
10/2016. sz. jegyzőkönyv

Készült: az alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi 
ülésről, mely 2016. április 26-án 8 óra 00 perckor  kezdődött.

Jelen vannak: Szilágyi  László polgármester,  Brünner  István alpolgármester,  Fodor Ákos,
Dr. Mádai Ákos,  Kurucz Attiláné, Ráki István,  Szabó László és Zsiros Sándorné képviselő-
testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 8 fő), Marcsikné Orosz Emese jegyző

Az ülésről távolmaradását jelentette be Demkó Dóra alpolgármester és Dr. Majoros Géza
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 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, Nagyné Tóth  Zita az Alsózsolcai Herman Ottó Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztásra pályázó; Dojcsák Lászlóné
az  Alsózsolcai  Herman  Ottó  Általános  Iskola  és  AMI  Benedek  Elek  Tagiskolája
tagintézményvezető munkakör betöltésére pályázó

Meghívottként jelen vannak:  Nagyné Tóth Zita és Dojcsák Lászlóné pályázók

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   8   fő  jelenlétével  határozatképes,  azt  megnyitotta.  Kérte  a
testületet,  hogy  a  meghívóban  szereplő  napirendi  pontokat   tárgyalják  meg  azzal  a
kiegészítéssel, hogy a zárt ülés előtt 3 napirendi pontként tárgyaljanak Pályázat benyújtása a
TOP-1.2.1-15 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című
felhívás tárgyában és 4. napirendi pontként tárgyaljanak a Közbeszerzési eljárásról.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.

A testület   8  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testület
                                                      79/2016. (IV.26.) Kt. határozata napirend pont 
                                                      felvételéről

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testület
 úgy döntött, hogy 3. napirendi pontként tárgyaljanak 
 Pályázat benyújtása a TOP-1.2.1-15 „Társadalmi és  
környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” 
című felhívás tárgyában és 4. napirendi pontként 
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tárgyaljanak a „Alsózsolca Város Önkormányzata részére 
nyersanyagok beszerzése” tárgyú nemzeti értékhatárt
elérő, Kbt. 113. § szerinti közbeszerzési eljárás – ajánlatok 
értékeléséről

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester

Szilágyi László polgármester: kérte a képviselő-társait,  hogy döntsenek arról, hogy az 4.
napirendi  pontot,  mely az  „Alsózsolca Város  Önkormányzata  részére  nyersanyagok beszerzése”
tárgyú nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 113. § szerinti közbeszerzési eljárás – ajánlatok értékeléséről
szól   zárt ülés keretén belül tárgyalják.  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 46. §. (2) bekezdése szerint a képviselő-testület zárt ülést rendelhet el az
általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett
üzleti érdekét sérteni, ezért kéri, hogy a Közbeszerzési eljárás ajánlatainak értékelését  zárt
ülés keretein belül tárgyalja a képviselő-testület.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.

A testület   8  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testület
                                                      80/2016. (IV.26.) Kt. határozata zárt ülés elrendeléséről

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
                                          úgy döntött, hogy az 4. napirendi pontot, Alsózsolca Város   

                                                          Önkormányzata részére nyersanyagok beszerzése” tárgyú nemzeti 
                                                          értékhatárt   elérő, Kbt. 113. § szerinti közbeszerzési eljárás – 
                                                          ajánlatok  értékelését zárt ülésen tárgyalja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Szilágyi László polgármester: javasolta, hogy az elhangzott kiegészítésekkel tárgyaljanak a
napirendi pontokról.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.

A testület 8  igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:

N a p i r e n d :

1./ Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola magasabb vezetői megbízással
     kapcsolatos véleményezési eljárás
     Előadó: polgármester

2./ Alsózsolca, Tanács út 17. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérleti díjának megállapítása
     Előadó: polgármester

3./ Pályázat benyújtása a TOP-1.2.1-15 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
     turizmusfejlesztés” című felhívás tárgyában.
     Előadó: polgármester
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Zárt ülés:
4./ „Alsózsolca Város Önkormányzata részére nyersanyagok beszerzése” tárgyú nemzeti értékhatárt
     elérő, Kbt. 113. § szerinti közbeszerzési eljárás – ajánlatok értékelése
     Előadó: polgármester

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

1./ Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola magasabb vezetői megbízással
     kapcsolatos véleményezési eljárás

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.

