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SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 2/16/2013.
Jegyzőkönyv
Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 13. 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 Pohubi József képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester
Dr. Ronyez 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 Laczkó Lászlóné és Takács Lászlóné
alpolgármesterek 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 módosításokkal és kiegészítésekkel:
NAPIREND:
1./ A Turul Provincia Nonprofit Kft. társügyvezetői kinevezése
2./ Döntés a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés Szikszón” című
pályázattal kapcsolatban az eszközbeszerzésre vonatkozóan beérkezett árajánlatokról
3./ A 264/2013.(IV.19.) K.T. számú határozat módosítása
4./ Döntés Beregszász város és Szikszó város partnervárosi együttműködéséről
5./ Döntés a 2013. évi Start-munkaprogram eszközbeszerzésére kiírt közbeszerzés kapcsán
6./ Döntés a 2013. évi Start-munkaprogram anyagbeszerzésére kiírt közbeszerzés kapcsán
- Egyebekben:
1./ Földhasználati szerződés aláírására képviselő-testületi felhatalmazás
2./ A KEOP-5.5.0/A/12-2013-0376 számú, „Szikszó város közvilágításának energiatakarékos
átalakítása” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala
3./ Képviselő-testületi jóváhagyás a Szikszó Városi Egységes Óvoda-Bölcsöde
intézményvezetője részére
4./ Képviselő-testületi jóváhagyás az Önkormányzati Konyha, Könyvtár, Általános
Szolgáltató Központ és Inkubátorház intézményvezetője részére
Pohubi József bizottsági elnök: bizottsági ülés nem volt, az SZMSZ 26. § (5) bekezdésében
szereplők miatt javasolja levenni a napirendről az 1. napirendi pontot.
Füzesséri József polgármester: miután a bizottság nem tárgyalta, egyetért Pohubi József
bizottsági elnök javaslatával, az 1. napirendi pontot visszavonja.
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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 TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés Szikszón” című
pályázattal kapcsolatban az eszközbeszerzésre vonatkozóan beérkezett árajánlatokról
2./ A 264/2013.(IV.19.) K.T. számú határozat módosítása
3./ Döntés Beregszász város és Szikszó város partnervárosi együttműködéséről
4./ Döntés a 2013. évi Start-munkaprogram eszközbeszerzésére kiírt közbeszerzés kapcsán
5./ Döntés a 2013. évi Start-munkaprogram anyagbeszerzésére kiírt közbeszerzés kapcsán
- Egyebekben:
1./ Földhasználati szerződés aláírására képviselő-testületi felhatalmazás
2./ A KEOP-5.5.0/A/12-2013-0376 számú, „Szikszó város közvilágításának energiatakarékos
átalakítása” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala
3./ Képviselő-testületi jóváhagyás a Szikszó Városi Egységes Óvoda-Bölcsöde
intézményvezetője részére
4./ Képviselő-testületi jóváhagyás az Önkormányzati Konyha, Könyvtár, Általános
Szolgáltató Központ és Inkubátorház intézményvezetője részére
NAPIREND:
1./ Döntés a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés Szikszón” című
pályázattal kapcsolatban az eszközbeszerzésre vonatkozóan beérkezett árajánlatokról
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 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.
Az előterjesztéshez módosító javaslat nem volt, név szerinti szavazás következik:
Dr. Ambrus Barnabás
Füzesséri József
Laczkó Lászlóné
Pohubi József
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: 285/2013.(V.13.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés Szikszón”
című pályázattal kapcsolatban az eszközbeszerzésre vonatkozóan beérkezett
árajánlatokról
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Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Digitális Tananyag Kft. (1158
Budapest, Sztárai M. tér 10.) a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés
Szikszón” című pályázat keretében és annak feltételei szerint megvalósítandó
eszközbeszerzéssel bruttó 3.336.590.-Ft összegben.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Takács Lászlóné alpolgármester asszony
Törvényességi szempontból látta: jegyző
2./ A 264/2013.(IV.19.) K.T. számú határozat módosítása
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: 286/2013.(V.13.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A 264/2013.(IV.19) KT számú határozat módosítása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő testülete módosítja a 264/2013.(IV.19) KT számú
határozatát, a 8/2013.BM rendelet keretein belül „közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés
megvalósítása”című pályázatban szereplő önrészt illetően. A Polgármesteri Hivatal által
bekért legjobb árajánlat alapján az önrész összege 2 109 826 Ft.
