19/2011. sz. jegyzőkönyv
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi
ülésről, mely 2011. október 26-án 14 óra 30 perckor kezdődött
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Brünner István, Dr. Majoros Géza, Fáklya Tiborné,
Fodor Ákos, Ráki István, Szilágyi László, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tagok,
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző, Marcsikné Orosz Emese aljegyző
(a jelenlévő képviselők száma 8 fő)
Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester

Meghívottként jelen van: Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető
Zsiros Sándorné polgármester: köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat.
Megállapította, hogy 8 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Indítványozta,
hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra azzal a
kiegészítéssel, hogy 4./ napirendi pontként tárgyalják meg a kiosztásra kerülő ÉMOP4.2.1/A,B-11 kódszámú pályázati kiírást, melyet a pénzügyi bizottság előzetesen
véleményezett.
A testület 8 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
N a p i r e n d:
1./ LEADER Egyesület szervezése
Előadó: polgármester
2./ Hulladékszállítási közszolgáltatási tevékenységre közbeszerzési eljárás kiírása
Előadó: polgármester
3./ Előirányzat módosítási javaslat elfogadása
Előadó: polgármester
4./ ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú pályázati kiírás megtárgyalása
Előadó: Oroszné Verba Julianna Gondozási Központ vezető

1./ LEADER Egyesület szervezése
Zsiros Sándorné polgármester: köszöntötte Dr. Nagy József urat, a BÜKK-MAK LEADER
Nonprofit Kft ügyvezető-igazgatóját. Kérte, tegye meg szóbeli kiegészítését a napirendre
vonatkozóan.
Dr. Nagy József BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft ügyvezető-igazgató: 2007-ben
alakult meg a BÜKK-MAK Helyi Akciócsoport (továbbiakban: HACS), mely 44 települést
összefogó szervezet. A közös munka stratégiája, hogy sikeresen végrehajtsák a kitűzött
célokat, véleménye szerint eredményes volt. A nyár elején megjelent új rendelet szerint
december 31-től LEADER HACS címmel kizárólag egyesület rendelkezhet, az eddig működő
Nonprofit Kft elveszíti támogathatóságát, így egyesület alakítására kötelezték őket. Ha nem
értenek egyet az egyesület alakításával elveszítik az önrendelkezési jogot a támogatással
együtt. Céljuk, hogy az egyesület alakítását minél szélesebb társadalmi bázisra helyezzék.
Nem értenek egyet a rendelettel, de ha nem alakítanak egyesületet, megszűnik a támogatás és
az eddig elért szakmai eredmények és Uniós források által nyújtott lehetőségek megszűnnek,
így tudomásul vették az előírást. A 44 települést összefogó HACS jól működő szervezet, az
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ellenőrzések alkalmával soha nem találtak problémát. A Nonprofit Kft megmarad és a
megkezdett munkánkat végrehajtják a BÜKK-MAK LEADER Kft együttműködésével. Ez a
Kft működik tovább vállalkozói alapon meglévő tagsággal. Holnap 17 órától tartják az
alakuló közgyűlést a Közösségi Házban, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak. A 44
település közül, akik nem kívánnak tovább részt venni a munkában, azoktól visszavásárolják
az üzletrészt.
Ráki István képviselő-testületi tag: magánszemély is lehet tagja az egyesületnek?
Dr. Nagy József BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft ügyvezető-igazgató: igen,
magánszemély, kisebbségi önkormányzat, önkormányzat, gazdasági társaság, alapítvány és
egyház is lehet tagja az egyesületnek.
Zsiros Sándorné polgármester: meg van határozva, hogy a település nagyságrendjétől
függően, mennyi önkormányzat és mennyi gazdasági társaság lehet tagja az egyesületnek?
Dr. Nagy József BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft ügyvezető-igazgató: nincs, ha egy
önkormányzat nem kíván tovább részt venni a munkában, akkor a létszámtól függően 2-3
vállalkozás, illetve nonprofit szervezet kiválthatja. A jelenlegi 44 településből egyedül Onga
nem kíván részt venni, de már a településről már több vállalkozás jelezte részvételi szándékát,
ezáltal jogosultak maradnak a támogatásra.
Zsiros Sándorné polgármester: azok a települések nyújthatnak be pályázatot, akik tagjai az
egyesületnek.
Dr. Nagy József BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft ügyvezető-igazgató: várhatóan
2013. után a vidékfejlesztési program folyamatosan támogatott lesz. A Nonprofit Kft 5 évre 3
MD forint támogatást kapott. Ha nem alakul meg az egyesület, akkor az ebből megmaradt
pénzösszeg felett már nem rendelkezhetnek.
Ráki István képviselő-testületi tag: magánszemélyek tagsága esetén, ők is benyújthatnak
pályázatot? Ez esetben a jogok a magánszemélyeket is ugyanúgy megilletik?
Dr. Nagy József BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft ügyvezető-igazgató: igen, de nem
jár előnnyel magánszemély részére a tagságban való részvétel. A magánszemély a közösség
formálásában aktívan részt vehet, de nincs pozitív elbírálás és kiváltság magánszemély
tagsága esetén.
Zsiros Sándorné polgármester: mindig a pályázati kiírások tartalmazzák, hogy egyes
esetekben a vállalkozások, egyházak, alapítványok hogyan vehetnek részt a pályázatokban,
maga az egyesület határozza meg, hogy milyen arányban osztja el a támogatást és mire.
Dr. Nagy József BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft ügyvezető-igazgató: országos
viszonylatban 100 %-os pályázati támogatás nincs, csak a LEADER Kft-nél. Azt szeretnék
elérni, hogy ez a közösség tovább erősödjön és abból, hogy 44 településből 70-80 tagsággal
fog megalakulni az egyesület azt jelenti, hogy jó irányba haladnak. A LEADER HACS célja,
hogy a közösség együtt megteremtse a térség fenntartható fejlődését, melynek alapján a
közösségi- és az egyéni energiatermelés megszervezésében, az új munkakultúrát teremtő
technikák és technológiák alkalmazása. Olyan egyedülálló lehetőségek kihasználását is célul
tűzték ki, amelyek alkalmazásával elektromos töltőállomásokat hozhatnak létre. Javaslatot
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tettek arra, hogy a BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft-t vegye át a Vidékfejlesztési
Minisztérium, így lenne egy felügyeleti szervük. Ez idáig erre nem kaptak választ.
Zsiros Sándorné polgármester: megköszönte a kiegészítést Dr. Nagy József ügyvezetőigazgató úrnak.
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a testületnek.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, támogassák az előterjesztés elfogadását.

