
19/2016. sz. jegyzőkönyv

Készült: az  Alsózsolcai  Polgármesteri  Hivatalban  megtartott  rendkívüli  nyílt  képviselő-
testületi ülésről, mely 2016. október 28-án 800  órakor  kezdődött.

Jelen vannak: Szilágyi László polgármester,  Fodor Ákos,  Dr. Mádai Ákos,  Ráki István,
Zsiros Sándorné és    Szabó László  képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 6
fő),  Dr.  Havasi  Titanilla  jogi  ügyintéző  - Alsózsolca  Város  Önkormányzat  képviselő-
testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  17/2014. (XI.
27.) önkormányzati rendelet 29. § (2) bekezdése szerint a jegyző  távollétében a jegyző  által
kijelölt ügyintéző helyettesíti

Az ülésről távolmaradását nem jelezte:  Demkó Dóra megbízott alpolgármester
Az  ülésről  távolmaradását  jelezte:  Brünner  István  alpolgármester,  Dr.  Majoros  Géza  és
Kurucz Attiláné képviselő-testületi tagok.

Az ülésre  meghívót  kapott: Csöbör  Katalin  országgyűlési  képviselő,  Nagyné  Tóth  Zita
Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 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:  

Érdeklődőként jelen van:   - 

A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.

Szilágyi László polgármester: köszöntötte a képviselő-testületi tagokat. Megállapította, hogy
az  ülés  6 fő jelenlétével  határozatképes,  azt  megnyitotta.  Kérte   a  képviselő-társait,  hogy
döntsenek arról, hogy az  2. napirendi pontot, mely az „Útépítés a Rákóczi utcán” tárgyú nemzeti
értékhatárt elérő, Kbt. 115. § szerinti, hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli 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  6 tagja vett részt.

A testület  6   igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testület
                                                      170/2016. (X. 28.) Kt. határozata zárt ülés elrendeléséről
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Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
                                          úgy döntött, hogy a 2.  napirendi pontot, „Útépítés a Rákóczi

        utcán” tárgyú nemzeti értékhatárt   elérő, Kbt. 115. § szerinti,  
        hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás 
      –  ajánlatok  értékelését zárt ülésen tárgyalja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

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

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./ Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködés keretében   „INTERFACE 
     WITHOUT BORDERS”  Szlovákai-Magyarország Együttműködési Program - című
     pályázat benyújtása
     Előadó: polgármester

Zárt

2./ „Útépítés a Rákóczi utcán” nemzeti értékhatárt elérő, Kbt. 115. §  szerinti, hirdetmény közzététele 
     és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás  - ajánlatok értékelése
     Előadó: polgármester

A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.

1./ Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködés keretében   „INTERFACE 
     WITHOUT BORDERS”  Szlovákai-Magyarország Együttműködési Program - című
     pályázat benyújtása

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3.  számú melléklete tartalmazza.

Szilágyi László polgármester: Alsózsolca Város Önkormányzata jogosult az  Interreg V-A
Szlovákia-Magyarország Együttműködés  keretében pályázatot benyújtani. A pályázati felhí-
vás specifikus célkitűzése: a  határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítá-
sa és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése, ezen belül példá-
ul  kulturális rendezvények, előadások, fesztiválok szervezése; csereprogramok kezdeménye-
zése a kultúra, a képzés, a szakmai élet, a kutatás területén; képzések, nyári iskolák és nyári
akadémiák, versenyek szervezése és prospektusok, könyvek, füzetek, DVD-k kiadása. Alsó-
zsolca Város Önkormányzata konzorciumra tud lépni Obecný úrad Plešivec szlovákiai önkor-
mányzattal,  amellyel  testvérvárosi  kapcsolatban  áll.  A  pályázat  teljes  pályázható  összege
500.000 euro, megközelítőleg 152.500.000.-Ft, (305Ft/euro árfolyammal kalkulálva), amely-
ből a konzorciumi partnerek megállapodása értelmében mintegy 90.000.000.-Ft pályázati ösz-
szeg esik Alsózsolca Város Önkormányzatára.  A pályázati összeg 85%-át finanszírozza az
Európai Struktúrális Alap (ERFA Európai Unió), 10%-át a Nemzeti Társfinanszírozási Alap
(Magyar Állam), míg 5%-a Alsózsolca Város Önkormányzatát terheli mint önerő. A fentiek-
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nek megfelelően a pályázat megnyerése esetén 4.500.000.-Ft önerő vállalásának kötelezettsé-
ge terheli Alsózsolca Város Önkormányzatát. A pályázat benyújtásáról tárgyalt a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság.

