
12/2016. sz. jegyzőkönyv

Készült: az alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi 
ülésről, mely 2016. június 01-én 13 óra 10 perckor  kezdődött.

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

Az ülésről távolmaradását jelentette be Demkó Dóra alpolgármester, Szabó László 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,  Fenyő  Márk Alsózsolcai  Városüzemeltetés  vezető,   Horváth Henrik Roma
Nemzetiségi  Önkormányzat  elnöke,  Észak-Magyarország  Szerkesztősége,  Blende  Info,
Felsőzsolcai Rendőrőrs vezetője, a képviselő-testület bizottságainak külsős tagjai, 

Meghívottként jelen vannak:  Fenyő Márk Alsózsolcai Városüzemeltetés vezető

Érdeklődőként jelen van:   - 

A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.

Szilágyi László polgármester: köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és a megjelenteket.
Külön tisztelettel köszöntötte Fenyő Márkot a Városüzemeltetés vezetőjét, aki  a mai nappal
került kinevezéssel az intézmény élére. Az intézményvezető a délelőtt folyamán ismerkedett
az intézményekkel és  az intézményvezetőkkel. A vezetői kinevezéséhez ezúton gratulált és jó
munkát  kívánt.  Megállapította,  hogy  az  ülés   7   fő  jelenlétével  határozatképes,  azt
megnyitotta. Kérte a testületet, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat  tárgyalják
meg azzal  a kiegészítéssel,  hogy 2. napirendi  pontként tárgyaljanak Pályázat  benyújtása a
TOP-3.2.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás tárgyában.

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

A testület  7  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testület
                                                      105/2016. (VI.01.) Kt. határozata napirend pont 
                                                      felvételéről

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testület
 úgy döntött, hogy 2. napirendi pontként tárgyaljanak 

                                                      Pályázat benyújtása a a TOP-3.2.1-15 „Önkormányzati
                                                      épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás 
                                                      tárgyában.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester

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

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./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása
     Előadó: polgármester

2./ Pályázat benyújtása a TOP-3.2.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 
     című felhívás tárgyában.
     Előadó: polgármester

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

1./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat 
     benyújtása

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.

Szilágyi  László  polgármester: a  helyi  önkormányzatokért  felelős  miniszter  az
államháztartásért  felelős  miniszterrel  közösen  –  a  Magyarország  2016.  évi  központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok szerinti
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázatot írt ki. 2015. június
25. napján a képviselő-testület már döntött ugyanezen  pályázat benyújtásáról és a pályázati
önerő  biztosításáról  –  de  az  önkormányzat  pályázata  a  tavalyi  évben  nem került  pozitív
elbírálásra. A jelenlegi pályázati alcélok közül „c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása”
alcél tárgyában  nyújtanák be pályázatunkat. A maximálisan igényelhető támogatás mértéke
10.000 fő lakosságszám alatti  települések  esetén 15 millió  forint.  A támogatás  maximális
mértéke a pályázó adóerő-képesége alapján  kerül meghatározásra, mely Alsózsolca esetében
a rendelkezésre álló adatok alapján, a fejlesztési költség 75 %-a. A Rákóczi utca felújításával
kapcsolatos  beruházás  teljes  összege:  20.100.000  Ft,  maximálisan  igényelhető  támogatás
összege: 15.000.000 Ft és a vállalt önerő:   5.100.000 Ft. A pályázat benyújtásának határideje:
elektronikus feltöltés  lezárása: 2016. június 2., papír alapon történő benyújtás: 2016. június 3.
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a pályázat benyújtásáról tárgyalt.

Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési  Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalt  a
pályázat  benyújtásával  kapcsolatos  előterjesztésről  és  egyhangúlag  támogatták   a  pályázat
benyújtását;  azt  hogy  polgármester  úr  a  pályázat  benyújtásával  és  lebonyolításával
kapcsolatosan  teljes  körűen  eljárjon;  valamint  hogy  a  Rákóczi  utca  felújítása  pályázat
megvalósításához  szükséges  5.100.000  Ft önrészt  az  önkormányzat  a  tartalék  terhére
biztosítsa.
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Szilágyi  László  polgármester: kérte  a  testület  támogatását,  hogy  az  önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtsák a pályázatot.