Szilágyi  László  polgármester  : elmondta,  hogy  a   pályázatókat  külön-külön  fogják
meghallgatni. 
(Dojcsák Lászlóné elhagyta az üléstermet.)

Szilágyi  László polgármester: 2011 évben  a képviselő-testület  döntött  az iskolaigazgató
kinevezéséről, Antal Lászlóné személyében megtalálták azt a vezetőt, akit alkalmasnak véltek
az intézmény vezetésére  és  aki  munkájával  bizonyította,  hogy annak idején jól  döntöttek.
Antal  Lászlónét  a  képviselő-testület  2014.  évben   Alsózsolca  Közszolgálatáért  kitüntetést
kapta. Sajnálattal vették tudomásul,  hogy nem nyújtotta be pályázatát  a magasabb vezetői
beosztásra;  együttműködésük  korrekt  volt,  közösen oldották  meg  a  problémákat.  Dojcsák
Lászlóné tagintézményvezetőt öt évvel ezelőtt Antal Lászlóné nevezte ki. Jelenleg az  állami
intézményfenntartó  központ  által  fenntartott  köznevelési  intézmény,  többcélú  intézmény
vezetőjét  -  az  e  törvényben  foglalt  szervezetek,  közösségek,  személyek  és  a  fenntartó
véleményének kikérésével - az oktatásért felelős miniszter bízza meg öt évre. A fenntartó a
köznevelési  intézmény  vezetőjének  megbízásával  összefüggő  döntése  vagy  véleményének
kialakítása  előtt  beszerzi  a  működtető  önkormányzat  véleményét,  2013.  évtől  nem  az
önkormányzat  nevezi  ki  az  intézményvezetőt.  A Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központ
miután  átvette  az  iskolát  az  önkormányzatnak  az  iskolával  kapcsolatosan  működtetési
feladatai vannak; évente közel 55-60 millió forintba került az intézmény fenntartása.

Nagyné Tóth Zita pályázó: röviden ismertette iskolai végzettségeit általános iskolai tanító,
angol  szakos  nyelvtanár  és   2006.  évben  közoktatási  vezető,  pedagógus  szakvizsga
végzettséget is szerzett. A  tagintézményvezetővel jó a kapcsolata, pályázatát azért is nyújtotta
be, mert hosszú távú tervei vannak. Az iskolába 21 éve dolgozik és legfőbb célja, hogy rend
és  fegyelem  legyen  az  intézményeikben,  hiszen  ez  az  alapja  a  zavartalan  tanórák
megtartásának.  Szigorítaná  az  iskola  belső  szabályzatát  és  következetesen  be  is  tartatná
minden  tanulóval.  Szólt  a  tanulólétszám  alakulásáról  is;  az  elmúlt  tanévekben
intézményükben a tanulólétszám csökkenést mutat.  Az okok között  megtalálható a 6 és 8
osztályos gimnáziumokba, valamint a környező települések elsősorban egyházi intézményeibe
való elvándorlás. Szeretné,  ha a település gyermekei az alsózsolcai iskolákban tanulnának,
nem  vinnék  el  a  szülők  más  iskolákba  gyermekeiket.  Kiemelt  fontosságúnak  tartja  a
beiskolázási körzetek óvodáival a kapcsolattartást,  hiszen az óvódából kikerülő gyermekek
jelentik  az  iskola  tanulólétszámát.  Beszélt  a  bevezetésre  kerülő  Arizona  Programról.  Az
intézményben  egyre  szaporodnak  a  nevelési,  fegyelmezési  problémák  és  a
konfliktushelyzetek  kezelésére  vezették  be  az  említett  programot.  Az  alapszabályokat,  a
fegyelmet  megsértett  tanulónak  el  kell  hagynia  az  osztálytermet  és  egy  erre  kialakított
teremben, felügyelet mellett szembesülni kell szabálysértésével. Korrekt probléma megoldás,
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hiszen  a  fegyelmezést  nem  a  tanórán  kell  megoldani,  a  többi  diák  tanulhat  tovább,  a
rendbontó diákot pedig nem szégyenítik meg az osztály előtt. Intézményükben beindították a
Sakkpalota programot, melyet Polgár Judit fejlesztett ki és véleménye szerint a sakk az egyik
leghatékonyabb képességfejlesztő eszköz, melynek segítségével a gyermekeknél előmozdítja
a különböző tantárgyak elsajátítását.  Szeretne fejlődést és megújulást az iskolában; bízik a
képviselő-testület támogatásában.

