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SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 2/12/2013.
Jegyzőkönyv
Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 12. 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
Gál Péter, Gulyásné Dr. Kerekes Rita és Pohubi József képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
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.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tesz javaslatot Gulyásné Dr. Kerekes Rita és Pohubi
József képviselők személyében.
A képviselő-testület a hitelesítőkre tett javaslatot - 6 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag
6 igen szavazattal elfogadta.
A jegyzőkönyvet Dr. Ruttkai Tímea a Polgármesteri Hivatal dolgozója vezeti.
Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban – 1. sz. melléklet - szereplő napirend
szerint tartsa ülését, az alábbiak szerint:
NAPIREND:
1./ A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása
2./ Szikszó Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
3./ Döntés 2 fő köztisztviselő továbbfoglalkoztatásával kapcsolatban
4./ Árajánlatok bekérése a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés
Szikszón” című pályázathoz anyagbeszerzésre vonatkozóan
5./ Árajánlatok bekérése a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés
Szikszón” című pályázathoz nyilvánosság biztosítására
6./ Döntés a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés Szikszón” című
pályázattal kapcsolatban a képzésre vonatkozóan beérkezett ajánlatokról
7./ Döntés a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0081 számú „Szikszó szennyvíztisztító telepének
korszerűsítésére, intenzifikálására, kapacitásbővítésére” című pályázattal kapcsolatban a
közművagyonértékelés és a támogatási intenzitás korrekcióját megalapozó alapadatok
előállítására vonatkozóan
8./ Közbeszerzés lebonyolítása a 2013. évi Start-munkaprogrammal kapcsolatban
9./ Döntés a 068/1 hrsz. földterület megvásárlásával kapcsolatban
Zárt ülésen:
1./ Szociális kérelmek elbírálása
- Egyebek
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot - 6 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi, elfogadott napirend szerint tartja ülését:
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NAPIREND:
1./ A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása
2./ Szikszó Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
3./ Döntés 2 fő köztisztviselő továbbfoglalkoztatásával kapcsolatban
4./ Árajánlatok bekérése a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés
Szikszón” című pályázathoz anyagbeszerzésre vonatkozóan
5./ Árajánlatok bekérése a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés
Szikszón” című pályázathoz nyilvánosság biztosítására
6./ Döntés a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés Szikszón” című
pályázattal kapcsolatban a képzésre vonatkozóan beérkezett ajánlatokról
7./ Döntés a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0081 számú „Szikszó szennyvíztisztító telepének
korszerűsítésére, intenzifikálására, kapacitásbővítésére” című pályázattal kapcsolatban a
közművagyonértékelés és a támogatási intenzitás korrekcióját megalapozó alapadatok
előállítására vonatkozóan
8./ Közbeszerzés lebonyolítása a 2013. évi Start-munkaprogrammal kapcsolatban
9./ Döntés a 068/1 hrsz. földterület megvásárlásával kapcsolatban
Zárt ülésen:
1./ Szociális kérelmek elbírálása
- Egyebek
NAPIREND:
1./ A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Dr. Ronyecz Róbert jegyző: elmondja, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás megmarad, de a
munkaszervezetet meg kell szüntetni. Március 31-el szűnne meg az iroda, a törvény alapján a
munkaszervezet feladatait a jövőben a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalnak kell
ellátnia. Ez jelentős plusz feladatot jelent a hivatalnak. Ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár
átvezesse, az alapító okiratot módosítani szükséges, ezért került az előterjesztés a képviselőtestület elé.
Pohubi József bizottsági elnök: az elmondottakon kívül van-e még valami, ami indokolja a
rendkívüli ülésen való tárgyalást. Jegyző úr elmondása szerint ez plusz feladatot jelent, jelente plusz alkalmazást, illetve finanszírozási oldalon mit jelent. Ez egy komoly téma,
megérdemelte volna, hogy több idő legyen a megtárgyalására, hiszen ez egy lehetőség, de
nem biztos, hogy ez a legjobb.
Füzesséri József polgármester: lehet erről beszélni, de ha nem döntünk, akkor elsején 49 fő
nem fog fizetést kapni. A plusz feladat nem jelent plusz alkalmazást sem plusz finanszírozást.
Dr. Ronyecz Róbert jegyző: az a probléma, hogy az Államkincstár nem tud választ adni a
felmerülő kérdéseinkre, mert senkinek nem volt még ilyen problémája. A hiánypótlást minél
hamarabb be kell csatolni, hogy az Államkincstár intézni tudja.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 6 fő van jelen a
szavazásnál – 5 igen és 1 nem szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

3

Szám: 230/2013.(IV.12.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a Szikszói
Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát:
Az alapító okirat 3. pontjának eredeti szövegezése:
A közös hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára
meghatározott feladatokat Hernádkércs, Nagykinizs, Szentistvánbaksa és Szikszó
települések vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések
önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött
megállapodás tartalmazza. Hernádkércs községben a közös hivatalnak állandó
kirendeltsége működik.
a.) államháztartási szakágazati besorolás:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
b.) az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtói igazgatási tevékenységek
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841173 Statisztikai tevékenység
841325 Építésügy területi igazgatása és szabályozása
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
842421 Közterület rendjének fenntartása
c.) vállalkozási tevékenység aránya:
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez.
Az alábbiak szerint módosul:
A közös hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára
meghatározott feladatokat Hernádkércs, Nagykinizs, Szentistvánbaksa és Szikszó
települések vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések
önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött
megállapodás tartalmazza. Hernádkércs községben a közös hivatalnak állandó
kirendeltsége működik.
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Ellátja továbbá:
- a Társulási Tanács üléseinek, döntéseinek előkészítését,
a társult települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési programok
kialakítása és a fejlesztések megvalósítása, valamint egyes önkormányzati feladatok
közös ellátása,
- összegyűjti és további felhasználásra alkalmassá teszi a gazdasági és társadalmi
szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit,
- folyamatos kapcsolatot tart a regionális fejlesztési ügynökséggel, a térségi
megbízottakkal, a térségben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a
fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében,
- a Társulás önálló gazdálkodási feladatainak ellátása.
d.) államháztartási szakágazati besorolás:
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
e.) az alaptevékenységek szakfeladatrend szerinti besorolása:
841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtói igazgatási tevékenységek
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841173 Statisztikai tevékenység
841325 Építésügy területi igazgatása és szabályozása
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
842421 Közterület rendjének fenntartása
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
862240 Egyéb, máshova nem sorolt járóbeteg ellátás
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910123 Könyvtári szolgáltatások
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
f.) vállalkozási tevékenység aránya:
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez.
Az alapító okirat 4. pontjának eredeti szövegezése:
Szikszó Város, és megállapodás alapján Hernádkércs Község, Nagykinizs Község és
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Szentistvánbaksa Község közigazgatási területe.
Az alábbiak szerint módosul:
Szikszó Város, és megállapodás alapján Hernádkércs Község, Nagykinizs Község és
Szentistvánbaksa Község, illetve a társuláshoz tartozó települések közigazgatási
területe.
Az alapító okirat 7. pontjának eredeti szövegezése:
-

Szikszó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.)
Hernádkércs – Nagykinizs – Szentistvánbaksa Községek Körjegyzősége
(3846 Hernádkércs, Kossuth u. 72.)

Az alábbiak szerint módosul:
-

Szikszó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.)
Hernádkércs – Nagykinizs – Szentistvánbaksa Községek Körjegyzősége
(3846 Hernádkércs, Kossuth u. 72.)

