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SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 2/11/2013.
Jegyzőkönyv
Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 05. napján 7.30
órakor a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői tárgyalójában megtartott rendkívüli
ülésén.
Jelen vannak: Füzesséri József polgármester
Laczkó Lászlóné és Takács Lászlóné alpolgármesterek
Dr. Ambrus Barnabás és Gál Péter képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester
Dr. Ronyecz Róbert jegyző
Polgáriné Dsupin Dóra aljegyző
Füzesséri József polgármester: köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy az ülés határozatképes és azt megnyitja. Elmondja, hogy azért van a péntekenkénti
rendkívüli ülés, mert így egyeztünk meg, hogy szociális ügyekben nem döntünk hét közben,
hanem minden héten pénteken döntünk, ez Pohubi József képviselő úr javaslata volt. Nem
örül annak, hogy Pohubi József képviselő úr nincs itt.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tesz javaslatot Laczkó Lászlóné alpolgármester és
Dr.Ambrus Barnabás képviselő személyében.
A képviselő-testület a hitelesítőkre tett javaslatot - 5 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag
5 igen szavazattal elfogadta.
A jegyzőkönyvet Tőzsérné Jakab Mária a Polgármesteri Hivatal dolgozója vezeti.
Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban – 1. sz. melléklet - szereplő napirend
szerint tartsa ülését, az alábbi módosítással:
NAPIREND:
1./ Döntés a KEOP 1.2.0/B/10-2010-0081 pályázattal kapcsolatban
2./ Pályázat benyújtása ÁROP 1.A.5. számon „Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban
lévő önkormányzatok számára” címmel
Zárt ülésen:
1./ Szociális kérelmek elbírálása
- Egyebek
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot - 5 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi, módosított, elfogadott napirend szerint
tartja ülését:
NAPIREND:
1./ Döntés a KEOP 1.2.0/B/10-2010-0081 pályázattal kapcsolatban
2./ Pályázat benyújtása ÁROP 1.A.5. számon „Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban
lévő önkormányzatok számára” címmel
Zárt ülésen:
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1./ Szociális kérelmek elbírálása
- Egyebek
NAPIREND:
1./ Döntés a KEOP 1.2.0/B/10-2010-0081 pályázattal kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: a szennyvíztisztító-telep kapacitás bővítése nagyon fontos
a település számára. Időnként sürgősségi döntéseket is kell hozni. Most két ilyen dolog is van,
az egyik, hogy a múlt heti testületi ülésen – és erre kéri a polgármester úr intézkedésének
utólagos jóváhagyását – polgármester úr aláírt egy papírt a KEOP pályázattal kapcsolatban a
„Szikszó szennyvíztisztító telepének korszerűsítésére, intenzifikálására, kapacitásbővítésére”
című pályázattal kapcsolatban a közművagyon értékelés és a támogatási intenzitás
korrekcióját megalapozó alapadatok előállítására vonatkozóan. Kiment a meghívás – a
pályázatírók javaslatára - négy cég részére, a múlt héten írta alá polgármester úr. Ezt kéri,
hogy utólagosan hagyja jóvá a testület.
A képviselő-testület Dr. Megyeri Gábor alpolgármester szóbeli előterjesztését – 5 fő van jelen
a szavazásnál - egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 220/2013.(IV.05.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Polgármesteri intézkedés utólagos jóváhagyása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja azt, hogy
polgármester a „Szikszó szennyvíztisztító telepének korszerűsítésére, intenzifikálására,
kapacitásbővítésére” című pályázattal kapcsolatban a közművagyon értékelés és a támogatási
intenzitás korrekcióját megalapozó alapadatok előállítására vonatkozóan az alábbi négy cégtől
kért be ajánlatot:
1./ Vegakikötő Bt.
(3535 Miskolc, Endrődi u. 5.)
2./ Hatvani Területfejlesztési Iroda
(3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 32. 1/3.)
3./ Nord Tender Kft.
(3525 Miskolc, Kossuth u. 3. 2/1.)
4./ KRODA Pályázati Tanácsadó Kft.
(3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.)
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: elmondja még, hogy a Belügyminisztériumban volt egy
tájékoztatás a pályázattal kapcsolatosan, ahol elhangzott, hogy akiknek május végéig nem lesz
meg a kivitelező kiválasztva, a BM központi beszerzés alá vonja az egészet. Ez nyílt
közbeszerzés, a közbeszerző elkészítette a kiírást, a mai napon a kötelező helyeken
közzéteszi, a jelentkezők megvásárolhatják a pályázati dokumentációt és ha minden jól
lezajlik, akkor május 20-30. között döntést lehet hozni.
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Dr.Ronyecz Róbert jegyző: elmondja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény 22. § (5) bekezdése szerint testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell
alkalmazni. Ennek megfelelően az eljárás ezen szakaszában azt javasolja a testületnek, hogy
név szerinti szavazással döntsenek.
A határozati javaslathoz módosító javaslat nem volt, név szerinti szavazás következik:
Dr. Ambrus Barnabás
Füzesséri József
Gál Péter
Laczkó Lászlóné
Takács Lászlóné