Szilágyi László polgármester: az iskola állami kézben van. Mint működtető önkormányzat
már folytattak tárgyalásokat az ügyben, hogy a Görögkatolikus Egyház átvállalná e-az iskola
működtetését.  Amennyiben  kinevezésre  kerülne,  támogatná-e  azt  az  elképzelésüket,  hogy
egyházi iskolává váljon a Herman Ottó Általános Iskola? Érdeklődött  továbbá, hogy mi a
véleménye arról, hogy az iskolájuk központi iskola szerepet töltené be.

Nagyné Tóth Zita pályázó:  görög katolikus és vallását gyakorolja; a Felsőzsolcai Görög
Katolikus Egyházközség képviselő-testület tagja. Gulybán Tibor esperes úrral 4 éve dolgozik
együtt. Támogatja, hogy az iskolát a görög katolikus egyház vegye át. Dr. László István a
Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központ   Miskolci  Tankerület  igazgatójával  folytatott
egyeztetéskor kijelentette, hogy nem lesz gyűjtőiskola az alsózsolcai általános iskola.

Szilágyi  László  polgármester: az  intézményvezetői  pályázatot  tárgyalta  a  Szociális  és
Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság és az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság is,
kérte az elnököket az állásfoglalások ismertetésére.

Szabó László az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: a Herman Ottó Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola magasabb vezetői megbízásra beadott Nagyné Tóth Zita
pályázatát tárgyalta és vezetői megbízását támogatta.

Ráki István a Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalt  az  intézményvezetői  beosztásra  beadott  pályázatról  és  Nagyné  Tóth  Zita
iskolaigazgatói megbízását támogatta.
     
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak arról, hogy  a Herman  Ottó Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola magasabb vezetői beosztásra Nagyné Tóth Zita pályázatát, 
vezetői megbízását  támogatják.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.

A testület   8  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testület
                                                      81/2016. (IV.26.) Kt. határozata a Herman  Ottó 

      Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola magasabb
       vezetői megbízás támogatásáról

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Herman  Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázatra 

 Nagyné Tóth Zita pályázatát, magasabb vezetői 
megbízását támogatja.

4



 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a   
 döntésnek megfelelően az intézményfenntartót értesítse.

        Az intézményvezetői álláshelyre benyújtott pályázatot  a 
        jegyzőkönyv 4.  számú  melléklete tartalmazza.

  Felelős:    polgármester
  Határidő:  azonnal

(Nagyné  Tóth  Zita  elhagyta  az  üléstermet.  Dojcsák  Lászlóné  elfoglalta  helyét  az
ülésteremben.)

Szilágyi  László  polgármester: Dojcsák  Lászlóné  tagintézmény  vezetésre  nyújtotta  be
pályázatát;  5 éve a Herman Ottó Általános Iskola intézményvezetője Antal Lászlóné bízta
meg a Benedek Elek Tagiskola vezetésével.   Az iskolában a tanulói összetétel miatt nehéz a
feladata.