Beolvadt jogelőd:
- Szikszói Kistérségi Többcélú társulás Irodája (3800 Szikszó, Pázmány Péter tér
12.)
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: aljegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
2./ Szikszó Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 3. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Pohubi József bizottsági elnök: javasolja, hogy vegyék le napirendről, mert ehhez szükséges a
bizottság véleményezése. Ráadásul a 27. § /19/ bekezdése erről nyilatkozik is, javasolja, hogy
vegyék le napirendről és majd a rendes testületi ülésen tárgyalják. A rendeletet véleményeznie
kell a bizottságnak. Ha szabálytalanul megy a testületi ülés akkor a döntések érvénytelenek.
Dr. Ronyecz Róbert jegyző: javasolja a 27. § /19/ bekezdést kiegészíteni az alábbiakkal:
„Kivéve ha rendkívüli testületi ülésen kerül előterjesztésre.”
Füzesséri József polgármester: egyetért jegyző úr módosító javaslatával.
Pohubi József bizottsági elnök: a 3. sz. függeléket is javítani kellene, hiszen az iskola már
nem az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó szerve.
Füzesséri József polgármester: igen, javítani szükséges, hiszen 2013. január 01-től a
működtető az önkormányzat, a szakmai felügyelet szempontjából pedig a Klebersberg
Intézményfenntartó Központ alá tartozik az iskola.
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Egyéb módosító javaslat nem volt, polgármester szavazásra teszi fel Dr. Ronyecz Róbert
jegyző módosító javaslatát, melyet a képviselő-testület - 6 fő van jelen a szavazásnál – 5 igen
és 1 nem szavazattal elfogadott.
A rendelet-tervezetet a módosító javaslattal együtt a képviselő-testület - 6 fő van jelen a
szavazásnál – 5 igen és 1 nem szavazattal elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:
SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2013.(IV.15.) önkormányzati rendelete
Szikszó Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot (a továbbiakban:
SZMSZ) alkotja meg:
Általános rendelkezések
1. §
(1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Szikszó Város Önkormányzata (továbbiakban:
Önkormányzat)
Székhelye: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.
Levelezési címe: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.
Internetes honlapja: www.szikszo.hu
(2) Az Önkormányzat képviselő-testületének hivatalos megnevezése: Szikszó Város
Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)
(3) Az Önkormányzat működési területe: Szikszó Város Önkormányzatának közigazgatási
területe
2. §
(1) Az Önkormányzat jelképei: címer és a zászló
(2) Az Önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét önálló rendeletben állapítja
meg.
3. §
Az Önkormányzat a helyi kitüntetések és elismerő címek alapítására és adományozására
önálló rendeletet alkot.
4. §
A képviselő-testület a helyi közszolgáltatások szervezésében, a területfejlesztésben és
gazdaságszervező munkában együttműködik a Megyei Önkormányzattal, valamint a Szikszói
társulás önkormányzataival.
5. §
(1) Az Önkormányzat jogi személy.
(2) Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei: a polgármester, a képviselő-
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testület bizottsága, a képviselő-testület hivatala látják el.
(3) A képviselő-testületet a polgármester képviseli. A képviselő-testületet –megbízás alapjánbármely képviselő képviselheti.
6. §
Az SZMSZ hatálya kiterjed Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testületére, eltérő
rendelkezés hiányában a települési képviselőkre, a képviselő-testület bizottságára, a
polgármesterre, alpolgármesterre, a jegyzőre, aljegyzőre valamint a Közös Önkormányzati
Hivatalra.
A képviselő-testület működése
Az önkormányzati képviselők száma
7. §
A képviselő-testület tagjainak száma: 9 fő.
A polgármester, az alpolgármesterek nevét, a települési önkormányzati képviselők névsorát az
1 sz. függelék tartalmazza.
A Képviselő-testület üléseinek összehívása, munkaterve
8. §
(1) A képviselő-testület munkaterv szerint, de évente legalább 6 alkalommal tart soros ülést.
(2) A képviselő-testület a soros üléseken túl rendkívüli ülést is tarthat. A polgármester a
képviselő-testület ülését a munkatervtől eltérő időpontban is összehívhatja.
A képviselő-testület rendkívüli ülését össze kell hívni:
a) a képviselők egynegyedének,
b) a képviselő-testület bizottságának
írásbeli indítványára.
(3) A képviselő-testület ülésére meg kell hívni:
a) képviselőket,
b) jegyzőt,
c) aljegyzőt
d) napirendi pontok előadóit,
e) települési nemzetiségi önkormányzatok elnökeit,
f) könyvvizsgálót a véleményezése körébe tartozó témákban,
g)társadalmi-, gazdasági szervezetek vezetőit (akikkel az önkormányzat
együttműködési megállapodást kötött) a tevékenységi körébe tartozó napirendekre,
h) Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit,
i) önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok -, valamint önkormányzati
fenntartású intézmények vezetőit,
j) akit a polgármester meghív.
(4) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához:
a) a jegyzőt,
b) akit a polgármester a teljes ülésre meghívott.
(5) A napirendhez kapcsolódóan tanácskozási jog illeti meg:
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a) a napirendi pont előadóját,
b) akit a polgármester a napirendhez meghívott.
(6) A képviselő-testület üléseit a polgármester - akadályoztatása esetén az alpolgármesterek
valamelyike - hívja össze. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű
betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a képviselő-testület ülését a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke hívja össze és vezeti.
(7) A képviselői-testületi ülés meghívóját, illetve az abban szereplő egyes napirendi pontok
előterjesztéseit a képviselőknek, a tanácskozási joggal meghívottaknak olyan időpontban kell
kiküldeni, hogy azt az ülés előtt legalább 6 nappal megkapják. A meghívó és az
előterjesztések elektronikus úton is továbbíthatóak.
(8) A testület ülésének időpontját, helyét, a megtárgyalandó napirendi pontokat a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat hivatalos honlapján
(www.szikszo.hu) közzé kell tenni.
(9) Sürgős, halasztást nem tűrő esetben 24 órán belülre is összehívható a képviselő-testületi
ülés. Ebben az esetben bármilyen értesítési mód is igénybe vehető és el lehet tekinteni az
írásbeliségtől, de a sürgősség okát mindenképpen közölni kell.
9. §
(1) A képviselő-testület éves munkaterv alapján működik. A munkatervet a tárgyévet
megelőző év december 31-ig a polgármester terjeszti a testület elé.
(2) A munkatervre javaslatot tehetnek:
a) polgármester,
b) alpolgármester,
c) képviselő-testület tagja,
d) jegyző,
e) aljegyző
f) bizottság,
g) nemzetiségi önkormányzatok.
(3) A munkaterv tartalmazza:
a) a Képviselő-testület üléseinek havi időpontját és napirendjét,
b) a tervezett napirendi pontok előterjesztőinek megnevezését,
c) az előkészítésért felelős nevét,
d) a közmeghallgatás(ok) időpontját.
(4) A munkatervben kötelező napirendi pontként kell szerepelnie:
a) jogszabályokban és önkormányzati rendeletekben meghatározott beszámolóknak,
b) az előző év költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolónak, és a következő év
költségvetésének,
c) az önkormányzat összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének és következő évi belső
ellenőrzési tervének,
d) az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek következő évi
üzleti tervének és éves beszámolójának,
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e) a nemzetiségi önkormányzatok beszámolójának a költségvetésükről és azok
végrehajtásáról.
A képviselő-testület ülésének vezetése
10. §
(1) A képviselő-testület üléseit a polgármester – akadályoztatása esetén, a testületi ülés
vezetésére törvény szerint jogosult alpolgármester (több alpolgármester esetén, korszerinti
sorrendben az idősebb) - vezeti. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű
betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a képviselő-testület ülését a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke vezeti.
(2) A polgármester a testületi ülés vezetése során:
a) megállapítja az ülés határozatképességét,
b) javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére -2 fő-,
c) előterjeszti az ülés napirendjét,
d) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja a vitát, szavazásra bocsátja a döntési
javaslatokat.
(3) A képviselő-testület a napirendről vita nélkül határoz.
(4) A polgármester vagy bármely képviselő javasolhatja bármelyik napirend elnapolását. A
javaslatról a képviselő-testület határoz.
11. §
(1) A polgármester köteles biztosítani a képviselő-testület ülése működésének rendjét. Ennek
keretében:
a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt napirendtől, a tanácskozáshoz
nem illő, másokat sértő kifejezést használ,
b) ismételt és eredménytelen figyelmeztetés esetén a szót megvonhatja,
c) rendre utasíthatja azt, aki a képviselő-testületi ülés rendjét zavaró magatartás
tanúsít.
(2) A testület ülésén megjelent állampolgárok csak a hallgatóság részére kijelölt helyen
tartózkodhatnak. A tanácskozás rendjének megzavarása esetén a polgármester
rendreutasíthatja az illetőt, ismétlődő rendzavarás esetén kötelezi az érintetteket a terem
elhagyására.
