Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138.
7/2020.
Jegyzőkönyv
Készült: Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. augusztus 10.
napján, az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 8 óra 40 perctől
megtartott soron kívüli NYÍLT üléséről
Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Ráki István társadalmi megbízatású
alpolgármester, Fáklya Tiborné, Fodor Ákos, Kurucz Attiláné, Vargáné Bán Ilona Margit és
Zsiros Sándor Józsefné képviselő-testületi tagok (a jelenlévő képviselők száma 7 fő),
Marcsikné Orosz Emese jegyző
Távollétét előre jelezte: dr. Majoros Géza és Szilágyi Tamás képviselők
Az ülésre meghívót kapott: Vadász József RNÖ elnök
Meghívottként jelen van: --A lakosság részéről érdeklődő nem volt jelen.
A jelenléti ív a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.
Szilágyi László polgármester
Köszöntötte a soron kívüli ülésen megjelent képviselőket. Megállapította, hogy 7 fő képviselő
jelenlétével a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban foglaltak szerinti napirendi pontot tárgyalja a képviselő-testület.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint:
N a p i r e n d:
1. EFOP-3.3.2-16-2016-00219 projekt finanszírozása
Előadó: polgármester
A meghívó a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.
l. Napirendi pont
EFOP-3.3.2-16-2016-00219 projekt finanszírozása
Az előterjesztést a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.
Szilágyi László polgármester
Elmondta, hogy a rendkívüli ülésre azért került sor, mert augusztus 10. az utolsó határidő a
pályázat lezárására. Az előterjesztés részletesen tartalmazza a pályázat pénzügyi bevételeinek
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és kiadásainak alakulását. A likviditási nehézségek kiküszöbölése érdekében szükséges a
kiadások megfinanszírozása.
Felkérte a napirendi pontot előzetesen tárgyaló Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottsági állásfoglalást.
Zsiros Sándor Józsefné a Pénzügyi Bizottság elnöke
A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és képviselő-testületnek elfogadásra
javasolta a pályázat még hátralévő kiadásainak megfinanszírozását.
Szilágyi László polgármester
Kérte a képviselőket, hogy hozzanak döntést az EFOP-3.3.2-16-2016-00219 projekt
megfinanszírozásáról.
A szavazásban a képviselő-testület 7 tagja vett részt.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2020. (VIII. 10.) határozata
az EFOP-3.3.2-16-2016-00219 projekt előfinanszírozásáról

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-3.3.2-16-2016-00219 projekttel
kapcsolatos likviditási nehézségek kiküszöbölése továbbá a projekt sikeres zárása érdekében –
költségvetési tartaléka terhére – megfinanszírozza a pályázat még hátralévő kiadásait a le nem
hívott támogatási összeg erejéig.
Amint a támogatási összeg az elkülönített számlára megérkezik, az önkormányzat főszámlájára
átvezetésre kerül.
Felelős: polgármester, pénzügyi-gazdálkodási-ellenőrzési csoport
Határidő: azonnal
A napirendi ponttal kapcsolatban további hozzászólás, észrevétel, javaslat nem hangzott el,
Szilágyi László polgármester a képviselő-testület soron kívüli ülését 7 óra 47 perckor bezárta.
K.m.f.

Szilágyi László
polgármester

Marcsikné Orosz Emese
jegyző
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