11/2013. sz. jegyzőkönyv
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi
ülésről, mely 2013. június 13-án 16 órakor kezdődött.
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos, Ráki István, Tóth
J. Sándor képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 5 fő) Urbánné Lengyel
Zsuzsanna jegyző
Az ülésre meghívó kapott: Horváth Henrik Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Fodor
Zsolt a Fodorterv 91. Kft. képviselője, Gulyás István vállalkozó
Meghívottként jelen vannak: Fodor Zsolt a Fodorterv 91. Kft. képviselője
A jelentéti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Zsiros Sándorné polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat és a
megjelenteket. Megállapította, hogy 5 fő jelenlétével az ülés határozatképes, azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat egészítsék ki a Biogáz Erőmű
létesítéséről szóló tájékoztatóval és a Közösségi Ház előleg kérelmével. Azzal, hogy első
napirendi pont legyen a Tájékoztató Biogáz erőműről.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 5 tagja vett részt.
A testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
88/2013.(VI.13.) Kt. határozata a napirendi pontok
kiegészítéséről
Alsózsolca Város Képviselő- testülete felveszi a napirendi
pontok közzé az alábbiakat:
- Biogáz Erőműről szóló tájékoztató
- Közösségi Ház előlegkérelme
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok a
kiegészítésekkel együtt az alábbi sorrend szerint kerüljenek megtárgyalásra:
1./ Biogáz Erőműről szóló tájékoztató
2./ Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási
megállapodás
3./ A házasságkötő terem asztalában található népköztársasági címer kifaragásával
kapcsolatos tájékoztatás
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4./ Közösségi Ház előlegkérelme
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./ Biogáz Erőműről szóló tájékoztató
Előadó: polgármester
2./ Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási
megállapodása
Előadó: jegyző
3./ A házasságkötő terem asztalában található népköztársasági címer kifaragásával
kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: polgármester
4./ Közösségi Ház előlegkérelme
Előadó: polgármester
1./ Biogáz Erőműről szóló tájékoztató
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: A Biogáz Erőmű pályázata 2010-ben kezdődött és azóta
húzódik. Meghívták a tervezőt vendégnek és Gulyás István vállalkozót, aki a létesítmény
helyszínek a változása miatt vált érintetté. Megkérte a létesítmény tervezőtjét ismertesse az
Erőművel kapcsolatos tudnivalókat.
Fodor Zsolt tervező: Köszöntette a Bükk-MAK Leader Nonprofit Kft. nevében a
képviselőket és a megjelentetteket. A Biogáz Erőmű létesítési project még csak most jutott el
a tervezés szakaszába, mert az Energia Hivatal döntésére vártak, hogy a konzorciumot
támogatja, vagy a Bükk-MAK Nonprofit Kft.-hez tartozó önkormányzatokat külön-külön. Az
erőmű megvalósítására kijelölt területet megvizsgálták és megállapították, hogy nem
megfelelő, célszerű azt áthelyezni. Eredetileg a kavicsbánya mellett lett volna, ami messze
van a településtől, költséges a villamos energia hálózat kiépítése, és a terület jelenleg szántó
művelési ágba van, besorolva, szükséges lenne a művelési ág változás, ami költséges. Az
erőmű működése során felszabaduló hőenergia későbbi kihasználása is nehezen valósítható
meg ezen a területen.
A project megvalósítására a legmegfelelőbb terület a Gulyás István tulajdonában lévő
tehenészet egyik sarkából leválasztott területrész lenne. Az erőmű egyik beszállítója a
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tehenészet a szarvasmarha trágyával, az erőmű által termelt hő visszaforgatható lenne a
tehenészet fűtésére, valamint a településhez is közelebb fekszik a terület, a keletkezett
villamos energia a trafón keresztül a rendszerbe köthető.
A megvalósítani kívánt villamos rendszer 60 KW teljesítményű. Ez a fajta biogáz erőmű a
leggazdaságosabb a megvalósítás szempontjából. 6 embernek nyújt munka lehetőséget.