A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
185/2011.(X.26.) Kt. határozata a Bükk-Térségi
LEADER Egyesület Alapító tagságáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy a Bükk-Térségi LEADER Egyesületnek Alapító Tagja kíván lenni, továbbá annak Alapszabályával egyetért és az Alapszabályban foglaltakat magára
kötelezőnek ismeri el.
A Bükk-Térségi LEADER Egyesület alapítása kapcsán legfeljebb 1.000 forint összegű alapítói pénzbeli hozzájárulást
teljesít az Egyesület javára, amelyet az Alapszabályzatban,
illetve az Alakuló Közgyűlésen elfogadott módon és határidőben bocsát az Egyesület rendelkezésére.
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete, mint
az Egyesület Alapító Tagja felhatalmazza a polgármestert
Zsiros Sándornét az Önkormányzat nevében és képviseletében történő Alapszabály aláírásra.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Dr. Nagy József BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft ügyvezető-igazgató: megköszönte
a támogatást. Szeretettel vár minden érdeklődőt holnap 17 órától a Közösségi Házban, ahol az
eddigi feladatokról és a jövőbeni feladatokról tart előadást.
Zsiros Sándorné polgármester: felkérte a pénzügyi bizottság elnökét, hogy visszaérkezéséig
az ülés elnöki teendőit lássa el.
Zsiros Sándorné polgármester elhagyta az üléstermet
/a jelenlévő képviselők száma 7 fő/
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: megköszönte, kérte a testületet, térjenek át a 2./
napirendi pont tárgyalására.
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2./ Hulladékszállítási közszolgáltatási tevékenységre közbeszerzési eljárás kiírása
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a szilárd hulladék elszállítására a határozott idejű -10
éves- szerződés 2011. december 31-én lejár. A jogszabályi előírások alapján legalább 8 éves
szerződést kell kötni, melynek szolgáltatási értékhatára eléri azt a mértéket, mely alapján nyílt
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A szolgáltatás becsült éves költsége 28 M Ft, ezért
Uniós, nyílt közbeszerzési eljárást kell kiírni. A kiírásnak kötelező tartalmi elemei, pl. heti
rendszerességgel történő ürítés a 60 és 120 l-es gyűjtőedény esetében, évente egyszeri
lomtalanítás véleménye szerint ez is elég lenne és a második lomtalanítás helyett, a temetőn
felhalmozódott szemét elszállítását végezné a nyertes közszolgáltató. Örök probléma a
zöldhulladék elszállítása, amely megoldásra kerülhet zsákban történő szállítás keretében. A
pályázati kiírás alkalmával próbálnak minél előnyösebb feltételt kiharcolni a szolgáltatást
igénybe vevők részére.
Zsiros Sándorné polgármester elfoglalta helyét az ülésteremben
/a jelenlévő képviselők száma 8 fő/
Zsiros Sándorné polgármester: a határozott idejű 10 éves szerződés lejár, 10 év alatt voltak
változások, próbálják az igényekhez igazítani a pályázati kiírást. A lakosság körében
problémát okozott a lomtalanítással járó kukázás, így már az emberek ki sem teszik a
feleslegessé vált, vagy tönkrement holmikat. A zöld hulladék elszállítására is keresik a
legjobb megoldást.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: a zsákban történő zöldhulladék elszállítás jó
megoldás.
Zsiros Sándorné polgármester: a zöld hulladék elszállítása mindenféleképpen szerepelni fog
a pályázati kiírásban.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: az AVE Kft-n kívül van más szolgáltató, aki
megpályázhatja a szolgáltatást?
Zsiros Sándorné polgármester: igen, Unión belül bárki, de pl. a CIRKONT Zrt, aki még a