(3) Amennyiben a képviselő-testületi ülésen az előterjesztett napirendi pontok tárgyalása
rendkívül elhúzódik a polgármester a testület bármely tagjának javaslatára az ülést
elnapolhatja. Az elnapolásról és a folytatólagos ülés időpontjáról a képviselő-testület egyszerű
szótöbbséggel határoz.
Az előterjesztés
12. §
(1) A képviselő-testületi ülésre az előterjesztés általában írásban, - sürgősségi esetekben kivételesen szóban kerül benyújtásra. A rendelet-tervezetet, határozati javaslatot akkor is
írásban kell benyújtani, ha az előterjesztésre szóban kerül sor.
A polgármester engedélyezheti az írásba foglalt rendelet-tervezetnek, határozati javaslatnak
az ülésen történő kiosztását.
(2) Előterjesztésnek minősülnek az éves munkatervbe felvett, a testületi meghívóban közölt
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napirendek, továbbá a sürgősséggel előterjesztett napirenden kívüli anyagok. Előterjesztésnek
minősül a képviselő-testület és a képviselő-testület bizottsága által előzetesen javasolt
rendelet-tervezet, határozati javaslat, beszámoló és tájékoztató.
(3) Előterjesztést nyújthat be:
a) polgármester,
b) alpolgármester,
c) képviselő-testület tagja,
d) a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság,
e) jegyző,
f) önkormányzati intézmények vezetői tájékoztatók és beszámolók vonatkozásában
mindazok a személyek, szervezetek vezetői, képviselői, akiket a képviselő-testület
és a polgármester felkér tájékoztató, beszámoló készítésére.
g) nemzetiségi önkormányzatok (nemzetiséget érintő kérdésben).
(4) A polgármester, az alpolgármester, a képviselő-testület tagja, a jegyző a képviselő-testület
ülésén új napirendi pont tárgyalására - azt indokolva - sürgősségi indítványt tehet.
A sürgősségi indítvány benyújtásának feltételei: a sürgősség okát és a napirendi pontra
vonatkozó előterjesztést is tartalmazó írásbeli indítványukat az ülést megelőző napon 12 óráig
a polgármester részére benyújtják. A sürgősségi indítvánnyal kezdeményezett napirendi pont
tárgyalásáról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel - vita nélkül - határoz.
A napirendek vitája
13. §
(1) A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett - a tájékoztatók
kivételével - külön-külön nyit vitát. Előtte az előterjesztő rövid - legfeljebb 3 perces kiegészítést tehet. A bizottság által megtárgyalt előterjesztésekre vonatkozó véleményt
legfeljebb 2 percben a bizottsági elnök - akadályoztatása esetén a bizottság által megbízott tag
- ismertetik. Az előterjesztés feletti vita során az előterjesztőhöz a képviselő-testület tagjai, a
tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket tehetnek fel.
(2) Az önkormányzat gazdálkodására, vagyonára, rendeletalkotására, illetve átadott
hatáskörbe tartozó ügyekben, a bizottság döntése után terjeszthetők a képviselő-testület elé.
(3) A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerül sor. A felszólalás időtartama napirendi
pontonként és személyenként legfeljebb 3 perc lehet. Ugyanazon napirend keretében az
ismételt felszólalás időtartama a 2 percet nem haladhatja meg. Az idő túllépése miatt a
polgármester megvonhatja a szót a felszólalótól.
(4) A polgármester soron kívüli felszólalást is engedélyezhet.
(5) Az előterjesztő a javaslatot, illetve a települési képviselő a módosító javaslatát a vita
bezárásáig megváltoztathatja, és a szavazás megkezdéséig azt bármikor vissza is vonhatja. Az
előterjesztő az előterjesztéssel kapcsolatos konkrét kérdésekre azonnal válaszol.
(6) A vita lezárására a testület bármely tagja tehet javaslatot. E javaslatról a testület vita
nélkül határoz.
(7) Az előterjesztés feletti vita lezárását követően az előterjesztő válaszol az elhangzott
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észrevételekre, javaslatokra.
(8) A vita lezárása után, a határozathozatal előtt a jegyzőnek szót kell adni, ha a javaslatok
törvényességét illetően észrevételt kíván tenni.
(9) Az észrevételekre adott válasz után a polgármester összefoglalja a vitát, az előterjesztett
határozati javaslatot érintő módosításokat, és azt szavazásra bocsátja.
A döntéshozatal – határozathozatal
14. §
(1) A képviselő-testület a napirendi pont tárgyalásának lezárása után rendeletet alkot, vagy
határozatot hoz.
(2) Határozatképes a képviselő-testület, ha a képviselő-testület tagjainak több mint a fele – 5
fő - jelen van. A határozathozatal szempontjából a képviselő-testület határozatképességét az
ülésteremben tartózkodó képviselők létszámából kell meghatározni.
(3) A képviselő-testület döntéseit általában egyszerű szótöbbséggel hozza. A
döntéshozatalhoz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges
(egyszerű többség).
(4) A minősített többséghez a megválasztott képviselők több mint a felének - 5 fő
egybehangzó- szavazata szükséges (minősített többség). A döntéshozatalnál a minősített
többséget igénylő ügyek meghatározására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvény vonatkozó szabályai az irányadók.
(5) Az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként kell
szavazásra bocsátani. Először a módosító, kiegészítő indítványokról dönt a testület az
elhangzás sorrendjében, majd a végleges határozati javaslatról.
(6) Szavazni személyesen, igennel, nemmel vagy tartózkodással lehet.
(7) A szavazás nyílt, titkos vagy névszerinti lehet.
(8) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik.
(9) Név szerinti szavazást kell elrendelni bármely képviselő javaslatára, melyről a képviselőtestület vita nélkül határoz. Név szerinti szavazás esetén a jegyző egyenként olvassa fel a
képviselők nevét „ABC” sorrendben, akik „igen”-nel, „nem”-mel szavaznak, illetőleg
„tartózkodnak” a szavazástól. A szavazatok összeszámlálásáról a jegyző gondoskodik.
(10) Titkos szavazást kell elrendelni bármely képviselő javaslatára, melyről a képviselőtestület vita nélkül határoz. A titkos szavazás lebonyolítása borítékba helyezett szavazólapon,
akár szavazóhelyiség és urna igénybevételével történhet a képviselő-testület tagjai közül
választott szavazatszámláló bizottság közreműködésével.
Önkormányzati rendeletalkotás
15. §
(1) Az önkormányzati rendelet-tervezetet a polgármesterhez kell benyújtani.
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(2) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezhetik:
a) polgármester,
b) alpolgármester,
c) képviselő-testület tagja,
d) jegyző,
e) társadalmi szervezet.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati rendeletek előkészítésének és véleményezésének
társadalmi részvételét oly módon biztosítja, hogy az önkormányzati rendelet-tervezetet az
önkormányzat honlapján közzéteszi a tervezet képviselő-testület által történő tárgyalását
megelőző 8 nappal. A tervezethez a képviselő-testület ülését megelőző 3. napig bármely a
településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező társadalmi vagy gazdasági szervezet
észrevételt, javaslatot tehet, melyet írásban kell eljuttatni a jegyző felé. A társadalmi
részvételben közreműködni kívánó szervezetek a jegyzőnél regisztrálhatják magukat. Az
önkormányzat a regisztrációt követően tárgyalja az adott szervezettel kötendő együttműködési
megállapodást.
(4) Rendelet-tervezet képviselő-testületi elfogadása: A polgármester vagy a jegyző a rendelet
tervezetet indoklással együtt a képviselő-testület elé terjeszti.
(5) Rendelet elfogadásához minősített többség - 5 fő települési képviselő egybehangzó
szavazata - szükséges.
(6) Az önkormányzati rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá. A rendelet kihirdetéséről
a jegyző gondoskodik. Az önkormányzati rendelet kihirdetésének helyben szokásos módja a
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés. A kihirdetés napja azonos
a kifüggesztés időpontjával.
A tanácskozás rendje
16. §
(1) A (3) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével a képviselő-testület ülése nyilvános.
(2) A polgármester saját hatáskörében eldöntve napirend előtti felszólalást engedélyezhet,
melynek időtartama 2 percet nem haladhatja meg.
(3) A képviselő-testület zárt ülés tartására vonatkozó eljárására a helyi önkormányzatokról
szóló törvény vonatkozó szabályai az irányadók.
(4) A zárt ülésen résztvevők személyére a helyi önkormányzatokról szóló törvény vonatkozó
szabályai az irányadók.
(5) A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni.
(6) Bizalmas jelzéssel szerepelő előterjesztéseket – a meghívóban – indoklással kell
alátámasztani.
(7) A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester – illetve a mindenkori levezető
elnök – gondoskodik, ennek során:
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a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától, vagy a tanácskozáshoz
nem illő, sértő kifejezéseket használ,
b) rendre utasítja azt a személyt, aki a képviselő-testület tagjaihoz méltatlan
magatartást tanúsít.
Jegyzőkönyv
17. §
(1) A képviselő-testület nyílt és zárt üléséről külön - külön írásbeli jegyzőkönyvet kell
készíteni, melyeket archiválni kell.
(2) A testület üléséről készült jegyzőkönyv a megjelent képviselők és meghívottak nevét, a
tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a
hozott döntést tartalmazza. A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik.
(3) A testületi ülésről készített jegyzőkönyv első példányához csatolni kell a meghívót és a