Német technológiával készül, nem folyadék rendszerű, hanem száraz rendszerű, a végtermék
virágföld minőségű föld, ami tovább értékesíthető.
Csöbör Katalin alpolgármester 16 óra 10 perckor megérkezett.
A jelen lévő képviselők száma 6 fő.
Fodor Zsolt tervező: A rendszer működéséhez biológiailag lebomló anyagok használhatóak
fel ideértve a konyhai hulladékokat is trágyát, lágyszárú növényeket, falombot, ezeket az
anyagokat több baktérium törzs lebontja 4-6 hét alatt és biohumusz lesz belőle, ami könnyen
kupacokban tárolható. Az eljárás során a magvak csiraképességüket elveszítik, ezért a
felhasznált humuszból nem képződik gaz. A rendszer konténeres kialakítású, bármikor
bővíthető, áttelepíthető. Az egyik konténerben vannak az eljáráshoz szükséges eszközök
elhelyezve és a többi konténerben zajlik a folyamat. Nincs komoly építési beruházás. 6
erjesztő konténer szerepel a tervekben, ha bővítésre kerül, akkor is ez a rendszer üzemelteti.
Nincs szaghatása a környezetre.
Zsiros Sándorné polgármester: Az elhangzottak alapján az önkormányzati terület cseréje
merült fel, a területet el kellene cserélni a Gulyás István vállalkozó tulajdonában lévő Cinegés
tanya egy részével.
16 óra 20 perckor megérkezett Szilágyi László képviselő-testületi tag.
A jelenlévő képviselők száma 7 fő.
Fodor Ákos képviselő testületi tag: Változna a tulajdonos?
Zsiros Sándorné polgármester: Igen a csere során, mert a terület az önkormányzat
tulajdonában kell, hogy legyen.
Tóth J. Sándor képviselő testületi tag: A beruházás az önkormányzatnál fog aktiválódni. A
termelődött hő hol fog hasznosulni? Máshol az országban van már ilyen típusú erőmű.
Fodor Zsolt tervező: Polgármester asszony elképzelése a jövőre nézve, üvegház kialakítása,
ami jelentős beruházást igényelne és forrás kell hozzá, de addig is akár a tehenészet fűtését is
meg lehetne oldani belőle.
Tóth J. Sándor képviselő testületi tag: A továbbiakban a hőből nem lehetne villamos
energiát előállítani?
Fodor Zsolt tervező: A hő a gázfelhasználásból képződik hulladék hőként, ez inkább fűtésre
használható fel. Jó ötlet az üvegház, de akár hűtőházat is lehetne létesíteni a felhasználásra.
Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a későbbiekben a hő is hasznosítható legyen.
Tóth J. Sándor képviselő testületi tag: A közelben hol található ilyen erőmű?
Fodor Zsolt tervező: Gödöllőn van legközelebb, de vannak ilyen erőművek Szlovéniában is.
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Tóth J. Sándor képviselő testületi tag: Ha tisztázódik a vagyon körüli helyzet, akkor utána
időben mikorra várható a megvalósítás?
Fodor Zsolt tervező: 1-1,5 hónap az engedélyezési eljárás, papíron december 31-ig
szerződéskötés meg kell, hogy valósuljon. A betonalap elkészülte után még 1 hét és működik.
Tóth J. Sándor képviselő testületi tag: Hány ember kell az üzemeltetéshez?
Fodor Zsolt tervező: Rakodógépre és 2 fő személyzetre van szükség, akik a fű, lomb
konténerekbe történő bepakolását végzik. Munkaerőre az alapanyagok gyűjtésekor van
szükség, amikor a fű, lomb összegyűjtése és szállítása történik.
Zsiros Sándorné polgármester: A problémát nem a telepítés, hanem ennek előzménye
jelenti, mivel sok település van a pályázatban és mindegyik település projektjének
rendelkeznie kell a szükséges engedélyekkel.
Fodor Ákos képviselő testületi tag: Mi a haszna ebből az önkormányzatnak? Ki szállítja be
a szükséges alapanyagokat? A végtermék bizonyára veszélyes ennek a megsemmisítéséről is
kell gondoskodni. Megéri ez az önkormányzatnak?
Fodor Zsolt tervező: A végtermék a humusz, ami nem veszélyes hulladék. A tárolása
egyszerű és felhasználható, értékesíthető.
Fodor Ákos képviselő testületi tag: Az aprítékos kazán sem vált be. Sokba fog kerülni az
önkormányzatnak és nem fog megtérülni, nem lesz semmilyen haszna. Nem sok zöldhulladék
keletkezik a településen.
Fodor Zsolt tervező: Az elszámolást nem ismeri, de a haszon a megtermelt energia lesz.
Több település ebben a projektben csak hulladék begyűjtőként vesz részt és az összegyűjtött
hulladékot például az alsózsolcai telepre kell beszállítania.
Fodor Ákos képviselő testületi tag: Ki hozza el a hulladékot?
Zsiros Sándorné polgármester: A beszállítókat, a településen élőket érdekelté kell tenni
abban, hogy beszállítsák a hulladékot és energiát vagy pénzt kell érte cserébe adni, a
megmaradt haszon pedig marad az önkormányzatoknál.
Fodor Zsolt tervező: A 60 KW teljesítményű erőmű működtetéséhez kevés egy település. Itt
a település jó helyzetben van, mert a tehenészet alapanyaggal bőven ellátja, és beszállítanak a
környező települések is.
Fodor Ákos képviselő testületi tag: Az is pénzbe kerül.
Zsiros Sándorné polgármester: Trágyát szállít be és humuszt kap érte, vagy pénzt, hő
esetleg villamos energiát. 27 település vág bele a pályázatba, de sajnos kevés az információ.
Fodor Zsolt tervező: Sok település ráveszi az ott lakókat, hogy a zöld hulladékot gyűjtse be
és legyen újra hasznosítva.
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Fodor Ákos képviselő testületi tag: Próbálták már, de nem sikerült.
Fodor Zsolt tervező: Érdekelté kell tenni a beszállítást végzőt, juttatást kap, ha hasznos
helyre teszi vagy büntetést, ha kihelyezi.
Gulyás István: Itt komoly pénzekről van szó, ma már a fű is veszélyes hulladék.
Fodor Ákos képviselő testületi tag: Sok pénzt fektetnek bele.
Gulyás István: Az aprítékolás itt halt meg, máshol működik, gazdaságosan lehet
hasznosítani. Van haszna az erőműnek is csak jó szerződést kell kötni. A veszélyes hulladék
elhelyezéséért nem kell fizetnie a beszállítónak, az önkormányzatnak alapanyag, ami
virágfölddel látja el a települést, hő energiát termel, ami plusz bevételt jelenthet, hűtőház
működéséhez lehet hasznosítani. Olyan szerződést kell kötni, ami a település érdekét
szolgálja.
Fodor Ákos képviselő testületi tag: Az AVE Kft. is azt ígérte, hogy a szelektív gyűjtés után
pénzt fog visszajuttatni és semmit nem juttattak. Megéri ez?
Zsiros Sándorné polgármester: A pályázatról már 2010-ben döntöttek, benyújtásra került.
Fodor Ákos képviselő testületi tag: Mi van, ha nem lesz elég alapanyag? Ki fog ennyit
szállítani?
Fodor Zsolt tervező: Nincs akkor sem probléma, ha nincs alapanyag, akkor nincs termelés,
de a baktériumok megmaradnak. Jobb lett volna, ha több idő áll rendelkezésre. Lehetett volna
olyan biogáz erőművet létesíteni, ami akár egy település energia szükségletét is ellátja, de
jelenleg a rendelkezésre álló összegből csak ezt lehet megvalósítani, emellett a technológia
mellett térül meg leginkább a befektetés.
Tóth J. Sándor képviselő testületi tag: Az megújuló energia ellátás jó út. 3 végtermék
keletkezik, a hő, villany és virágföld. A földet érdemes eladni.
Zsiros Sándorné polgármester: A villamos energia hasznosításra szerződést lehet kötni. A
project 130 millió forint és ennek a 15 %-a az önrész, nincs adat jelenleg mennyi pontosan ez
az összeg.
Fodor Zsolt tervező: Ennél az erőműnél meg lehet tenni, hogy csak akkor termel, ha szükség
van rá és jól fizetnek érte, ezt egy szélerőműnél nem lehet megtenni, mert ott csak akkor van
energia, ha fúj a szél, és ha kell, ha nincs rá szükség, akkor is termel. Itt az alapanyagot el
lehet tenni későbbre, és a kuffertárolóban fél és 1 napi gáz mennyiséget lehet tárolni. Az
üzemeltetése központi rendszerbe lesz összegyűjtve.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Azt veszi észre, hogy sodródik az eseményekkel, 3
éve teljesen más árak voltak, mint most. A tervező elmondta, hogy hazánkban nincs ilyen
technológiával működő eszköz. Nem lehet tudni, hogy mi lesz a település haszna ebből a
projectből. Magyarországon nem jellemző, hogy beszállítják a tárolóba a hulladékot. Lehet,
hogy nem kapnak annyit amennyiért érdemes kivinni. Megvezetve érzi magát, korábban azt
mondták, hogy munkahelyet teremt, és most kiderül, hogy 1-3 óra a munkaigénye az
erőműnek, korábban 5-10 ember foglalkoztatásáról volt szó. Nem biztos, hogy termel annyit,
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amennyibe kerül. Ki tudja mi lesz a vége a pályázatnak. A 15 % önerőből lehetne
napkollektort vásárolni, vagy villamos energiatakarékos eszközökre lehetne költeni. Lehet,
hogy ezzel többre mennének. Szavazzák meg, hogy ki kell most szállni a pályázatból.
Fodor Zsolt tervező: Németországban szinte minden településen megújuló energiát
használnak. A telep nem ad ugyan sok munkahelyet, de a begyűjtéssel foglalkozók számára
munkahelyet teremt, és a településnek energiát biztosít.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Lehet, hogy nem termel annyit, mint a munkaerő
költsége.
Fodor Zsolt tervező: Termel, csak a fűgyűjtést kell megoldani.
Fodor Ákos képviselő testületi tag: Közmunkással nem lehet a rendszer üzemeltetését
megoldani.
Fodor Zsolt tervező: A rendszer működése automatikus, a begyűjtéshez közfoglalkoztatott is
elegendő.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: A kipakolásnál nincs szükség szakemberre, amikor
gázérzékelő van felszerelve?
Fodor Zsolt tervező: Kézzel és géppel is meg lehet oldani a kipakolást, a kipakoláshoz
szükséges gép is része a projektnek.
Zsiros Sándorné polgármester: Ha a hőenergiát üvegház működtetésére használják, akkor
ahhoz szükség van munkaerőre és az értékesítéshez is kell munkaerő. A konkrét tervezés
szakasza most van. Most csak tájékoztatást kívántak adni nem kell most dönteni. A részleteket
csak a tervező tudja ilyen részletességgel elmondani. Majd a felvetődött kérdések alapján
döntenek. A pályázatot már korábban benyújtották és most más viszonyok vannak. Egyetért
azzal, hogy a jövő útja a megújuló energia felhasználás. El kell érni, hogy az emberek a
hulladékot a megfelelő helyre helyezzék el. Olyan sokba kerül egy ilyen beruházás, hogy
máskor erre nem biztos, hogy lesz pénz.
Tóth J. Sándor képviselő testületi tag: Javasolta, hogy később hívják meg Vass Lajost és
Dr. Nagy Józsefet, hogy az energia ügyében adjanak további tájékoztatást. Nem kell leírni a
alsózsolcai embereket nem mindenki teszi ki a hulladékot a Sajó partra. A kezdetekben,
Németországban sem szállította mindenki a hulladékot a megfelelő helyre.
Fodor Ákos képviselő testületi tag: Sokan nem tartják be a szabályokat az egyirányúsított
utcákban sem tartják be a behajtani tilos tábla jelzését. Ezt sem fogják beszállítani. Télen
honnan lesz fű?
Zsiros Sándorné polgármester: Trágya lesz.
Csöbör Katalin alpolgármester: Hosszútávon az alternatív energiatermelés jelent megoldást
az energia ellátásra, kis lépésekben, de el kell kezdeni. Mennyi pénzt jelent ez?
Zsiros Sándorné polgármester: 130 millió forint a pályázat összeg és ennek kell a 15%-át
finanszírozni.

6

Fodor Ákos képviselő testületi tag: Több lesz, mindig több.
Csöbör Katalin alpolgármester: Energiafű termelésről ugye nincs szó?
Fodor Zsolt tervező: Nincs.
Fodor Ákos képviselő testületi tag: Javasolta, hogy beszéljenek még róla.
Zsiros Sándorné polgármester: A konkrét tervezés indul. Gulyás Istvánnal kell még
megegyezni a területről.
Gulyás István: Nehéz úgy dönteni, hogy nincsenek számok.
Fodor Ákos képviselő testületi tag: 30 millió forintot kell az önkormányzatnak bele tenni a
pályázatba és nem tudják megmondani mi lesz ebből az emberek haszna.
Zsiros Sándorné polgármester: A terület ügyében meg kell még egyezni Gulyás Istvánnal,
mert saját tulajdonúnak kell lennie a területnek, ahhoz, hogy a létesítmény felépülhessen.
Fodor Zsolt tervező: 800 millió forint a támogatás fix összege a 6 település vonatkozásában.
Olyan technológiát kellett tervezni, ami ebbe az összegbe bele fér, erre a technológiára ez a jó
konstrukció.
Zsiros Sándorné polgármester: Folynak a tárgyalások az energia intézményeknél történő
felhasználásáról, megvalósulási terv készül.
Csöbör Katalin alpolgármester 17 óra 25 perckor kiment.
A jelen lévő képviselők száma 6 fő.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Van olyan, amikor nincs a döntésekre ráhatásuk. Az
elején tisztázni kell, hogy mit hoz a pályázat. Tudni kell a döntéshez.
Gulyás István: A gazdaságossági számításokat el kell végezni.
Zsiros Sándorné polgármester: Az önkormányzat nem minden esetben gondolkozhat
vállalkozóként, sok feladat van, aminek több a ráfordítási költsége, mint a haszna és mégis el
kell végezni, mert kötelezően ellátandó feladat.
Ráki István képviselő testületi tag: Már Indiában is működik az alternatív energia
felhasználás. Fel kell használni a felesleges hulladékot. Bővíteni kell a hasznosítást és az
önkormányzaté lehet később az erőmű.
Zsiros Sándorné polgármester: Következő alakalommal lehetnek még új információk a
projektről. Megköszönte a tájékoztatást a tervezőnek.
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Fodor Zsolt tervező: Ha bármilyen kérdés felmerül a projekttel kapcsolatban, akkor szívesen
rendelkezésre áll. A legtöbb biogáz erőmű Indiában és Kínában van. A trágyatároló
használata helyett a tehenészetnél biogázt lehet nyerni. Fontos áttekinteni, hogy a végtermék
hová kerül és az alapanyagot honnan szerzik be.
17 óra 30 perckor visszaérkezett Csöbör Katalin alpolgármester.
A jelenlévő képviselők száma 7 fő.
2./ Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. és 5. számú melléklete tartalmazza.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: Még februárban döntött a testület, hogy csatlakozik az
Onga település gesztorságával a 2013. július 1-től létrejött társuláshoz, a házi segítségnyújtás,
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat működése területén. A társulási
megállapodás és az alapító okirat elkészült ennek elfogadásáról kell dönteni a testületnek.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület Onga és Társult Települések
Szociális és Gyermekjóléti Társulása Társulási Megállapodásának jóváhagyásáról, Alapító
okiratának jóváhagyásáról, Zsiros Sándorné polgármester társulási tanácsba történő
delegálásáról és hatalmazza fel a polgármestert a megállapodás aláírására.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
89/2013.(VI.13.) Kt. határozata Onga és a Társult
Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása
Társulási megállapodásáról
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete a Onga
és a Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti
Társulása Társulási megállapodását jóváhagyja.
A Társulási megállapodást a jegyzőkönyv 4. számú
melléklete tartalmazza.
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete Onga
és a Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti
Társulása Alapító okiratát jóváhagyja.
Az Alapító okiratot a jegyzőkönyv 5. számú melléklete
tartalmazza.
Képviselő-testület Onga és Társult Települések Szociális és
Gyermekjóléti
Társulása
Tanácsába
Zsiros Sándorné polgármestert delegálja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
Társulási Megállapodás aláírására.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3./ A házasságkötő terem asztalában található népköztársasági címer kifaragásával
kapcsolatos tájékoztatás

Az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. és 7. számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester: A címer kifaragásával kapcsolatban 3 fafaragót kértek fel
ajánlattételre. Két ajánlat érkezett a 3. fafaragó a mai napig nem tett ajánlatot. Felolvasta
Mazúr József az egyik ajánlattevő véleményét és ajánlatát. A levelet a jegyzőkönyv 6. számú
melléklete tartalmazza.
A másik ajánlat Kisgyőr polgármesterétől Kékedi Lászlótól érkezett. Felolvasta az ajánlatot.
Az ajánlatot a jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza.
Csöbör Katalin alpolgármester: Van egy ismerőse, aki iparművész, fafaragó. Tiszteletben
tartja a fafaragók véleményét, de javasolja, hogy az ismerős fafaragó művészt is kérjék ajánlat
tételre.
Zsiros Sándorné polgármester: A nyár folyamán sok esküvő lesz.
Urbánné Lengyel Zsuzsanna jegyző: 7 esküvő lesz július 6. és augusztus 3. követően lehet
még házasságkötés, ezért kéri, várjanak őszig, az eredeti időpont július 1. volt.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Miért itt faragják ki?
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Vegye ki és úgy faragja ki.
Zsiros Sándorné polgármester: Felveszik a kapcsolatot az említett fafaragóval. Amikorra a
fafaragó vállalja akkor lesz elkészítve a faragás, nem tőlük függ az időpont. 50-60 ezer
forintért vállalták a munkát, de előre látható, hogy a július 1-ig nem lesz még kész kéri ennek
tudomásul vételét.
4./ Közösségi Ház előlegkérelme
Zsiros Sándorné polgármester: Az előterjesztésben szereplő kérelem kiegészítésre szorul az
őszi bentlakásos tábor költségei is szerepelnek az előlegre kért összegben, így az összesen
kért előleg 5 millió forint.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Visszajönnek ezek az összegek.
Zsiros Sándorné polgármester: A Hermannak adott 3 millió forint előleg a mai napig nem
terült meg, az elszámolás utáni kiutalás késik.
Csöbör Katalin alpolgármester: A Herman Ottó Iskolát a Református Egyház nem vette át
annak ellenér, hogy a Minisztérium átengedte, ezt nagyon sajnálatosnak tartja.
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Zsiros Sándorné polgármester: Javasolta, hogy a Közösségi Ház kérelmére a kért 5 millió
forint támogatást ítélje oda a képviselő testület a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0038 Innovatív
kezdeményezések, kapcsolatépítés Alsózsolca Városában című pályázat megvalósításához
pályázathoz.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
90/2013.(VI.13.) Kt. határozata a Közösségi Ház
előleg kérelméről
Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Közösségi Ház kérelmére
biztosítja a TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0038
Innovatív kezdeményezések, kapcsolatépítés
Alsózsolca Városában című pályázat megvalósításához
szükséges 5 M Ft előleget.
A testület felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy a
döntésnek megfelelően a szükséges intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

Zsiros Sándorné polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy a holnapi napon dől el, hogy
a Leader pályázatok közül melyik pályázat kerül benyújtásra. A tájékoztatót a jegyzőkönyv 9.
számú melléklete tartalmazza.
Zsiros Sándorné polgármester az ülést 17 óra 55 perckor bezárta.
Kmf
Zsiros Sándorné
polgármester

Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző

Vaszily Zsoltné
jegyzőkönyvvezető
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