Dojcsák  Lászlóné  pályázó: más  az  arculata  a  Benedek  Elek  Tagiskolának,  a
gyermekösszetétel  miatt.  A Herman Ottó Általános Iskola vezetőjével  jó a kapcsolata,  jól
együttműködtek és közösen oldották meg problémáikat. Iskolájukban jelenleg 96 %-os a roma
tanulók  száma,  mely  a  település  roma lakosságának elhelyezkedése  miatt  alakult  így.   A
tanulók 80 %-a halmozottan hátrányos helyzetűek.  Legfontosabb céljuk, hogy  a gyermekek
végeznék  el  az   általános  iskolát;  csökkenjen  a  korai  gyermekvállalás  és  a  tanulók
fegyelmezettebbek  lennének.  A  rendszertelen  tanulás  következménye,  hogy  a  diákok
lemaradnak, lemorzsolódnak, évet veszítenek. Arra törekednek, hogy a tanulók számára az
iskolán belül türelmes és támogató légkört alakítsanak ki. A roma tanulókkal való egyéni és
csoportos  foglalkozásra  készített  programok  jól  szolgálják  a  lemaradók  felzárkóztatását.
Beszélt a  Komplex Instrukciós program bevezetéséről és tapasztalatairól, mely szerint a roma
tanulók szocializációs fejlődése pozitív irányba változott. Csoportos munkában dolgoznak a
gyerekek,  közösen  tevékenykednek,  formálódik  a  gyermekek  személyisége.  A  jó
csoportmunkának sajnos a tárgyi eszközök hiányát érzi; mozgatható padok vásárlására lenne
szükségük.  Szólt a Szimfónia programról is, melynek célja, hogy a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű tanulókat fejlesszék, bevonják a csoportos zeneoktatásba; illetve tanórán
kívüli készség- és személyiségfejlesztő foglalkozásokon vesznek részt. 

Szilágyi László polgármester: a Szimfónia Alapítvány koncertje nagyon jó volt, tehetséges
gyerekek zenéltek és fegyelmezettek voltak.

Dojcsák Lászlóné pályázó: a projekt keretében hegedűn, brácsán és gordonkán tanulnak a
gyerekek,  a  legfontosabb,  hogy  50-55  hátrányos  helyzetű  gyermek  vesz  részt  a
foglalkozásokon.  Kérte  a  képviselő-testületet,  hogy  az  elavult  vizesblokk  rendbetételéhez
nyújtsanak támogatást.

Szilágyi  László  polgármester: az  tagintézményvezetői  pályázatot  tárgyalta  a  Szociális  és
Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság és az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság is.

Szabó László az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: a Herman Ottó Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Benedek Elek Tagiskolája  magasabb vezetői álláshelyre
beadott Dojcsák Lászlóné pályázatát tárgyalta és vezetői megbízását támogatta.
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Ráki István a Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság elnöke: a bizottság
tárgyalt az tagintézményvezetői beosztásra beadott pályázatról és Dojcsák Lászlóné vezetői
megbízását támogatta.
     
Szilágyi  László  polgármester: kérte,  hogy  szavazzanak  arról,  hogy   a  Herman   Ottó
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Benedek Elek Tagiskola  magasabb vezetői
beosztásra Dojcsák Lászlóné pályázatát, vezetői megbízását  támogatják.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.

A testület   8  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testület
                                                      82/2016. (IV.26.) Kt. határozata a Herman  Ottó 

      Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Benedek 
       Elek Tagiskola magasabb vezetői megbízás 
       támogatásáról

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Herman  Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola Benedek Elek Tagiskola magasabb vezetői 
beosztásra kiírt pályázatra Dojcsák Lászlóné pályázatát,

 magasabb vezetői megbízását támogatja.

 A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a   
 döntésnek megfelelően az intézményfenntartót értesítse.

        Az intézményvezetői álláshelyre benyújtott pályázatot  a 
        jegyzőkönyv 5.  számú  melléklete tartalmazza.

  Felelős:    polgármester
  Határidő:  azonnal

(Nagyné Tóth Zita elfoglalta helyét az ülésteremben.)

Szilágyi László polgármester:   sok sikert; kinevezésük esetén jó munkát kívánt mindkét
pályázónak.

(Nagyné  Tóth  Zita   és  Dojcsák  Lászlóné  pályázók  megköszönték  a  képviselő-testület
támogatását;  elhagyták az üléstermet.)
                           
2./ Alsózsolca, Tanács út 17. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérleti díjának 
     megállapítása

Az előterjesztés a jegyzőkönyv  6. számú mellékletét képezi.

