13/2016. sz. jegyzőkönyv
Készült: az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi
ülésről, mely 2016. június 23-án 15 óra 20 perckor kezdődött az Alsózsolca Város Képviselőtestület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ülésének és az Ifjúsági Kulturális és Sport
Bizottság ülésének elhúzódása miatt.
Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Dr. Mádai Ákos, Kurucz Attiláné, Ráki István
és Szabó László képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 5 fő), Marcsikné
Orosz Emese jegyző
Az ülésről távolmaradását jelentette be Brünner István és Demkó Dóra alpolgármester,
Fodor Ákos, Zsiros Sándor Józsefné 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: Szaláncziné Somos Zsuzsanna az Ifjúsági, Kulturális és Sport
Bizottság tagja, Oroszné Verba Julianna Alsózsolcai Gondozási Központ vezetője, Dr. Havasi
Titanilla Polgármesteri Hivatal köztisztviselője
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 5 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 5 tagja vett részt.
A testület 5 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
Napirend:
1./ Építésügyi tárgyú rendeletek felülvizsgálata
Előadó: polgármester
2./ Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés és rendelet
Előadó: polgármester
3./ Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására pályázat benyújtása

Előadó: polgármester
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4./ Szünidei gyermekétkeztetés a 2015/2016. tanév (nevelési év) nyári szünetében

Előadó: polgármester
5./ Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezető pályázat kiírása

Előadó: polgármester
6./ Pályázat benyújtása a KKETTKK–56–02 jelű „Büszkeségpontok” című felhívás

tárgyában
Előadó: polgármester
7./ Együttműködési megállapodás a Vezetőképző Akadémia Kft.-vel
Előadó: polgármester

1./ Építésügyi tárgyú rendeletek felülvizsgálata
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. és 4. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: a BAZ. Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági,
Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztályának Törvényességi Felügyeleti Osztálya
2016. évben átfogó vizsgálatot végez a helyi önkormányzatok építésügyi tárgyú rendeletei
tekintetében. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény felhatalmazása alapján az önkormányzatok elsősorban a helyi építészeti értékek
védelmét, a településképi véleményezési és a településképi bejelentési eljárást szabályozó
rendeleteket alkottak, ezen rendeletek felülvizsgálatával összefüggésben nyújt szakmai
segítséget a Kormányhivatal. A felülvizsgálat tárgyában a szakmai segítségnyújtás, illetve a
javaslattétel az előterjesztés melléklete. Alsózsolca Város Önkormányzata településképi
vonatkozású építésügyi tárgyú önkormányzati rendelettel nem rendelkezik, ezért új rendelet
alkotására van szükség. Indítványozta a testületnek, hogy a Településkép védelméről szóló
T/10728. számú törvényjavaslat elfogadása után, az új szabályozásnak megfelelően alkossa
meg a képviselő-testület az önkormányzati rendeletét. Az építésügyi tárgyú rendeletek
felülvizsgálatáról tárgyalt a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság.
Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalt az
előterjesztésről és egyhangúlag támogatták, hogy az építésügyi tárgyú rendeletet a
Településkép védelméről szóló törvény elfogadása után alkossák meg.
Marcsikné Orosz Emese jegyző: az építési tárgyú rendeletek felülvizsgálatához,
amennyiben főépítész alkalmazása szükséges, az alkalmazással kapcsolatos intézkedéseket
meg kell tenni.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak arról, hogy a képviselő-testület
építésügyi tárgyú rendeletét a Településkép védelméről szóló törvény elfogadása után alkotja
meg.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Alsózsolca Város Önkormányzat képviselőtestületének 111/2016. (VI. 23.) Kt. határozata
építésügyi tárgyú rendeletek felülvizsgálatáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a BAZ. Megyei Kormányhivatal
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi
Felügyeleti
Főosztályának
Törvényességi
Felügyeleti
Osztálya
által
a
szakmai
segítségnyújtás és javaslattétel az építésügyi
tárgyú rendeletek felülvizsgálata tárgyában
megküldött levélben foglaltakat a képviselőtestület megtárgyalta.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a hogy a
Településkép védelméről szóló T/10728. számú
törvényjavaslat
elfogadása
után,
az
új
szabályozásnak
megfelelően
alkotja meg
építésügyi tárgyú önkormányzati rendeletét.

Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester, jegyző

2./ Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés és rendelet
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: az Országgyűlés megalkotta a hulladékról szóló törvény
módosításáról szóló 2015. évi CCXXI. törvényt, amely megteremtette a rendszer
átalakításának törvényi szintű jogszabályi feltételeit. A tervezett átalakítás alapelve: egy
egységes nonprofit közszolgáltatási rendszer kialakítása. A törvényi módosítások igénylik a
hatályos rendelet módosítását, vagy a tevékenységre vonatkozó új helyi rendelet megalkotását
valamint új Közszolgáltatási szerződés aláírását. Az önkormányzatoknak 2016. június 30-ig
módosítani kell a közszolgáltatási szerződéseiket oly módon, hogy azokból törlésre kerül a
közszolgáltatási díjbeszedés és a kintlévőség-kezelés, valamint rögzítésre kerül, hogy a
közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített
feladataiért szolgáltatási díjat fizet. 2004. évben 37 Miskolc környéki önkormányzat a
települések kommunális szilárdhulladék kezelésének megoldására Konzorciumot hozott lére
Miskolc Térségi Konzorcium néven, mely nem jogi személynként, hanem önkormányzati
tulajdonközösségként működik. Alsózsolca város közigazgatási területén a települési
hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására külön
közszolgáltatási szerződés alapján 2014. januárjától 2018. december 31-ig a MiReHuKöz
Nonprofit Kft. jogosult. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés Alsózsolca
területén történő hatályba lépésének feltétele, hogy azt a képviselő-testület elfogadja. A
törvényi változások átvezetése biztosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
finanszírozását és ezzel a zavartalan feladatellátást. Elmondta, hogy a hulladékgazdálkodás
feltételeiről szóló Kormány rendelet szerint kisméretű kukát csak abban az esetben biztosíthat
a szolgáltató, amennyiben az önkormányzat által kiállított hatósági bizonyítvány igazolja,
hogy az adott ingatlanon egy személy él életvitelszerűen. Az előterjesztésről tárgyalt a
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság.
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Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalt az
előterjesztésről és egyhangúlag támogatták a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
megkötését és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadását.
Szilágyi László polgármester: kérte,
közszolgáltatási szerződés megkötéséről.

hogy

szavazzanak

a

hulladékgazdálkodási

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat
képviselő-testületének 112/2016. (VI. 23.)
Kt. határozata a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződésről
1. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselőtestülete úgy döntött, hogy jelen határozat 1.
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
(mint a Miskolc Térségi Konzorcium Gesztor
Önkormányzata) és a MiReHuKöz Nonprofit
Kft. között létrejövő Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltatási Szerződést.
A
Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltatási
Szerződés-tervezet a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete
2.
Felhatalmazza
Alsózsolca
Város
Önkormányzata képviseletében eljáró Miskolc
Megyei Jogú Város Önkormányzat, mint
Gesztor Önkormányzatnak a polgármesterét a
szerződés aláírására.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a
döntésről a Miskolc Térségi Konzorcium
Gesztor Önkormányzatát értesítse.
Felelős:
Határidő:
Szilágyi László polgármester:
közszolgáltatásról szóló rendeletet.

kérte,

hogy

polgármester a 3. pontért
2016. június 30.

fogadják

el

a

hulladékgazdálkodási

A rendelet tervezetet a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt.
Alsózsolca Város Képviselő-testülete 5 igen szavazattal elfogadta a 5/2016. (VI.24.)
önkormányzati rendeletet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról.
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Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza.
3./ Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására pályázat benyújtása
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: a nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az
emberi erőforrások miniszterével egyetértésben a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. pont szerint az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázatot írt ki. A pályázat az alcélok közül
a „c) az önkormányzat által működtetett saját konyha infrastrukturális felújításával,
fejlesztésével, akadálymentesítésével” alcél tárgyában nyújtjuk be pályázatunkat, amennyiben
a testület támogatja a célokat. A maximálisan igényelhető támogatás mértéke pályázónként
40 millió forint. A támogatás maximális mértéke a pályázó adóerő-képessége alapján kerül
meghatározásra, mely Alsózsolca esetében a rendelkezésre álló adatok alapján, a fejlesztési
költség 85 %-a. Az önerő mértéke a fejlesztési költség 15 %-a. A pályázat beruházásának
teljes összege: 47.058.823,- Ft, ebből a vállalt önerő: 7.058.823,- Ft. A pályázatban a konyha
villamos áram és gázellátásnak korszerűsítését, új elszívórendszer kiépítését, nyílászárók
cseréjét, valamint eszközbeszerzést céloz meg. Pályázni 2016. június 30-ig lehet. Az
előterjesztésről tárgyalt a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság.
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. Támogatták továbbá, hogy a pályázat megvalósításához
szükséges önrészt: 7.058.823,- Ft a képviselő-testület a tartalék terhére biztosítsa.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak arról, hogy benyújtják a pályázatot.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselőtestületének 113/2016. (VI. 23.) 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. 7. pont c) alpont szerinti
„önkormányzat által működtetett saját konyha
infrastrukturális felújításával, fejlesztésével,
akadálymentesítésével” alcél tárgyában benyújtja
pályázatát.
Felelős:
Határidő:
5