mellékleteit, az elfogadott rendeleteket, a jelenléti ívet. A képviselő kérelmére az írásban is
benyújtott hozzászólást mellékelni kell a jegyzőkönyvhöz.
(4) A testületi ülésről készített jegyzőkönyvet a testületi ülés határozatképességének
megállapítását követően egyszerű szótöbbséggel megválasztott 2 fő települési képviselő
hitelesíti.
(5) A nyilvános testületi ülések hitelesített jegyzőkönyveit, ha ezt jogszabály nem korlátozza,
Szikszó Város Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
A képviselő-testületi tag jogai és kötelezettségei
18. §
A képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit.
Részt vehet a képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és
ellenőrzésében. A települési képviselők jogai és kötelességei azonosak.
19. §
(1) A települési képviselő tanácskozási joggal részt vehet a bizottsági ülésen. Javasolhatja a
bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság
legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására a települési képviselőt meg kell hívni.
(2) A települési képviselő megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet.
(3) A képviselő-testület hivatalától igényelheti a aktuális képviselői munkájához szükséges
tájékoztatást, ügyviteli közreműködést. Tartózkodnia kell a képviselőnek az indokolatlan,
rosszhiszemű dokumentum igénylésektől, melyek munkájához nem szükségesek. Ilyen
esetekben a jegyző megtagadhatja a dokumentumok másolatának kiadását, viszont a képviselő
írat betekintési jogával ilyen esetekben is élhet. Közérdekű ügyben kezdeményezheti a
képviselő-testület hivatalának intézkedését, amelyre a hivatal tizenöt napon belül érdemi
választ köteles adni.
(4) A települési képviselő köteles részt venni a képviselő-testület munkájában.
20. §
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(1) A képviselőt megilleti az interpelláció joga. Az interpelláció szóban és írásban is történhet.
Írásban interpellációt a képviselő-testületi ülés előtt legalább 5 nappal kell benyújtani a
polgármesterhez. Szóban elhangzó interpelláció esetén a választ legkésőbb 15 napon belül
írásban kell megadni.
(2) Amennyiben a képviselő-testület az interpellációra adott választ nem fogadja el, a
polgármester további vizsgálatra kiadja az illetékes bizottságnak.
(3) Az interpellációra írásban adott választ a képviselő-testületi ülés előtt meg kell küldeni
minden képviselőnek, és annak elfogadásáról a testület dönt.
21. §
(1) A képviselő amennyiben a képviselő-testület, vagy bizottságának ülésén nem tud
megjelenni, vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van, ezt köteles
előzetesen jelezni a polgármesternek.
(2) A képviselő köteles a tevékenysége során tudomására jutott állami és szolgálati titkot
megőrizni.
(3) A képviselő az elfogadott napirendi tárgysorozathoz nem tartozó közérdekű ügyben
jogosult legfeljebb 2 perces - napirenden kívüli - hozzászólásra.
(4) A képviselő gyakorolhatja az előterjesztés jogát a települési képviselők
összeférhetetlenségi ügyeiben, javaslatot tehet a képviselő-testület felé az esetleges
összeférhetetlenség megállapítására vonatkozóan.
Az önkormányzat szervezete
A képviselő-testület tisztségviselői,
polgármester, alpolgármester,
22. §
(1) Szikszó Városban a polgármestert a lakosság közvetlenül választja.
(2) A polgármester tagja a képviselő-testületnek, a képviselő-testület határozatképessége,
döntéshozatala, működése szempontjából települési képviselőnek tekintendő. A polgármester
illetményét és annak emelését a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatára
a képviselő-testület állapítja meg.
(3) A polgármester amennyiben a képviselő-testület döntését az önkormányzat érdekeit
sértőnek tartja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény vonatkozó szabályai
alapján jár el.
(4) A polgármester felfüggesztheti a bizottság döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes a
képviselő-testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. A polgármester a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény vonatkozó szabályai alapján jár el.
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(5) A polgármester javaslatot tesz a képviselő-testületi bizottság elnöke és tagjai személyére,
választásukra, illetve visszahívásukra vonatkozóan és javaslatát - állásfoglalásával együtt - a
képviselő-testület elé terjeszti.
(6) A polgármester - a bizottság véleményével - a képviselő-testület elé terjeszti – a
képviselő-testület hatáskörébe tartozó – vezetői kinevezéssel, felmentéssel, felelősségre
vonással, vezetői jogviszony megszüntetésével kapcsolatos – állásfoglalását is tartalmazó –
testületi anyagokat.
(7) A polgármester javaslatot tesz a képviselő-testület részére helyi kitüntetések
adományozására, megvonására, illetve újabb kitüntetések alapítására.
(8) A képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a
Hivatalt, meghatározza a Hivatal feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a
döntések előkészítésében és végrehajtásában a jegyző javaslatainak figyelembevételével. A
polgármester szükség szerint, de legalább évi egy alkalommal apparátusi értekezletet tart,
amelyen a jegyzővel értékeli a Hivatal tevékenységét és tájékoztatást ad az elkövetkezendő
időszak főbb célkitűzéseiről.
Alpolgármester
23. §
(1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a
polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére legfeljebb három társadalmi
megbízatású alpolgármestert választ, akik közül kettő a képviselő-testület tagjai közül
választandó.
(2) Azon alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai közül választottak, nem tagja a
képviselő-testületnek, a polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti, de a
képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vesz. A nem a képviselő-testület tagjai
közül választott alpolgármester jogállására egyebekben a képviselő-testület tagjai közül
választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(3) Az alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdődik és amennyiben az
önkormányzati választáson települési képviselőnek megválasztották, akkor az új képviselőtestület alakuló üléséig tart. Ha az alpolgármestert az önkormányzati választáson települési
képviselőnek nem választották meg, akkor az alpolgármesteri megbízatása a választás
napjával megszűnik.
(4) Az alpolgármesterek a polgármestert távolléte esetén helyettesítik, az általános
helyettesítést ellátó alpolgármestert a polgármester jelöli ki. Amennyiben a polgármester
általános helyetteseként a nem képviselő-testületi tag alpolgármestert nevezi meg, úgy a (2)
bekezdésben foglaltakat szem előtt tartva láthatja el a helyettesítést a kijelölt alpolgármester.
A helyettesítéssel megbízott alpolgármester egyebekben a polgármester távollétében átruházott jogkörben - gyakorolja mindazon jogokat és ellátja mindazon feladatokat,
amelyeket a jogszabály, vagy az önkormányzati rendelet a polgármester részére biztosít.
(5) Az alpolgármesterek általános feladatai a következők:
a) Felelősek a képviselő-testület és a bizottság elé kerülő, a polgármester által
meghatározott feladataikkal összefüggő előterjesztések határidőben történő
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elkészítéséért, a hozott határozatok végrehajtásáért, figyelemmel kíséréséért,
b) Képviselik a képviselő-testületet, a polgármestert - annak külön megbízása alapján a megadott keretek között,
c) Részt vesznek a tisztségviselői ügyfélfogadás megtartásában, az ügyfélfogadás
időbeli rendje szerint.
24. §
A polgármester és az alpolgármesterek egyidejű és tartós akadályoztatása esetén a
halaszthatatlan képviselő-testületi döntések meghozatala érdekében a képviselő-testület
összehívásáról és ülésének vezetéséről a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
elnöke gondoskodik.
A jegyző
25. §
(1) A polgármester - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési
követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól.
(2) A jegyző feladata továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben,
valamint egyéb az önkormányzat működésével összefüggő jogszabályokban
meghatározottakon túl:
a) közreműködés a képviselő-testület munkatervi javaslatainak elkészítésében,
b) gondoskodik arról, hogy az előterjesztések és a döntéstervezetek a törvényességi
követelményeknek megfeleljenek,
c) biztosítja a testületi ülésekről a jegyzőkönyv elkészítését és határidőn belüli
elküldését,
d) jóváhagyásra elkészíti a polgármesteri hivatal SZMSZ-ét,
e) segíti a képviselő-testület bizottságának munkáját,
f) ellátja mindazon feladatokat, amellyel a képviselő-testület, a polgármester,
megbízza.
A képviselő - testület bizottságai és
a bizottságok működése
26. §
(1) A képviselő-testület feladatainak előkészítését és végrehajtását, állandó bizottság útján
látja el. A képviselő-testület Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot választ,
illetve munkája segítésére további bizottságokat választhat. A bizottság munkájában a
képviselő-testület által megválasztott képviselő - erre vonatkozó képviselő-testületi döntés és
választás esetén - és nem képviselő tagok vesznek részt.
(2) A képviselő-testület bizottságainak megnevezése, létszáma:
képviselő
tag
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
3 fő

