület   7  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-  
testületének   77/2016. (IV.15.) Kt. határozata 
pályázat benyújtásáról a TOP-4.2.1-15 „Szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítésére, fejlesztése”  című felhívási 
konstrukcióban.

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-
            testülete elfogadja a TOP-4.2.1-15 „Szociális  

szolgáltatások infrastruktúra – fejlesztések” című
konstrukcióban pályázat benyújtását.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester

Szilágyi László polgármester: kérte a testületet felhatalmazását  a TOP-4.2.1-15 „Szociális
szolgáltatások  infrastruktúra  –  fejlesztések”  tárgyú  pályázat   benyújtásával  kapcsolatos
intézkedések megtételére. 

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

A testület   7  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  képviselő-
testületének  78/2016. (IV.15.) Kt. határozata 
pályázat benyújtásáról a  TOP-4.2.1-15 
„Szociális alapszolgáltatások infrastruk-
túrájának bővítése, fejlesztése”  című felhívás 
tárgyában –  polgármester megbízása

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza polgármestert, hogy a 
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            TOP-4.2.1-15 „Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című 
konstrukcióban a benyújtandó pályázatok 
előkészítésében és beadásában teljes körűen

            eljárjon, az előkészítéshez és a megvalósításhoz 
szükséges közreműködői, megbízási szerződéseket 
megkösse.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester

Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester a rendkívüli ülést 08
óra 12 perckor bezárta.

               Szilágyi László                                                        Marcsikné Orosz Emese
                polgármester                                                                      jegyző

  

 Koczka Imréné
jegyzőkönyvvezető
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