közeli településen szolgáltat.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a két cég közül lehet választani?
Zsiros Sándorné polgármester: pályázatot bárki, akár külföldi cég is beadhat.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a településnek a Hejőpapi hulladéklerakóban van
tulajdonrésze?
Zsiros Sándorné polgármester: igen.
Ráki István képviselő-testületi tag: az AVE Kft az ország nagy területén a szolgáltató, a
Balaton környékén is találkozott velük.
Zsiros Sándorné polgármester: attól, hogy az önkormányzatnak a hejőpapi
hulladéklerakóba van tulajdonrésze, még a pályázatot bárki beadhatja, nem tudni, hogy
melyik szolgáltatónak, hogyan éri meg.
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Ráki István képviselő-testületi tag: a lomtalanítást nem kellene kihagyni a kiírásból, egy
évben legalább egy alkalommal legyen, mert vannak olyan emberek, akik nem tudják másként
megoldani a feleslegessé váló tárgyak elhelyezését.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: arról volt szó, hogy két lomtalanításból évente egy
megmarad.
Zsiros Sándorné polgármester: igen.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a másik lomtalanítást a temetőben felhalmozódott
szemét elszállítására biztosítsák.
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja a testületnek.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testületet, járuljanak hozzá a közbeszerzési eljárás
lefolytatásához.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
186/2011.(X.26.) Kt. határozata közszolgáltatási szerződés a települési szilárd (kommunális) hulladék begyűjtésére és ártalmatlanító helyre történő szállítására Alsózsolca Város közigazgatási területén tárgyú közbeszerzési lebonyolításáról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatás (mint
kötelező önkormányzati feladat) biztosítása érdekében a
hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzés lefolytatásáról döntött.
Ajánlatkérő képviselője az eljárás becsült értékét, valamint
az alkalmazandó eljárásrendet a hivatalos közbeszerzési tanácsadóval történt egyeztetés után határozza meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzés teljes körű bonyolítására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3./ Előirányzat módosítási javaslat elfogadása
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: a módosító javaslat elfogadása az I-III. negyedévi
könyveléshez szükséges. A könyvtár 172 e Ft támogatást kapott a központosított
előirányzatból, szintén központosított előirányzatból származik a lakossági víz-és csatornadíj
támogatása, ami a bevételi és kiadási előirányzatot tartalmazza. Ez az összeg a második
félévben érkezett meg és kifizetésre került, ezzel növelni kell az előirányzat összegét. Kérte a
módosítási javaslat támogatását.
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Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a javaslatot és
támogatja annak elfogadását.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: a település csak továbbutalta a támogatást, csak
összegként jelenik meg, erről szól a javaslat.
Zsiros Sándorné polgármester: az utalási díjat a szolgáltató fizeti, az önkormányzatnak nem
kerül plusz költségbe. Kérte, fogadják el a javaslatot.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
187/2011.(X.26.) Kt. határozata az előirányzat módosítási javaslatról
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elfogadta az alábbi előirányzat módosítási javaslatot:
841901-9
94411