nem képviselő
tag
2 fő

(3) A bizottság elnöke és tagjai kötelesek részt venni a bizottság munkájában és ülésein. A
bizottság üléseinek időpontjáról a Szervezési, Hatósági és Humánigazgatási Osztály értesíti a
bizottság tagjait, ezen túlmenően a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján ki kell
függeszteni.
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(4) A bizottság elnökét és tagjait a Polgármester javaslatára a képviselő-testület minősített
többséggel választja meg. A bizottság saját tagjai közül elnökhelyettest választhat, akit az
elnök akadályoztatása esetén az elnök jogai megilletik.
(5) Az illetékes bizottság állásfoglalásával terjeszthető a képviselő-testület elé:
- az önkormányzati vagyon elidegenítésével, társaságba való bevitelével,
- vezetői kinevezésekkel, választásokkal,
- kitüntetések, címek adományozásával kapcsolatos ügyek, valamint
- a költségvetés és zárszámadás tervezete.
(6) Kizárólag a téma szerint illetékes bizottság véleményével terjeszthetők testület elé a helyi
rendeletek tervezetei.
(7) A bizottság feladatát saját munkaterve alapján látja el, üléseit szükség szerint, de évente
legalább 6 alkalommal, nyilvánosan tartja.
(8) A bizottság ülését – 2 nappal az ülést megelőzően, a napirend megjelölésével – a bizottság
elnöke, vagy a polgármester írásban hívja össze.
(9) A bizottság feladata ellátásához, a polgármester előzetes engedélyével külső szakértői
segítséget vehet igénybe. Amennyiben a szakértő munkáját díjazás ellenében látja el, a díjazás
mértékéről és annak forrásáról a polgármesteri hatáskört meghaladóan a képviselő-testület
dönt.
(10) A bizottság döntéseit javaslatok, állásfoglalások illetve határozatok formájában, általában
egyszerű szótöbbséggel hozza meg, a bizottságok határozathozatalára, a képviselő-testületre
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(11) A bizottság ülését az elnök vezeti. A bizottság akkor határozatképes, ha azon a tagok
több mint a fele jelen van.
(12) A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet annak elnöke és a
polgármesteri hivatal által biztosított jegyzőkönyvvezető, vagy a bizottság egy tagja ír alá. A
jegyzőkönyvet az elnök három napon belül köteles a polgármesternek megküldeni.
(13) A bizottság ülésein a jegyző illetve az általa megbízott hivatali dolgozó köteles részt
venni, s részt vehet azon bármely képviselő is.
(14) A bizottság elnöke haladéktalan intézkedés megtételét kezdeményezi a polgármestertől,
ha a hivatal tevékenységében jogszabálysértés, vagy önkormányzati érdekek figyelmen kívül
hagyását észleli.
(15) A bizottság működésének ügyviteli feltételeit a Közös Önkormányzati Hivatal köteles
biztosítani.
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság feladat és hatáskörének
meghatározása
27. §
(1) Véleményezi az önkormányzat éves költségvetési javaslatát és a végrehajtásáról szóló
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féléves, éves beszámoló tervezetet,
(2) Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját
bevételekre, a vagyonváltozás /vagyonnövekedés - csökkenés/ alakulását, értékeli az azt
előidéző okokat,
(3) Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a
pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem
érvényesítését,
(4) Véleményezi az önkormányzati vagyon vállalkozásba való bevitelét, kivonását,
(5) Közreműködik az önkormányzat adópolitikájának - gazdaságelemzések alapján történő kialakításában,
(6) Előzetesen véleményezi az önkormányzati vagyon forgalmára vonatkozó ügyleteket,
(7) Véleményezi az önkormányzati gazdálkodó szervezetek, alapítványok, társulások
létrehozásával kapcsolatos javaslatokat,
(8) Véleményezi az önkormányzati intézmények támogatására vonatkozó javaslatokat,
(9) Közreműködik az önkormányzati gazdálkodó szervezetek, alapítványok, társulások
ügyvezetői, tisztségviselői megválasztásának előkészítésében, véleményezésében,
(10) Közreműködik az önkormányzati beruházások előkészítésében, a közbeszerzési
eljárásban, a versenytárgyalásokon,
(11) Véleményezi az önkormányzati vállalkozás létrehozása esetén az alapító okiratot,
annak módosítását, valamint a vállalkozás működésének eredményességét, mérlegét,
beszámolóját,
(12) Javaslatot tesz helyi adók bevezetésére, kedvezményekre, mentességekre,
(13) Ellenőrzi az önkormányzati bevételek felhasználását, a kiadások szabályszerűségét,
véleményezi, a címzett és céltámogatások felhasználását,
(14) Az önkormányzati vagyon helyzetével kapcsolatos ellenőrzések, vizsgálatok
kezdeményezése, vizsgálati jelentések véleményezése,
(15) Rendszeresen tájékoztatja a képviselő-testületet az önkormányzat működésének
szabályosságáról,
(16) Együttműködik az önkormányzat könyvvizsgálójával,
(17) Ellenőrzi az önkormányzati, a polgármesteri hivatali, önkormányzati intézményi és
vállalati döntés-előkészítő és végrehajtási munkát, különös tekintettel a vezetői
kötelezettségvállalásra,
(18) Ellátja a képviselő-testület elé kerülő rendelet-tervezetek jogszerűség szempontjából
történő figyelemmel kisérését, továbbá a képviselő-testület ügyrendi ügyekkel kapcsolatos
döntéseinek előkészítését, valamint a polgármester, az alpolgármester feletti munkáltatói,
s más tisztségviselőkkel kapcsolatos személyi döntések előkészítését, az
összeférhetetlenségi ügyek intézését.
(19)Véleményezi a Szervezeti és Működési Szabályzat, illetve annak módosítására irányuló
javaslatot, kivéve ha rendkívüli testületi ülésen kerül előterjesztésre.
(20)Előterjeszti a képviselő-testület működésével kapcsolatos ügyrendi kérdések eldöntéséhez
kialakított állásfoglalását, az ügyrendi kérdések eldöntésére - szükség szerint
bizottsági véleményt kialakítva - konkrét határozati javaslatot tesz, az üléseken és az
ülések közötti időszakban egyaránt,
(21)Javaslatot tesz a polgármester illetményének az alpolgármester/ek tiszteletdíjának, a
képviselők és nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjának, valamint természetbeni
juttatásának módosítására, megállapítására,
(22)Nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester (alpolgármester), a képviselők vagyonnyilatkozatát, eljár vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ügyekben,