igen
igen
igen
igen
igen

A képviselő-testület az előterjesztést név szerinti szavazással – 5 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 221/2013.(IV.05.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a KEOP 1.2.0/B/10-2010-0081 pályázattal kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bíráló Bizottság javaslatára a
közbeszerzési dokumentáció 1-5 kötetét, az eljárás megindítható.
Felhatalmazza a Bíráló Bizottságot, hogy a Közbeszerzési Értesítőbeli hiánypótlást
elvégezhesse önállóan, a kiegészítő tájékoztatást megadhassa, valamint önállóan a beérkezett
ajánlatok hiánypótoltatását elvégezhesse a Képviselő-testület nevében.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: alpolgármester
2./ Pályázat benyújtása ÁROP 1.A.5. számon „Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban
lévő önkormányzatok számára” címmel
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 3. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 5 fő van jelen a
szavazásnál - egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 222/2013.(IV.05.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Pályázat benyújtása ÁROP 1.A.5. számon „Szervezetfejlesztés a konvergencia
régiókban lévő önkormányzatok számára” címmel
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 100%-os támogatási intenzitás mellett
pályázatot nyújt be ÁROP 1.A.5. számon „Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban lévő
önkormányzatok számára” címmel. A pályázat megírásával a Vanin-Responsum Kft-t (1028
Budapest, Szabadság u. 29. és 2092 Budakeszi, József A. u. 67.) bízza meg a pályázatban
elszámolható összeg erejéig.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos dokumentumok aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Végrehajtásért felelős: alpolgármester
- Egyebek
Füzesséri József polgármester: elmondja, hogy a január 31-i ülésen döntött a testület az Ipari
Park Kft. 47 % üzletrészének értékesítéséről. A belépő új tag – az üzletrész megvásárlásán
felül - 40 millió forintot nyújt az Ipari Park Kft-nek tagi hitelként. Ez ideig nem realizálódott
az értékesítés, a korábbi jelentkezők visszalépése miatt. Az újabb érdeklődő az
önkormányzattól biztosítékot kér a tagi hitel fedezete gyanánt, ami teljesen indokolt kérés.
Szóbeli előterjesztésében javasolja, hogy a képviselő-testület vállaljon készfizető kezességet a
Szikszói Ipari Park Kft-be belépő új tag által befizetett kölcsönösszeg visszafizetésének
biztosítására. A testület hatalmazza fel őt arra, hogy a kölcsönszerződés megkötésével
egyidejűleg, vagy azt követően a készfizető kezességi szerződést – közjegyzői okiratba
foglaltan – Szikszó Város Önkormányzata, mint készfizető kezes képviseletében aláírja.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület polgármester szóbeli előterjesztését – 5 fő
van jelen a szavazásnál - egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 223/2013.(IV.05.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Készfizető kezesség vállalása
Szikszó Város Önkormányzata, a Szikszói Ipari Park Kft-be belépő új tag által, a társaság
részére nyújtandó 40.000.000.-Ft, azaz Negyvenmillió forint összegű kölcsönösszeg
visszafizetésének biztosítására készfizető kezességet vállal.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kölcsönszerződés megkötésével
egyidejűleg, vagy azt követően a készfizető kezességi szerződést – közjegyzői okiratba
foglaltan – Szikszó Város Önkormányzata, mint készfizető kezes képviseletében aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, ill. folyamatos
Füzesséri József polgármester: elmondja, hogy a tegnapi nap folyamán volt fenn a református
templomtoronyban. Egy vállalkozó feltenne Szikszóra egy antennát, amin keresztül nagyon
kedvezményes internetet lehetne elérni. Mi azt vállaljuk, hogy a közmunkások havi ezer
forintos díjért kapnak egy csomagot. Rajtunk keresztül – előre fizetnek -, minden századik
befizető után kapunk 10 db ingyen netet, amit mi hátrányos helyzetű családoknak tudunk
adni. Ezen kívül feltesznek egy olyan antennát, amivel valamennyi mobiltelefon a város
területén teljesen ingyen tud netezni. Ezt csak tájékoztatásul mondta el.
Polgármester ezután zárt ülést rendel el, melyről folytatólagos de külön jegyzőkönyv készül.
Kmf.
Füzesséri József s.k.
polgármester

Dr. Ronyecz Róbert s.k.
jegyző

Dr. Ambrus Barnabás s.k.
hitelesítő

Laczkó Lászlóné s.k.
hitelesítő

