12/2013. sz. jegyzőkönyv
Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi
ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött.
Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos, Szilágyi László,
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 5 fő) Béres Emese
Gabriella, aki a jegyzőt távollétében helyettesíti
Az ülésre meghívó kapott: Horváth Henrik Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
Meghívottként jelen vannak: 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 pontot kerüljön megtárgyalásra
az alábbiak szerint:
1./ Leader pályázatok benyújtásáról szóló döntés
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./ Leader pályázatok benyújtásáról szóló döntés
Előadó: polgármester
1./ Leader pályázatok benyújtásáról szóló döntés
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Miért nem tárgyalta a pénzügyi bizottság az
előterjesztést? 7 millió forintról van szó? A pénzügyi bizottság tárgyalhatta volna, ha volna
súlya a döntésének. Tárgyalnia kellett volna, hogy van-e rá fedezet. Ha a bizottság
megtárgyalása nélkül dönt a testület, akkor a bizottságnak nincs súlya.
Zsiros Sándorné polgármester: Már több testületi ülésen egyeztettek a benyújtott
pályázatokról. A feltöltés megelőzően szükséges a képviselő-testület döntése a pályázatokról.
A pályázat eljárási rendjét nem kívánja minősíteni.
16 óra 08 perckor megérkezett Ráki István képviselő-testületi tag.
A jelenlévő képviselők száma 6 fő.
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Zsiros Sándorné polgármester: Kérte, döntsön a testület arról, hogy a pályázat benyújtásáról
hoz-e döntést úgy, hogy azt a pénzügyi bizottság a jelen testületi ülés előtt nem tárgyalta.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt.
A testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- testületének
91/2013.(VI.17.) Kt. határozata a Leader pályázatok
benyújtásáról szóló döntésről
Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete úgy
döntött, hogy a Leader pályázatok benyújtásáról úgy is
döntést hoz, hogy azt a pénzügyi bizottság előzetesen nem
tárgyalta meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
16 óra 10 perckor megérkezett Dr. Majoros Géza képviselő-testületi tag.
A jelenlévő képviselők száma 7 fő.
Zsiros Sándorné polgármester:A 2013-ban nyújtandó támogatások közül 6 kiírásra
szeretnének pályázni, úgy hogy 3 darabot a Faluház Alapítvány és 3 darabot az önkormányzat
nevében nyújtanának be, mivel a végleges kiírás háromra korlátozta a benyújtási lehetőséget.
A bíráló bizottsági ülésen 4 pályázat támogatásáról döntöttek. Az önkormányzat által
benyújtandó pályázatokról kell döntést hozni.
Az első ilyen pályázat a „Kreatív Leader Ifi Parkok kialakítása” című pályázat. Ebben a
projektben 2 db kültéri pingpongasztal beszerzése szerepel és az ehhez szükséges eszközök
beszerzése, egy négyelemes mászó fal kialakítása és KRESZ tanpálya kialakítása valósulna
meg belőle, ami a sportpályánál kerülne kialakításra. A projekt tervezett költsége 7.060.025.Ft. Az Áfa összegét nem támogatja a pályázat, ezt kellene biztosítani, összege 1.906.207.-Ft.
Kérte szavazzon a testület, hogy a fenti feltételekkel benyújtja-e a „Kreatív Leader Ifi Parkok
kialakítása” 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
92/2013. (VI.17.) Kt. határozata a 35/2013. (V. 22.) VM
rendelet keretében benyújtandó pályázatról
Alsózsolca Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy Alsózsolca Város Önkormányzata az EMVA-ból a
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 10.
számú intézkedési terve keretében pályázatot nyújtson be
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Alsózsolca Sportpályáján ügyességi pálya és KRESZtanpálya kialakítására.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a szükséges önrészt
biztosítja a tartalék terhére, mely az Áfa összegével azonos.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Zsiros Sándorné polgármester: A másik benyújtandó pályázat a „Helytörténeti és helyi
szakmai gyűjtemények támogatása” pályázat. Ennek keretében valósulna meg a helytörténeti
gyűjtemény vizesblokkjának kialakítása és egy tároló helyiség kialakítása. A projekt tervezett
költsége 10.908.961.-Ft. Az Áfa összege 2.319.228.-Ft, amely az önrésszel azonos.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Szükségesnek tartaná, hogy részletes előterjesztést
kapjanak arról, hogy mire fordítódik. Miért csak itt tudják meg a részleteket. Ilyenkor nem
tudnak bele szólni. Sokszor elmondták már, de nem változik semmi. Hogy támogassák a
pályázatot, ha nem tudják mi van benne?
Zsiros Sándorné polgármester: Már 2 éve elkészültek ennek a tervei, nem változott semmi
azóta a tervekben, most van rá lehetőség, hogy benyújtsák, erről is beszéltek már. A
helyszínen rendezvényeket lehet tartani, ha lesz vizes blokk.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: 10 millió forint támogatást adnak erre?
Zsiros Sándorné polgármester: A költségvetésben részletesen le vannak írva a részletek.
Szabott összeg van erre a EMVA-ban.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Az Öregek otthona is 3 millió forinttal többe került,
hiába volt költségvetése.
Zsiros Sándorné polgármester: Kérte szavazzon a testület a „Helytörténeti és helyi szakmai
gyűjtemények támogatása” pályázat benyújtásáról és a pályázathoz szükséges 2.319.22.-Ft
önrész vállalásáról, ami az Áfával azonos.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 7 tagja vett részt.
A testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
93/2013. (VI.17.) Kt. határozata a 35/2013. (V. 22.) VM
rendelet keretében benyújtandó pályázatról
Alsózsolca Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy Alsózsolca Város Önkormányzata az EMVA-ból a
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 1. számú
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intézkedési terve keretében pályázatot nyújtson be
Alsózsolca
Város
Helytörténeti
Gyűjteményének
infrastrukturális fejlesztésére.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a szükséges önrészt
biztosítja a tartalék terhére, mely az Áfa összegével azonos.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Zsiros Sándorné polgármester: A harmadik benyújtandó pályázat az „Alsózsolca Városának
mobil színpad beszerzése” pályázat. A pályázatban szerepel színpad beszerzése, a
színpadfedése és az ehhez szükséges korlátok beszerzése. Több ajánlat érkezett, ezt az
ajánlatot, amit a pályázat tartalmaz találták Szaláncziné Somos Zsuzsával a legjobbnak. A
nyertes pályázónak vállalni kell, hogy legalább egyszer bérbe adja a színpadot.
16 óra 20 perckor megérkezett Brünner István képviselő-testületi tag.
A jelenlévő képviselők száma 8 fő.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Mekkora a színpad, mint a Faluházé? Benne van a
pályázatban a fedés és a korlátok?
Zsiros Sándorné polgármester: 10mx8m a színpad, 60-100 cm-esek a lábak, 10,5x8,5 m a
fedés.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Ingyen kell a kistérségnek bérbe adni?
Zsiros Sándorné polgármester: Igen egyszer ingyen.
Szilágyi László képviselő-testületi tag: Mennyiért kapják bérbe rendezvényekre?
Zsiros Sándorné polgármester: Csak a fedés bérlése 200 ezer forint.
Fodor Ákos képviselő-testületi tag: Egy ember ki kell jelölni aki, felel érte.
Zsiros Sándorné polgármester: Igen kell, hogy legyen felelős. Kérte szavazzon a testület az
„Alsózsolca Városának mobil színpad beszerzése” pályázat benyújtásáról és a szükséges
2.906.375.-Ft önrész biztosításáról, ami az Áfa összegével azonos.
A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 8 tagja vett részt.
A testület 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
94/2013. (VI.17.) Kt. határozata a 35/2013. (V. 22.) VM
rendelet keretében benyújtandó pályázatról
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Alsózsolca Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy Alsózsolca Város Önkormányzata az EMVA-ból a
Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 14.
számú intézkedési terve keretében pályázatot nyújtson be
Alsózsolca Városának mobil színpad beszerzésére.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a szükséges önrészt
biztosítja a tartalék terhére, mely az Áfa összegével azonos.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Zsiros Sándorné polgármester: A támogató nyilatkozatot megkapták, akkor lehet a
pályázatot feltölteni, ha a testület határoz a benyújtásról. Az helytörténeti gyűjtemény
pályázatánál előny, hogy a tervek már az önkormányzatnak meg vannak. A benyújtó
szervezetek képviselőinek a külön regisztrációja is szükséges volt. A benyújtásánál csak a
benyújtási sorrend számít. Kiírták, hogy 3 pályázatot lehet benyújtani egy pályázónak, de azt
nem, hogy 1 egy településről egy célra csak egyet, ezért előfordul, hogy 1 településről 2
ugyanarra célra vonatkozó, ugyanolyan szövegű pályázat is beérkezett, vagy a Leader Irodát 3
szomszédos településre szeretné megvalósítani.
Brünner István képviselő-testületi tag: Mire jó az iroda?
Zsiros Sándorné polgármester: A vidékfejlesztés a célja, náluk a kis Gamesz iroda
rendbetétele valósulhatott volna meg belőle.
Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag: Az Uniós pénzek nagy része vidékfejlesztési célokra
fordítódik.
Zsiros Sándorné polgármester az ülést 16 óra 26 perckor bezárta.
Kmf

Zsiros Sándorné
polgármester

Urbánné Lengyel Zsuzsanna
jegyző távollétében

Béres Emese Gabriella
Vaszily Zsoltné
jegyzőkönyvvezető
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