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

A testület   7  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
106/2016.  (VI.01.)  Kt.  határozata  az önkormányzati
feladatellátást  szolgáló  fejlesztések  támogatására című
pályázat benyújtásáról

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő -  testülete
elfogadja,  hogy  a  Magyarország  2016.  évi  központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3.
pont c) alpont szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések  támogatása  című  pályázat  keretében
megvalósulandó, a  belterületi  utak,  járdák,  hidak felújítása
tárgyban pályázat benyújtását.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak arról, hogy támogatják-e azt, hogy a
polgármester a pályázat benyújtásában, megvalósításában teljes körűen eljárjon.

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

A testület   7  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
107/2016.  (VI.01.)  Kt.  határozata  az önkormányzati
feladatellátást  szolgáló  fejlesztések  támogatására című
pályázat tárgyában – polgármester úr megbízása

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő -  testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyarország 2016.
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3.
melléklet  II.  3.  pont  c)  alpont  szerinti  önkormányzati
feladatellátást  szolgáló  fejlesztések  támogatása  című
pályázat  keretében  megvalósulandó, a  belterületi  utak,
járdák, hidak felújítása tárgyban pályázat előkészítésében és
beadásában  teljes  körűen  eljárjon,  az  előkészítéshez  és  a
megvalósításhoz  szükséges  közreműködői,  megbízási
szerződéseket megkösse.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak arról, hogy a pályázat keretében a
Rákóczi  utca  felújítása megvalósításához szükséges 5.100.000 Ft önrészt a tartalék terhére
biztosítja az önkormányzat.

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

A testület   7  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének
108/2016.  (VI.01.)  Kt.  határozata  az önkormányzati
feladatellátást  szolgáló  fejlesztések  támogatására című
pályázatban  a  belterületi  utak,  járdák,  hidak  felújítása
tárgyban önerő biztosításáról

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő - testülete
úgy  döntött,  hogy  a  Magyarország  2016.  évi  központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 3.
pont c) alpont szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések  támogatása  című  pályázat  keretében
megvalósulandó, a  belterületi  utak,  járdák,  hidak felújítása
tárgyban a Rákóczi utca felújítása pályázat megvalósításához
szükséges 5.100.000 Ft önrészt a tartalék terhére biztosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

2./ Pályázat benyújtása a TOP-3.2.1-15 „Önkormányzati épületek energetikai 
     korszerűsítése”  című felhívás tárgyában.

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.

Szilágyi László polgármester: a Széchenyi  2020 keretében megjelent az „Önkormányzati
épületek energetikai  korszerűsítése” című,  TOP-3.2.1-15 kódszámú pályázati   felhívás.   A
fejlesztések  esetében  a  cél  az  önkormányzati  tulajdonú  épületek  hőszigetelésének
korszerűsítése,  épületgépészetének  fejlesztése,  valamint  a  megújuló  energiaforrások
fokozottabb  kihasználása,  egyszerre  csökkentve  az  önkormányzatok  energiaköltség-jellegű
kiadásait,  a  fosszilis  energiahordozóktól  való  függésüket,  valamint  Magyarország
üvegházhatású gázkibocsátásait. A fejlesztések tervezése során fontos szempont a lehetőség
szerint,  minél  komplexebb  és  korszerűbb  színvonalat  elérő  projektek  létrehozása,  melyek
előzetes energetikai felméréseken és stratégiai  terveken alapulnak. A benyújtandó pályázat
keretében  tervezzük  a  Polgármesteri  Hivatal,  a  Közösségi  Ház,  valamint  a  Sportcsarnok
energiahatékonyság – központú fejlesztését,- homlokzat felújítás, nyílászáró csere, napelem
telepítés,  fűtéskorszerűsítés,  világításkorszerűsítés  megvalósításával.  Az igényelhető  vissza
nem térítendő támogatás összege minimum 15 millió Ft, maximum 400 millió Ft, a támogatás
maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a. A megpályázni kívánt támogatási
összeg összesen bruttó 300.000.000,- Ft. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság a pályázat
benyújtásáról tárgyalt.

Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési  Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalt  a
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pályázat  benyújtásával  kapcsolatos  előterjesztésről  és  egyhangúlag  támogatták   a  pályázat
benyújtását. A bizottság támogatta továbbá, hogy a testület hatalmazza fel a   polgármester
urat, hogy a benyújtandó pályázat előkészítésében és beadásában teljes körűen eljárjon, az
előkészítéséhez  és  a  megvalósításához  szükséges  közreműködői,  megbízási  szerződéseket
megkösse.