Szilágyi László polgármester: 2016. április 20-án a településünkön sajnálatos tűzeset történt,
melynek kapcsán  egy család háza lakhatatlanná vált;  a lakásban hárman laktak.  Átmeneti
jelleggel  testvérükhöz költöztek,  azonban férőhely,  üresen álló  szoba hiányában  ott   csak
nagyon  szűkösen férnek el,  újabb  fekvőhelyek  elhelyezésére  nincs  lehetőség.  Alsózsolca
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Város  Önkormányzatának  tulajdonába  került  az  Alsózsolca,  Tanács  út  17.  szám  alatti
ingatlan,  melyet  a család megtekintett  és amennyiben egyéb megoldást nem tudnak találni
átmeneti  megoldásként  szeretnének beköltözni  az ingatlanba.  Az elmondottak  miatt  kérte,
hogy az  ingatlan  állapotának figyelembevételével 5.000,-Ft/hó  összegben állapítsanak meg
bérleti díjat. A lakásban nincs fürdőszoba, a Városüzemeltetés dolgozói nyújtanak segítséget
az  egészségügyi  festéshez.  Az  ingatlant  a  képviselő-testület  későbbi  időpontban  vásárolta
meg,  mint  ahogyan  döntöttek  az  önkormányzati  ingatlanok,  termek  bérleti  díjának
megállapításáról,  így nem szerepel  a bérlemények  listáján ez az ingatlan.  A szóban forgó
lakás az eszközkezelő tulajdonában van, keresik a megoldást, hogy az eszközkezelő fel tud-e
ajánlani  cserébe  egy  olyan  házat,  mely  az  eszközkezelő  tulajdonában  van,  de  addig  is
segítséget szeretnének  nyújtani a szerencsétlenül járt családnak. 

Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság elfogadásra
javasolta, hogy az Alsózsolca, Tanács út 17. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakást 2016.
augusztus 31. napjáig adják bérbe Erős Andrásnénak és családjának, 5.000,- Ft/hó bérleti díj
térítése   mellett.  Az  ingatlan  bérbeadása  egy  átmeneti  megoldás  a  család  számára,
amennyiben  nincs  számunkra  megfelelő  lakható  épület,  a  bérlemény  igénybevételének
hosszabbítását kérhetik. Véleménye szerint a határozott időre kiadott bérlemény a családot
sarkallja arra, hogy mielőbb végleges megoldást keressenek.

Zsiros Sándorné képviselő-testületi tag: a bérleti szerződésben térjenek ki a közüzemi díjak
fizetésére is.

Kurucz  Attiláné  képviselő-testületi  tag: érdeklődött,  hogy  Erős  Andrásnénak  van-e
munkahelye, mert korábban tudomása szerint közmunkaprogramban vett részt.

Szilágyi  László  polgármester: a  Népkonyha  üzemeltetője  alkalmazza  4  órás
foglalkoztatásban, felügyeli az ebéd kiosztását. Tudomása szerint a fiai is dolgoznak.

Zsiros  Sándorné képviselő-testületi  tag: javasolta,  hogy határozott  időre  adják bérbe az
ingatlant.

Ráki István képviselő-testületi tag: véleménye szerint is kell egy határt szabni az ingatlan
bérbeadásával kapcsolatosan, mert így keresni fognak végső megoldást.

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy az elhangzott javaslat alapján szavazzanak arról,
hogy az Alsózsolca, Tanács út 17. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant bérbe adják
5.000,-  Ft/hó  összegért  Erős  Andrásné  alsózsolcai  lakosnak,  akinek  lakástűz  miatt
lakhatatlanná vált a lakása. 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.

A testület   8  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testület
                                                      83/2016. (IV.26.) Kt. határozata Alsózsolca, Tanács út

17.  szám  alatti  önkormányzati  lakás  bérleti  díjának  
megállapításáról
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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete
       úgy döntött, hogy  az Alsózsolca, Tanács út 17. szám alatti 
       önkormányzati tulajdonú lakást, lakástűz miatt  bérbe adják
       Erős Andrásné alsózsolcai lakosnak, 2016. augusztus 31. 
       napjáig 5.000,- Ft/hó összegért.

 Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérbeadással 
 kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

  Felelős: polgármester
  Határidő:      azonnal

3./ Pályázat benyújtása a TOP-1.2.1-15 „Társadalmi és környezeti szempontból 
     fenntartható turizmusfejlesztés” című felhívás tárgyában.

Az előterjesztés a jegyzőkönyv  7. számú mellékletét képezi.

Szilágyi  László  polgármester: a  Széchenyi  2020  keretében  megjelent  a  „Társadalmi  és
környezeti  szempontból  fenntartható  turizmusfejlesztés”  című  (TOP-1.2.1-15  kódszámú)
felhívás. Már korábban folytattak tárgyalásokat turisztikai pályázattal kapcsolatosan, a Norda
vállalta, hogy megírja, Sajókeresztúr-Alsózsolca Sajó-víze összeköt pályázatban. A most kiírt
pályázati felhívásra a tervezett beruházás megvalósítására Alsózsolca Város Önkormányzata -
Sajókeresztúr  Község  Önkormányzatával  közösen,  konzorciumi  együttműködési  formában
kíván pályázni. A turisztikai beruházási koncepció  az alábbi megvalósítandó tevékenységeket
tartalmazza: vízi,- és kerékpártúra útvonal kialakítása Sajókeresztúr és Alsózsolca települések
között;  kerékpár,-  és  kenutúra  lebonyolításához  szükséges  eszközbeszerzés  megvalósítása;
ingyenes  parkoló  egységek  létesítése;  kaland,-  és  pihenő/szabadidőpark  megvalósítása,-
mobilszínpaddal.  szolgáltatóegységek  létrehozása,-  magánvállalkozások  bevonása  céljából;
szalonnasütők  és  bográcsozók  kiépítése  és   mosdó,-  és  illemhelyiségek  kialakítása.  A
megpályázni kívánt támogatási  összeg összesen bruttó 600.000.000,- Ft, ebből  Alsózsolca
Város Önkormányzata: 300.000.000,- Ft összegű támogatásra pályázik. A támogatás 100 %-
os mértékű. A pályázattal kapcsolatos előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság,  a  Szociális  és  Nemzetiségi  Ügyekkel  Foglalkozó  Bizottság  és  az  Ifjúsági,
Kulturális és Sport Bizottság is.

Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság egyhangúlag
támogatta a pályázat benyújtását és azt, hogy a polgármestert hatalmazzák fel a pályázat be-
nyújtásával, lebonyolításával kapcsolatos ügyek intézésére.

Szabó László az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: a bizottság támogatta a
pályázat  benyújtását  és  javasolták,   hogy  a  polgármestert  hatalmazzák  fel  a  pályázat
benyújtásával kapcsolatos intézkedésekre.

Ráki István a Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság elnöke: a bizottság
is támogatta  a  pályázat  benyújtását  és bíznak abban,  hogy a pályázat  eredményes  lesz.  A
bizottság támogatja a polgármester megbízását a pályázattal kapcsolatos teendők elvégzésére,
a szerződések aláírására.
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Szilágyi  László  polgármester: kérte,  hogy  szavazzanak  arról,  hogy  a  képviselő-testület
benyújtja  az  előterjesztés  szerint  a  „Társadalmi  és  környezeti  szempontból  fenntartható
turizmusfejlesztés” című pályázatot.

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.

A testület   8  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-  
testületének  84/2016. (IV.26.) Kt. határozata 
pályázat benyújtása a TOP-1.2.1-15 „Társa-
dalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” című felhívási konstruk-
cióban

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-
                                               testülete elfogadja a  TOP-1.2.1-15 Társadalmi és 

                                                             környezeti szempontból fenntartható turizmus-
                                                             fejlesztés című konstrukcióban pályázat benyújtását.

Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester

Szilágyi László polgármester: kérte a testületet felhatalmazását a pályázat    benyújtásával
kapcsolatos intézkedések megtételére. 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.

A testület   8  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  képviselő-
testületének  85/2016. (IV.26.) Kt. határozata 

             pályázat benyújtása a TOP-1.2.1-15 Társadalmi 
             és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés című felhívás tárgyában – 
Szilágyi László Polgármester Úr megbízása

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  felhatalmazza  Szilágyi  László
Polgármester  Urat,  hogy  a  TOP-1.2.1-15
Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés  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
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Más vélemény,  hozzászólás nem volt, így Szilágyi  László polgármester a rendkívüli  nyílt
ülést 08 óra 39 perckor bezárta.

               Szilágyi László                                                        Marcsikné Orosz Emese
                polgármester                                                                      jegyző

  

 Koczka Imréné
jegyzőkönyvvezető
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