Dr. Mádai Ákos a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalt az
előterjesztésről  és  egyhangúlag  támogatták   a  pályázat  benyújtását.  A bizottság  támogatta
továbbá,  hogy  a  testület  hatalmazza  fel  a    polgármestert,  hogy  a  benyújtandó  pályázat
előkészítésében  és  beadásában  teljes  körűen  eljárjon,  az  előkészítéséhez  és  a
megvalósításához szükséges közreműködői, megbízási szerződéseket megkösse. A bizottság
támogatta továbbá a tervek szerinti önrész saját költségvetésből történő biztosítását.

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak  a  pályázat benyújtásáról.

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

A testület   6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:        

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testületének  
171/2016. (X.28.) Kt. határozata az INTERREG V-A 
SZLOVÁKIA-MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖ-
DÉS  (Referenciaszám: SKHU/1601) keretében INTERFACE 
WITHOUT BORDERS pályázat beadásáról,  valamint az 
Alsózsolca Város Önkormányzata pályázóra eső pályázati 
összeg 5%-a erejéig önerő vállalásáról

1. Alsózsolca  Város  Önkormányzata  felhatalmazza  Szilágyi
László polgármestert, hogy az Obecný úrad Plešivec (049 11
Plešivec, Čsl. Armády 1) szlovákiai önkormányzattal konzor-
ciumban eljárva pályázatot nyújtson be az INTERREG V-A
SZLOVÁKIA-MAGYARORSZÁG  EGYÜTTMŰKÖDÉS
(Referenciaszám:  SKHU/1601)  keretében  „INTERFACE
WITHOUT BORDERS” Szlovákia-Magyarország Együtt-
működési Program - címmel.
A pályázat főbb elemei:

a  határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének 
javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló 
együttműködés kiszélesítése:
- kulturális rendezvények, előadások, fesztiválok szervezé-

se,
- csereprogramok kezdeményezése a kultúra, a képzés, a 

szakmai élet, a kutatás területén,
- képzések, nyári iskolák és nyári akadémiák, versenyek 

szervezése,
- prospektusok, könyvek, füzetek, DVD-k kiadása.
A  pályázat  teljes  összege  150.000.000-Ft-nak  megfelelő
EURO,  amelyből  mintegy  90.000.000-Ft-nak  megfelelő
EURO esik Alsózsolca Város Önkormányzatára.
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2. Alsózsolca Város Önkormányzata kötelezettséget vállal az 1.
pontban  írt  pályázat  megnyerése  esetén  a  pályázati  összeg
5%-a, a tervek szerint 4.500.000-Ft önerő saját költségvetés-
ből történő biztosítására és felhatalmazza Szilágyi László pol-
gármestert, hogy ezekkel a feltételekkel nyújtsa be a pályáza-
tot illetve kösse meg a támogatási szerződést, biztosítva a pá-
lyázat megvalósításához szükséges önerőt.

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

Más vélemény,  hozzászólás  nem volt,  így Szilágyi  László polgármester  a  rendkívüli  nyílt
ülést  08 óra 13  perckor bezárta.

               Szilágyi László                                                        Dr. Havasi Titanilla
                polgármester                                                             jegyző helyettese

  Vaszily Zsoltné
jegyzőkönyvvezető
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