polgármester
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 5 tagja vett részt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselőtestületének 114/2016. (VI. 23.) Kt. határozata
az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására című pályázat
tárgyában – a polgármester felhatalmazása
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Magyarország
2016.
évi
központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3.
melléklet II. 7. pont c) alpont szerinti
önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztések támogatása című pályázat keretében
megvalósulandó
az
önkormányzat
által
működtetett saját konyha infrastrukturális
felújításával,fejlesztésével, akadálymentesítésével
alcél
tárgyban pályázat előkészítésében és
beadásában
teljes
körűen
eljárjon,
az
előkészítéshez és a megvalósításhoz szükséges
közreműködői,
megbízási
szerződéseket
megkösse.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak arról, hogy az önkormányzati
étkeztetési fejlesztések támogatására című pályázatban, az önkormányzat által működtetett
saját konyha infrastrukturális felújítása, fejlesztése, akadálymentesítésének megvalósításához
szükséges 7.058.823,- Ft önrészt a tartalék terhére biztosítja az önkormányzat.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselőtestületének 115/2016. (VI. 23.) Kt. határozata
az önkormányzati étkeztetési fejlesztések
támogatására
című
pályázatban,
az
önkormányzat által működtetett saját konyha
infrastrukturális
felújítása,
fejlesztése,
akadálymentesítése
tárgyban
önerő
biztosításáról

6

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő testülete úgy döntött, hogy a Magyarország 2016.
évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C.
törvény 3. melléklet II. 7. pont szerinti
önkormányzati
étkeztetési
fejlesztések
támogatása
című
pályázat
keretében
megvalósulandó,
„az
önkormányzat
által
működtetett saját konyha infrastrukturális
felújítása,
fejlesztése,
akadálymentesítése”
megvalósításához szükséges 7.058.823,- Ft
önrészt a tartalék terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

polgármester
folyamatos

4./ Szünidei gyermekétkeztetés a 2015/2016. tanév (nevelési év) nyári szünetében

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: a napirenddel összefüggésben elmondta, hogy a szünidei
gyermekétkeztetés biztosításáról a települési önkormányzatnak kell gondoskodnia. Lenne
lehetőség külső étkeztetés-szolgáltató megbízására is, azonban az önkormányzat konyhája is
megbírkózik ezzel a feladattal. A konyhán az eddigi rendtől el kell térni, mivel a konyhai
dolgozók csomagolják és szállítják az ételadagokat a Johanna utcai Csillag Szolgáltató Pont
épületébe.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben önálló
gyermekvédelmi természetbeni ellátásként került meghatározásra a szünidei
gyermekétkeztetés. A szünidőben kérelemre, a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű, és
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű
részesülő gyermekek részére a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerinti az önkormányzat ingyenesen biztosítja. A szünidei étkeztetést függetlenül attól, hogy
a gyermek intézményi jogviszonnyal rendelkezik-e a déli meleg főétkeztetést biztosítani
szükséges 2016. június 16. napjától. Az önkormányzat saját konyhával látja el a feladatot és
annak érdekében, hogy a dolgozók a szabadságaikat ki tudják venni, illetve a konyha
tisztasági festésére is sor kerülhessen – javasolta, hogy a nyári tanítási szünetben 43
munkanapon, 2016. június 16-augusztus 15 terjedő időszakban szervezzék meg az étkezést. A
bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartását is figyelembe kell venni, ezért
további 4 munkanapon, 2016. augusztus 19-ig kötelező biztosítani az étkezést. A szünidei
gyermekétkeztetésről tárgyalt a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság.
Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság a 2016. évi
nyári szünidei gyermekétkeztetést az előterjesztésben foglaltak szerint támogatta.
Szilágyi László polgármester: kérte a képviselő-testület támogatását, hogy a 2016. évi nyári
szünidei gyermekétkeztetést 2016. június16-től 2016. augusztus 19-ig terjedő időszakban
biztosítsák.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Alsózsolca
Város
Önkormányzat
képviselő-testületének 116/2016. (VI.
23.) Kt. határozata a 2016. évi nyári
szünidei gyermekétkeztetésről
Alsózsolca Város Önkormányzat
képviselő-testülete úgy döntött, hogy
jóváhagyja, hogy 2016. évben a nyári
szünidei gyermekétkeztetést az
önkormányzat az iskolai tanítási
szünetben 43 munkanapon 2016.
június 16-tól - 2016. augusztus 15-ig
terjedő időszakban, továbbá a
bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, és
az óvoda zárva tartásának időtartama
alatti valamennyi munkanapokon
szervezi meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5./ Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezető pályázat kiírása