(23)Felügyeli a képviselő - testület által létrehozott intézményesített önkormányzati társulási
kapcsolatok működését (ennek keretében állást foglal a társulási ügyekben, a társulási
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ügyek viteléről beszámoltatja a polgármestert).
(24)Dönt a város költségvetésében az oktatási, kulturális és sportalap és a környezetvédelmi
alap címen meghatározott előirányzat felhasználásáról.
A Közös Önkormányzati Hivatal
28. §
A képviselő-testület az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatal elnevezéssel - egységes hivatalt működtet.
29. §
(1) A képviselő-testület a polgármesteri hivatal belső szervezeti tagozódását a következők
szerint határozza meg.
a) Gazdálkodási Osztály
b) Szervezési, Hatósági és Humánigazgatási Osztály
c) Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Hernádkércsi Kirendeltség
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti egységei élén az osztályvezető áll. A
titkárság és az építésügy csoport jogállású.
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal feladatait, szervezeti felépítését a Közös Önkormányzati
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza, amelyet a jegyző javaslatára a
polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület hagy jóvá.
A helyi népszavazás
30. §
A törvényben nem szabályozott - a helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó
- viszonyokat külön önkormányzati rendelet szabályozza.
Közmeghallgatás
31. §
(1) A képviselő-testület évente legalább egy alkalommal, előre meghirdetett és a
munkatervben rögzített időpontban és helyszínen közmeghallgatást tart.
(2) A közmeghallgatás időpontjáról és helyszínéről az állampolgárokat a helyben szokásos
módon kell tájékoztatni (hirdetőtábla, önkormányzat hivatalos honlapja).
(3) A közmeghallgatásra meg kell hívni:
a) a képviselő-testületi tagokat,
b) a jegyzőt,
Az önkormányzat vagyona
32.§
A képviselő-testület az önkormányzati vagyontárgyak számbavételére, elidegenítésére,
megterhelésére, vállalkozásba vitelére, illetőleg más célú hasznosítására önálló rendeletet
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alkot.
Az önkormányzat költségvetése
33.§
(1) A költségvetési rendelet elfogadása két fordulóban történik.
a) Az első forduló főbb elemei:
- a Kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési irányelv tartalmának
figyelembevétele,
- az önkormányzatok részére kötelezően előírt és szabadon felvállalható
feladatok körültekintő és alapos elemzése, helyzetfelmérése.
b) A második forduló főbb elemei: munkaértekezletet követően a képviselő-testület
megtárgyalja a költségvetési rendelet tervezetet.
Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése
34. §
Az önkormányzat a saját intézményei pénzügyi ellenőrzését a képviselő-testület hivatala,
valamint a Szikszói Többcélú Kistérségi Társulása Belső Ellenőrzési szervezetén keresztül
látja el.
Záró rendelkezések
35. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Szikszó Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló többször módosított 13/2011. (VI.17. számú rendelete a mellékletekkel együtt.
Szikszó Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának függelékei:
1, Képviselő-testület tagjai
2, Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai
3, Szikszó Város Önkormányzat szerveinek és intézményeinek hivatalos megnevezése
1. függelék az 5/2013.(IV.15.) számú önkormányzati rendelethez
A képviselő-testületi tagok névsora
1. Dr. Ambrus Barnabás
2. Bartha Ferenc
3. Füzesséri József
4. Gál Péter
5. Gulyásné Dr. Kerekes Rita
6. Laczkó Lászlóné
7. Pohubi József
8. Sváb Antal Béla
9. Takács Lászlóné
Nem Képviselő-testületi tag

képviselő
képviselő
polgármester
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő
képviselő
alpolgármester
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1. Dr. Megyeri Gábor

alpolgármester

2. függelék az 5/2013.(IV.15.) számú önkormányzati rendelethez

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
tagjainak névsora

1. Dr. Ambrus Barnabás
2. Bartha Ferenc
3. Pohubi József

bizottsági tag, képviselő
bizottsági tag, képviselő
bizottsági elnök, képviselő

4. Liga István
5. Makranczi Csaba

bizottsági tag, nem képviselő
bizottsági tag, nem képviselő

3. függelék az 5/2013.(IV.15.) számú önkormányzati rendelethez
Szikszó Város Önkormányzat szerveinek és intézményeinek
hivatalos megnevezése
Szikszó Város Önkormányzata által működtetett, szakmai felügyelet szerint a
Klebersbert Intézményfenntartó Központ alá tartozó intézmény:
1. Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző, Általános Iskola, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat (3800 Szikszó, Miskolci u. 9.)
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:
1. Önkormányzati Konyha, Könyvtár, Általános Szolgáltató Központ és Inkubátorház
(3800 Szikszó, Malom u. 4.)
Önállóan működő költségvetési szervek:
1. Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde (3800 Szikszó, Rákóczi u. 60.)
Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok:
1. Turul Provincia Nonprofit Kft. (3800 Szikszó, Rákóczi u. 20.)
2. Szikszói Ipari Park Kft. (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.)
3. Ezüst Gázló Nonprofit Kft. (3800 Szikszó, Bethlen Gábor 1282/1 hrsz.)
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4. függelék az 5/2013.(IV.15.) számú önkormányzati rendelethez
841402-1
841403-1
841403-5
841902-9
841906-9
841907-9
856099-1
869041-1
882111-1
882112-1
882113-1
882115-1
882116-1
882117-1
882119-1
882122-1
882123-1
882129-1
882203-1
889935-5
890301-5
890442-1

Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Központi költségvetési befizetések
Finanszírozási műveletek
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Aktív korúak ellátása
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Óvodáztatási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Köztemetés
Otthonteremtési támogatás
Civil szervezetek működési támogatása
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása

3./ Döntés 2 fő köztisztviselő továbbfoglalkoztatásával kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 4. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Dr. Ronyecz Róbert jegyző: ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy az 5/2013.(III.14.) BM
rendelet alapján benyújtásra kerülő pályázathoz van szükség a képviselő-testület döntésére.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 6 fő van jelen a
szavazásnál – 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 231/2013.(IV.12.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés 2 fő köztisztviselő továbbfoglalkoztatásával kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hernádkércs,
Nagykinizs és Szentistvánbaksa Községek Önkormányzataival létrehozott Szikszói Közös
Önkormányzati Hivatalban nem foglalkoztatja tovább a korábban a Hernádkércs-Nagykinizs-
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Szentistvánbaksa Községek Önkormányzatainak Körjegyzőségénél foglalkoztatott és ott
létszámleépítéssel érintett 2 fő közszolgálati tisztviselőt.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: aljegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
4./ Árajánlatok bekérése a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés
Szikszón” című pályázathoz anyagbeszerzésre vonatkozóan
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 5. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül
elmondja, hogy az előterjesztéshez két határozati javaslat tartozik.
Módosító javaslat nem volt, polgármester az I. határozati javaslatot teszi fel szavazásra,
melyet a képviselő-testület – 6 fő van jelen a szavazásnál – 5 igen és 1 nem szavazattal
elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 232/2013.(IV.12.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Árajánlatok bekérése a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés
Szikszón” című pályázathoz anyagbeszerzésre vonatkozóan
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az alábbiak szerinti ajánlatkérést
a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 pályázatunk keretében megvalósuló óvodafejlesztési
projektre vonatkozóan:
Az ajánlatkérő neve, címe:
Szikszó Város Önkormányzata
3800 Szikszó, Kálvin tér 1.
Az ajánlatkérés tárgya:

Anyag megnevezése
Fagyás és csúszásmentes külső burkoló
Ragasztó
Melegaszfalt
Festék a KRESZ táblák és az útburkolati jelek
lefestésére
A teljesítés helye:
Szikszó
Az árajánlat adási határidő:

Mennyiségi
egység
megnevezése

Mennyiség

nm
nm
nm

115
115
400

db

5
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2013.04.22.
Az ajánlattétel benyújtásának helye:
Szikszó Város Önkormányzata
3800 Szikszó, Kálvin tér 1.
gyorfi.viktoria@szikszo.hu
Az ajánlat elektronikusan is benyújtható.
Szerződés meghatározása:
Vállalkozói szerződés
Szerződéskötés tervezett időpontja:
Eredményhirdetést követő héten, 2013.04.30-án.
Pénzügyi ellenszolgáltatás feltételei:
Részszámla, majd végszámla nyújtható be. A számla kifizetési határideje max. 8 nap
átutalással.
Az ajánlatok bírálati szempontjai:
Az árajánlatkérő az összességében legjobb ellenszolgáltatást tartalmazó árajánlatot választja
ki.
Az árajánlatnak tartalmaznia kell:
Ajánlati árat (az ajánlati árnak tartalmaznia kell a feladat ellátásához szükséges valamennyi
járulékos költséget.)
Általános előírások:
Az árajánlatkérő javasolja az ajánlattevőnek, hogy saját felelősségükre szerezzenek be minden
olyan információt, amely az ajánlatok elkészítéséhez szükségesek lehetnek.
Információ kérhető:
Szikszó Város Önkormányzata
3800 Szikszó, Kálvin tér 1.
+36 20 320 8304
Az ajánlatkérő az ajánlatot a beadás határideje előtt 3 nappal módosíthatja, illetve
helyesbítheti az ajánlattételi anyagot.
Hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása:
Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget kizárja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: alpolgármester asszony
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Polgármester a II. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület – 6 fő
van jelen a szavazásnál – 5 igen és 1 nem szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi
határozatot:
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Szám: 233/2013.(IV.12.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Árajánlatok bekérése a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés
Szikszón” című pályázathoz anyagbeszerzésre vonatkozóan
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025
pályázatunk keretében megvalósuló óvodafejlesztési projektre vonatkozóan az alábbi 3 céget
hívja fel ajánlattételre:
1. Digitális Tananyag Kft.
1158 Budapest, Sztárai Mihály tér 10.
2. Fair Play Trade Kft.
1171 Budapest, Lokátor u. 7.
3. Taneszközforgalmazó Kft.
3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 2.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: alpolgármester asszony
Törvényességi szempontból látta: jegyző
5./ Árajánlatok bekérése a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés
Szikszón” című pályázathoz nyilvánosság biztosítására
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 6. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül
elmondja, hogy az előterjesztéshez két határozati javaslat tartozik.
Módosító javaslat nem volt, polgármester az I. határozati javaslatot teszi fel szavazásra,
melyet a képviselő-testület – 6 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 6 igen szavazattal
elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 234/2013.(IV.12.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Árajánlatok bekérése a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés
Szikszón” című pályázathoz nyilvánosság biztosítására
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az alábbiak szerinti ajánlatkérést
a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 pályázatunk keretében megvalósuló óvodafejlesztési
projektre vonatkozóan:
Az ajánlatkérő neve, címe:
SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.)
Az árajánlat kérés tárgya és helyszíne:
Az 1. számú mellékletben meghatározott, fent megadott számú pályázat keretében és annak
feltételei szerint megvalósítandó nyilvánosság biztosítása feladat ellátása, a pályázatban
megadott megvalósulási helyszíneken.
A teljesítés határideje:
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A projekt zárásig, közösen egyeztetett ütemezéssel.
Az árajánlat adási határidő:
2013.04.20.
Az ajánlattétel benyújtásának helye:
Szikszó Város Önkormányzata
3800 Szikszó, Kálvin tér 1.
szkati.szakadti13@gmail.com
Az ajánlattétel benyújtásának módja:
Az ajánlatokat jelen Ajánlatkérő 2. számú mellékletének kitöltésével kérjük beadni egy
példány eredeti és egy példány másolat formájában, zárt borítékban postai úton vagy
személyesen. A borítékra írják rá: „Ajánlat TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 pályázat
feladatainak ellátására” és „Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel”.
Szerződés meghatározása és megkötés tervezett időpontja:
Vállalkozói szerződés, 2013.04.30-ig.
A pénzügyi ellenszolgáltatás feltételei:
A teljesítés során közösen egyeztetett ütemezéssel részszámlák, majd végszámla nyújtható be.
A számla kifizetési határideje maximum 60 nap átutalással.
Az ajánlatok bírálati szempontjai:
Az ajánlatkérő a legkedvezőbb ajánlatot fogadja el.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
Ajánlati árat (a 2. sz. melléklet alapján), és az ajánlati árnak tartalmaznia kell a feladat
ellátásához szükséges valamennyi járulékos költséget.
Általános előírások:
Az árajánlatkérő javasolja az ajánlattevőnek, hogy saját felelősségükre szerezzenek be minden
olyan információt, amely az ajánlatok elkészítéséhez szükségesek lehetnek.
Információ kérhető:
Polgármestertől az ajánlatkérő fejlécben szereplő elérhetőségein.
Az ajánlatkérő az ajánlatok beadási határideje előtt 3 nappal módosíthatja, illetve
helyesbítheti az ajánlattételi anyagot.
A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása
Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget biztosítja. Ajánlatkérő az eredményhirdetés során a
második helyezettet is meghatározhatja, és a nyertes visszalépése esetén, azzal köthet
szerződést. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy nem hirdet nyertest.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: alpolgármester asszony
Törvényességi szempontból látta: jegyző
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Polgármester a II. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület – 6 fő
van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 235/2013.(IV.12.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Árajánlatok bekérése a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés
Szikszón” című pályázathoz nyilvánosság biztosítására
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025
pályázatunk keretében megvalósuló óvodafejlesztési projektre vonatkozóan az alábbi 3 céget
hívja fel ajánlattételre:
1. Amonmed Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság.
2096 Üröm, Cinege utca 4. a. ép.
2. Eubility Group Kft.
1138 Budapest, Úszódaru utca 1. Ü-10. ép.
3. Tervbázis Kft.
1088 Budapest, Múzeum u. 9.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: alpolgármester asszony
Törvényességi szempontból látta: jegyző
6./ Döntés a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés Szikszón” című
pályázattal kapcsolatban a képzésre vonatkozóan beérkezett ajánlatokról
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 7. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 6 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 236/2013.(IV.12.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés Szikszón”
című pályázattal kapcsolatban a képzésre vonatkozóan beérkezett árajánlatokról
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a PANEM Kiadó, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.-vel (1162 Budapest, Délceg u. 45.) a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025
számú, „Óvodafejlesztés Szikszón” című pályázat keretében és annak feltételei szerint
megvalósítandó tréning lebonyolításával bruttó 5.840.000.-Ft összegben.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: alpolgármester asszony
Törvényességi szempontból látta: jegyző
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Takács Lászlóné alpolgármester: lenne egy szóbeli előterjesztése. Az eszközbeszerzésre nem
érkezett be pályázat egyáltalán. Egy pályázó halasztást kért 2013. 04. 19-ig. Javasolja, hogy a
halasztást adjuk meg, módosítsuk a március 28-án elfogadott határozatot és mind a három
pályázónak küldjük ki az értesítést, hogy elhalasztottuk az árajánlatának a beadását.
A képviselő-testület Takács Lászlóné alpolgármester szóbeli előterjesztését – 6 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 237/2013.(IV.12.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A 143/2013.(III.28.) K.T. Határozat módosítása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 143/2013.(III.28.) K.T. Határozatát
módosítja azzal, hogy az árajánlat adási határidő 2013. április 19.
Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester asszony
7./ Döntés a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0081 számú „Szikszó szennyvíztisztító telepének
korszerűsítésére, intenzifikálására, kapacitásbővítésére” című pályázattal kapcsolatban a
közművagyonértékelés és a támogatási intenzitás korrekcióját megalapozó alapadatok
előállítására vonatkozóan
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 8. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
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:
Füzesséri József
Gál Péter
Gulyásné Dr. Kerekes Rita
Laczkó Lászlóné
Pohubi József
Takács Lászlóné