841126-1
381134
910502-1
54411
5611111

Bevételi előirányzat eFt-ban
Növekedés (+)
Önkormányzatok, valamint többcélú kistér.társ.elszámolása
Központosított előirányzatok
323 918
Összesen:
323 918
Kiadás előirányzat eFt-ban
Növekedés (+)
Önkormányzatok és többcélú kistérs.társ.
Műk.célú pe.átadás egyéb nem önk.váll.
323 746
Közművelődési intézmények
Könyvbeszerzés
164
Vásárolt term.és szolg.ÁFA
8
Összesen:
323 918

Csökkenés (-)

Csökkenés (-)

A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4./ ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú pályázati kiírás megtárgyalása
Zsiros Sándorné polgármester: a Széchenyi Terv keretében megjelent a Szociális
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című, ÉMOP4.2.1/A,B-11 kódszámú pályázati kiírás, mely lehetőséget nyújt a már működő ellátások
infrastrukturális fejlesztésére, valamint új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésére.
A pályázati kiírás szerint támogatható szociális alapszolgáltatás az idősek nappali ellátása is; a
támogatás mértéke 95%. A pályázatba beépítésre kerülhet az akadálymentesítés, a lépcsők és
vizesblokk felújítása, dolgozói öltöző kialakítása, épület belmagasságának csökkentése,
valamint a megújuló vagy alternatív energiaforrás kialakítása nagyban segítené
energiatakarékossági törekvéseiket. Új szolgáltatásként az idősek nappali ellátásán belül a
demens betegek nappali ellátását tudnák biztosítani. Nagy szükség lenne erre az ellátásra. A
megyében egyedülálló szolgáltatásként jelenne meg a demens betegek nappali ellátása, mely
tény a pályázat elbírálásánál előnyt jelent. A pályázati kiírás szerint kizárólag azokat a
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pályázatokat támogatják, amelyek eredményeként a fejlesztéssel érintett szociális
alapszolgáltatások hozzáférhetősége, minőségi feltételei javulnak. A pályázat elkészítésével
és benyújtásával lehetőségük van a feltételeken, az ellátás színvonalán és tartalmán a
szükségletekre építve javítani, ezért kérte a testületet dolgozzák ki, hogy ténylegesen mit
tudnának végrehajtani a pályázat keretében és az ehhez szükséges költségvetés elkészítéséhez
járuljanak hozzá. Ha pontos összeg áll rendelkezésre, hogy mennyit kell biztosítani
fedezetként, ez után dönthet a testület a pályázat benyújtásáról. A pályázat előkészítésének
költsége kb. 30 e Ft. Tervet korábban készítettetek, de ehhez szükséges a költségvetés.
Tóth J. Sándor pénzügyi bizottság elnöke: a bizottság megtárgyalta a pályázati kiírást és
támogatta a pályázat előkészítését, kidolgozását és hozzájárultak a költségvetés
elkészítéséhez.
Véleménye szerint a pályázat előkészítésének költségei beépítésre kerülhetnek a pályázatba.
Zsiros Sándorné polgármester: kérte a testület támogatását a pályázat kidolgozására,
előkészítésére és a költségvetés elkészítésére. A testület a későbbiekben dönt a pályázat
benyújtásáról.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
188/2011.(X.26.) Kt. határozata ÉMOP-4.2.1/A,B-11
kódszámú pályázati kiírás megtárgyalása
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatta az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú pályázat
kidolgozását, előkészítését és az ehhez szükséges költségvetés elkészítését.
A testület a későbbiekben dönt a pályázat benyújtásáról.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Más vélemény, hozzászólás nem volt, így Zsiros Sándorné polgármester az ülést 15 óra 30 perckor
bezárta.

Kmf

Zsiros Sándorné
polgármester

Kovács Tímea
jegyzőkönyvvezető

Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző