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: az Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár jelenlegi
intézményvezetője megbízott vezetőként, ideiglenes jelleggel látja el feladatait. A helyi
önkormányzati kulturális intézmények közalkalmazottainak jogviszonyával kapcsolatos főbb
szabályozást a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.)
Kormányrendelet tartalmazza. Az említett jogszabályok előírják, hogy a magasabb vezetői
megbízásra pályázatot kell kiírni a megbízási jogkör gyakorlójának. A jogszabályok előírják,
hogy a pályázati felhívásban mit kell kötelezően megjelölni, illetve a pályázati felhívásnak
mit kell tartalmaznia. A vezetői megbízás legfeljebb öt év határozott időre szól és a pályázót a
pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója
által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően
szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja - a helyi
önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével - a kinevezési, megbízási jogkör
gyakorlója. A pályázatokat a benyújtási határidőt követően 30 napon belül kell elbírálni. A
megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt a vezetői
megbízásról. A bizottság tagjainak javasolt személyek: az Ifjúsági Kulturális és Sport
bizottság tagjai, továbbá Kary József közművelődési szakértő, és Szaláncziné Somos
Zsuzsanna, aki egyben az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság tagja is, valamint a Magyar
Népművelők Egyesületének, továbbá reprezentatív szakszervezetnek is tagja. Az Ifjúsági,
Kulturális és Sport Bizottság tárgyalt a pályázati kiírásról.
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Szabó László az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalt a
Közösségi Ház és Könyvtár magasabb vezetői megbízás pályázati kiírásáról és a szakértői
bizottság létrehozásáról és azt támogatják az előterjesztésben foglaltak szerint.
Szilágyi László polgármester: kérte a képviselő-testület támogatását az Alsózsolcai
Közösségi Ház és Könyvtár magasabb vezetői megbízás pályázati kiírásával és a szakértői
bizottság létrehozásával kapcsolatosan.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat
képviselő-testületének 117/2016. (VI.23)
kt. határozata az Alsózsolcai Közösségi
Ház és Könyvtár magasabb vezető
beosztás pályázati eljárásának megindításáról

Alsózsolca Város Önkormányzatának
képviselő-testülete úgy döntött, hogy a
közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény alapján az
Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár
magasabb vezetői (igazgatói) állásának
betöltésére pályázatot hirdet a határozat
mellékletét képező pályázati felhívás
alapján.

Alsózsolca Város Önkormányzatának
képviselő-testülete az Alsózsolcai
Közösségi Ház és Könyvtár magasabb
vezetői (igazgatói) állásának betöltésére
benyújtott pályázók meghallgatására
illetve a pályázatok véleményezésére
szakértelemmel rendelkező bizottságot
hoz létre.
A bizottság tagjai:
- Ifjúsági Kulturális és Sport bizottság
tagjai,
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- Kary József közművelődési szakértő
- Szaláncziné Somos Zsuzsanna
A pályázati felhívás a jegyzőkönyv 12.
számú melléklete.
Felelős:

polgármester

Határidő: azonnal

6./ Pályázat benyújtása a KKETTKK–56–02 jelű „Büszkeségpontok” című felhívás

tárgyában
Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Keleteurópai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány pályázatot írt ki az 1956-os
forradalmat és szabadságharcot, valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a
hősöknek és az áldozatoknak emléket állító úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozására.
A pályázat keretében települési önkormányzatok pályázhatnak. Támogatható tevékenységek:
emlékszobák, kiállítások létrehozása, amelyeken keresztül a települések megemlékezhetnek a
helyi kötődésű antikommunista hőseikről, különös tekintettel az ellenállás és az 1956-os
forradalom és szabadságharc kiemelkedő alakjairól. Emlékszobák és kiállítások kialakítására:
5.000.000,- Ft pályázható. A pályázat segítségével a Helytörténeti gyűjteménynek helyet adó
épület jelenleg tárolásra használt 4 x 4 m-es helyiségében emlékszobát alakítanának ki. Az
emlékszoba berendezéseit úgy kívánják megtervezni, hogy az hűen tükrözze az 1956-os
szabadságharcot és méltó emléket állítson az antikommunista hősöknek. E pályázat keretében
a szoba átalakításához, berendezéséhez, kiállítási eszközök és tárgyak beszerzéséhez,
valamint egy külső tároló megvalósításához kérünk anyagi támogatást. Az előterjesztésről
tárgyalt a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság.
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 testületi tagokat, hogy támogassák a pályázat
benyújtását.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselőtestületének 118/2016. (VI. 23.) Kt. határozata
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pályázat benyújtásáról a KKETTKK–56–02
jelű „Büszkeségpontok” című felhívási
konstrukcióban
Alsózsolca Város Önkormányzatának képviselőtestülete úgy döntött, hogy a KKETTKK–56–02
jelű „Büszkeségpontok” című konstrukció keretén
belül benyújtja pályázatát.
A pályázat keretén belül a Helytörténeti gyűjteménynek helyet
adó épületben emlékszoba
kialakítását, berendezések, kiállítási eszközök és
tárgyak beszerzését, valamint külső tároló
megvalósítását tervezik.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak arról, hogy támogatják azt, hogy a
polgármester a pályázat benyújtásában, megvalósításában teljes körűen eljárjon.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselőtestületének 119/2016. (VI. 23.) Kt. határozata
pályázat benyújtásáról a KKETTKK–56–02
jelű
„Büszkeségpontok”
című
felhívás
tárgyában - a polgármester megbízása
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
KKETTKK–56–02 jelű „Büszkeségpontok” című
konstrukcióban
benyújtandó
pályázatok
előkészítésében, beadásában és megvalósításában
teljes körűen eljárjon.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

7./ Együttműködési megállapodás a Vezetőképző Akadémia Kft-vel

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester: a Vezetőképző Akadémia Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Tél
u. 12.) Együttműködési megállapodást kötne önkormányzatunkkal a Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatal (NSZFH), a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) Kormányzati
Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által meghirdetett GINOP-6.1.2.-15-00001
„Digitális szakadék csökkentése” projekt végrehajtására.A konstrukció alapvető célja
a hátrányos helyzetű felnőttek digitális kompetenciáinak fejlesztése. A projekt kiemelt
célcsoportja az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, valamint a kedvezményezett
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járásokban élők, a közmunkások, a rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők, a
megváltozott munkaképességűek, illetve több eltartottal egyedül élő felnőttek. Részletesen
ismertette a megállapodás szerinti vállalandó önkormányzati kötelezettségeket. Az
előterjesztésről tárgyalt a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság.
Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság elfogadásra
javasolta az együttműködési megállapodás megkötését és azt, hogy hatalmazzák fel a
polgármester urat az együttműködési megállapodás megkötésére.
Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak arról, hogy a Vezetőképző
Akadémiával együttműködési megállapodást kössenek az előterjesztés szerint.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselőtestületének 120/2016. (VI. 23.) Kt. határozata
a
Vezetőképző
Akadémiával
történő
együttműködési megállapodás megkötéséről
Alsózsolca Város Önkormányzatának képviselőtestülete úgy döntött, hogy támogatja a
Vezetőképző Akadémiával történő együttműködési
megállapodás megkötését a GINOP-6.1.2.-1500001 „Digitális szakadék csökkentése” projekt
végrehajtásában. A konstrukció célja: a hátrányos
helyzetű felnőttek digitális kompetenciáinak
fejlesztése.

Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Szilágyi László polgármester: kérte a felhatalmazást, hogy a Vezetőképző Akadémiával
kapcsolatos együttműködési megállapodást megköthesse
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselőtestületének 121/2016. (VI. 23.) Kt. határozata
a
polgármester
felhatalmazásáról
a
Vezetőképző
Akadémiával
történő
együttműködési
megállapodás
megkötése
érdekében
Alsózsolca Város Önkormányzatának képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert a
Vezetőképző Akadémia Kft-vel az együttműködési
megállapodást megkötésére.
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Határidő:
Felelős:

folyamatos
polgármester

Más vélemény hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester a rendkívüli ülést 15
óra 50 perckor bezárta.

Szilágyi László
polgármester

Marcsikné Orosz Emese
jegyző

László Kálmánné
jegyzőkönyvvezető
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