Zsiros  Sándorné  képviselő-testületi  tag: beszámolt  arról,  hogy  részt  vett  a  Leader
Közgyűlésen,  ahol  a  pályázattal  kapcsolatban  a   Megyei  Önkormányzat  együttműködési
megállapodás  kötésével  fordult  a  8  Leader  Közösség  felé,  hogy konzorciumi  partnerként
szerepeljenek  a  Megyei  Önkormányzat  pályázatában.  Ennek  a  kérésnek  eleget  téve  a
Közgyűlés  megszavazta  az  együttműködést.  Elhangzott  továbbá  a  Magyar  Nemzeti
Vidékfejlesztési hálózat munkatársától, aki a Leader közösségek összefogásáért felelő, hogy
meg fogják hosszabbítani a pályázat beadási határidejét. 

Szilágyi  László  polgármester: kérte,  hogy  szavazzanak  arról,  hogy  az  önkormányzat
benyújtja  a  TOP-3.2.1-15  „Önkormányzati  épületek  energetikai  korszerűsítése”  című
pályázatot. 

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

A testület   7  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  képviselő-
testületének 109/2016. (VI.01.) Kt. határozata 

                                                           pályázat benyújtásáról  a TOP-3.2.1-15 
                                                                         „Önkormányzati épületek energetikai 
                                                                         korszerűsítése” című felhívási konstrukcióban

Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  elfogadja  a  TOP-3.2.1-15
„Önkormányzati  épületek  energetikai
korszerűsítése” című  konstrukcióban  pályázat
benyújtását.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Szilágyi  László  polgármester: kérte  a  testület  támogatását,  hogy  a  benyújtandó  pályázat
előkészítésében  és  beadásában  teljes  körűen eljárhasson,  a  pályázat   előkészítéséhez  és  a
megvalósításához szükséges közreműködői, megbízási szerződéseket megköthesse.

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

A testület   7  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca  Város  Önkormányzat  képviselő-
testületének 110/2016. (VI.01.) Kt. határozata 
pályázat  benyújtásáról,  a  TOP-3.2.1-15
„Önkormányzati  épületek  energetikai
korszerűsítése”  című  felhívás  tárgyában  -
Szilágyi László Polgármester Úr megbízása
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Alsózsolca  Város  Önkormányzatának  Képviselő-
testülete  felhatalmazza  Szilágyi  László
Polgármester  Urat,  hogy  a  TOP-3.2.1-15
„Önkormányzati  épületek  energetikai
korszerűsítése” 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

Szilágyi  László  polgármester: beszámolt  arról,  hogy  árajánlatot  kértek  Alsózsolca  első
világháborús emlékmű és talapzatának restaurálása ügyében. Laczik Csaba és Nagy Róbert
restaurátorok bruttó 1.727.200,- Ft értékben adtak árajánlatot, mely tartalmazza a bronzszobor
szemcseszórásos tisztítását,  a bronzszobor összeszereléséhez alkalmazott  belső szerelőfalak
külső megerősítését  AVI hegesztéses módszerrel,  a hegesztési  varratok plasztikai  felületbe
illesztését, cizellálását, a figurális tagozat újra patinázását, legvégül a patinaréteg fixálását,
felületi védelmét. 

Zsiros  Sándorné  képviselő-testületi  tag: 2014.  évben,  vagy  előtte  emlékezete  szerint  a
szobortestre már kértek árajánlatot, melyre Rémiás Tibor adott  közel 2-3 millió forint körüli
összegben  árajánlatot.   Javasolta,  hogy  a  szoborfelújítására  keressenek  meg  további
partnereket. 

Szilágyi László polgármester: az emlékmű és talapzatának felújításával kapcsolatosan Fenyő
Márk Városüzemeltetés vezetővel már tárgyaltak, más  restaurátorokat is megkeresnek.

Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester a rendkívüli  ülést 15
óra 29 perckor bezárta.

               Szilágyi László                                                        Marcsikné Orosz Emese
                polgármester                                                                      jegyző

  

 Koczka Imréné
jegyzőkönyvvezető
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