igen
igen
igen
igen
tartózkodom
igen

A képviselő-testület az előterjesztést név szerinti szavazással – 6 fő van jelen a szavazásnál 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 238/2013.(IV.12.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0081 számú „Szikszó szennyvíztisztító telepének
korszerűsítésére, intenzifikálására, kapacitásbővítésére” című pályázattal kapcsolatban
a közművagyonértékelés és a támogatási intenzitás korrekcióját megalapozó alapadatok
előállítására vonatkozóan
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Nord Tender Kft.-t (3525
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Miskolc, Kossuth u. 3. 2/1.) a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0081 számú „Szikszó szennyvíztisztító
telepének korszerűsítésére, intenzifikálására, kapacitásbővítésére” című projekthez
kapcsolódó közművagyon-értékelés és a támogatás mértékének korrekcióját megalapozó
alapadatok előállítására bruttó 9.525.000.-Ft összegben.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: alpolgármester
Törvényességi szempontból látta: jegyző
8./ Közbeszerzés lebonyolítása a 2013. évi Start-munkaprogrammal kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 9. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül
elmondja, hogy az előterjesztéshez három határozati javaslat tartozik.
Pohubi József bizottsági elnök: kérdése, ha ezek a beszerzések ilyen viszonylag egyszerű
dolgokat tartalmaznak, miért Ózdiak végzik. Szikszón közel háromszáz vállalkozás van,
biztos találnánk olyat aki ezt lebonyolítja.
Füzesséri József polgármester: nem találtunk Szikszón olyat, aki megfelelt volna a
feltételeknek, illetve referenciát tudott volna hozni.
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
mind a három határozati javaslatnál név szerinti szavazással döntsenek.
Az I. határozati javaslathoz módosító javaslat nem volt, név szerinti szavazás következik:
Füzesséri József
Gál Péter
Gulyásné Dr. Kerekes Rita
Laczkó Lászlóné
Pohubi József
Takács Lászlóné

igen
igen
igen
igen
tartózkodom
igen

A képviselő-testület az I. határozati javaslatot név szerinti szavazással – 6 fő van jelen a
szavazásnál - 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 239/2013.(IV.12.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A 134/2013.(III.07.) K.T. számú és a 135/2013.(III.07.) K.T. számú határozat
hatályon kívül helyezése
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi – a korábban
elfogadott – a Start-munkaprogram eszközbeszerzésére vonatkozó ajánlattételi felhívásával
kapcsolatos 134/2013.(III.07.) K.T. számú és a 135/2013.(III.07.) K.T. számú határozatokat.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: titkárságvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
A II. határozati javaslathoz módosító javaslat nem volt, név szerinti szavazás következik:
Füzesséri József
Gál Péter
Gulyásné Dr. Kerekes Rita
Laczkó Lászlóné
Pohubi József
Takács Lászlóné

igen
igen
igen
igen
tartózkodom
igen

A képviselő-testület a II. határozati javaslatot név szerinti szavazással – 6 fő van jelen a
szavazásnál - 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 240/2013.(IV.12.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Ajánlattételi felhívás elfogadása a 2013. évi Start-munkaprogram eszköz- és
anyagbeszerzéseire vonatkozóan
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2013. évi Start-munkaprogram
eszközbeszerzéseire vonatkozó ajánlattételi felhívást az előterjesztés mellékletét képező
tartalommal, és az alábbi cégeket kéri fel ajánlattételre:
-

SLÁRKU Bt. (3519 Miskolc, Fajdos dűlő 6155/2. hrsz.)

-

ORAKER Kft. (3000 Hatvan, Horváth Mihály u. 69.)

-

SZATECH-2000 Kft. (3529 Miskolc, Soltész N. K. u. 117.)

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: titkárságvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
A III. határozati javaslathoz módosító javaslat nem volt, név szerinti szavazás következik:
Füzesséri József
Gál Péter
Gulyásné Dr. Kerekes Rita
Laczkó Lászlóné
Pohubi József
Takács Lászlóné

igen
igen
igen
igen
tartózkodom
igen

A képviselő-testület a III. határozati javaslatot név szerinti szavazással – 6 fő van jelen a
szavazásnál - 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot:
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Szám: 241/2013.(IV.12.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Ajánlattételi felhívás elfogadása a 2013. évi Start-munkaprogram eszköz- és
anyagbeszerzéseire vonatkozóan
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2013. évi Start-munkaprogram
anyagbeszerzéseire vonatkozó ajánlattételi felhívást az előterjesztés mellékletét képező
tartalommal, és az alábbi cégeket kéri fel ajánlattételre:
-

Vitello Kft. (3600 Ózd, Nemzetőr út 20.)

-

Domaép Kft. (3600 Ózd, Sárli telep, Pf.: 172.)

-

Borsodi Ingatlanker Kft. (3600 Ózd, Vasvár út 52.)

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: titkárságvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
9./ Döntés a 068/1 hrsz. földterület megvásárlásával kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 10. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 6 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 242/2013.(IV.12.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a 068/1 hrsz. földterület megvásárlásával kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja a KKR Ipari Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. (3800 Szikszó, Bolt u. 6.) tulajdonában lévő, Szikszó külterület 068/1
helyrajzi számú „gazdasági épület, udvar” elnevezésű ingatlant bruttó 760.000.-Ft vételárért.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására azzal, hogy az adásvételi
szerződésbe kerüljön bele, hogy a tulajdonos vállalja, hogy 30 napon belül a fent megnevezett
ingatlant tehermentesíti, amennyiben a biztosított határidőben erre nem kerül sor, úgy az
olyan bontó feltételnek minősül, mely az adásvételi szerződést minden egyéb cselekmény
nélkül felbontja, és ezzel egyidejűleg az adásvételi szerződés megkötését megelőző helyzet áll
helyre.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: aljegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
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Polgármester ezután zárt ülést rendel el, melyről folytatólagos, de külön jegyzőkönyv készül.

Kmf.

Füzesséri József s.k.
polgármester

Dr. Ronyecz Róbert s.k.
jegyző

Gulyásné Dr. Kerekes Rita s.k.
hitelesítő

Pohubi József s.k.
hitelesítő