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázattal kapcsolatos dokumentáció aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: aljegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
3./ Döntés Beregszász város és Szikszó város partnervárosi együttműködéséről
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 4. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül
elmondja, hogy ez egy pozitív dolog lenne, amikor idejönnek a befektetők, ez egy plusz
pontot jelentene.
Pohubi József bizottsági elnök: négy testvér településünk van már, ilyen helyzetben, amikor
nincs pénze a városnak, nem javasol még egy új települést felvenni.
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: nagyon közel van, nem sokba kerülne. Ez egy
magyarlakta település, ők kerestek meg minket, nem lenne szerencsés visszautasítani.
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Dr. Ronyecz Róbert jegyző: felhívja a képviselők figyelmét, hogy a 2011. évi CLXXXIX.
törvény(Mötv.) 50. §-a alapján a döntéshez minősített többség szükséges.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 5 fő van jelen a
szavazásnál – 4 igen és 1 nem szavazattal nem fogadta el, határozatot nem hozott.
4./ Döntés a 2013. évi Start-munkaprogram eszközbeszerzésére kiírt közbeszerzés kapcsán
Előterjesztő: polgármester
Füzesséri József polgármester: köszönti a napirend tárgyalásánál Jancsurák Sándor
közbeszerzési szakértőt, kéri adjon tájékoztatást a közbeszerzés állásáról.
Jancsurák Sándor közbeszerzési szakértő: múlt héten volt a beadási határidő, az
eszközbeszerzésre két ajánlat érkezett, az egyik a SLÁRKU Bt.től (3519 Miskolc, Fajdos dűlő
61550/2), a másik a SZATECH-2000 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-től (3525
Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 117.). Az ajánlatokat átvizsgálták, hiánypótlásra nem volt
szükség. Az eszközbeszerzésre benyújtott két ajánlattevő mindegyike megfelel az
alkalmassági és egyéb követelményeknek és egyik sem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A
Bíráló Bizottság azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy mind a két ajánlattevő szerződés
teljesítésre történő alkalmasságát, valamint a kizáró okok hatálya alá nem tartozását állapítsa
meg.
Füzesséri József polgármester: kéri, aki egyetért azzal, hogy mindkét ajánlattevő szerződés
teljesítésre történő alkalmasságát, valamint a kizáró okok hatálya alá nem tartozását állapítsa
meg a testület a Bíráló Bizottság javaslata alapján, az szavazzon.
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.
Név szerinti szavazás következik:
Dr. Ambrus Barnabás
Füzesséri József
Laczkó Lászlóné
Pohubi József
Takács Lászlóné

igen
igen
igen
igen
igen

A képviselő-testület polgármester szóbeli előterjesztését név szerinti szavazással – 5 fő van
jelen a szavazásnál – egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 287/2013.(V.13.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a 2013. évi Start-munkaprogram eszközbeszerzésére kiírt közbeszerzés
kapcsán
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi Start-munkaprogram
eszközbeszerzésére kiírt közbeszerzés kapcsán a Bíráló Bizottság javaslatára megállapítja a
SLÁRKU Bt. (3519 Miskolc, Fajdos dűlő 61550/2), és a SZATECH-2000 Ipari,
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Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3525 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 117.) szerződés
teljesítésre történő alkalmasságát, valamint a kizáró okok hatálya alá nem tartozását.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, ill. folyamatos
5./ Döntés a 2013. évi Start-munkaprogram anyagbeszerzésére kiírt közbeszerzés kapcsán
Előterjesztő: polgármester
Füzesséri József polgármester: szintén felkéri Jancsurák Sándor közbeszerzési szakértőt,
adjon tájékoztatást a közbeszerzés állásáról.
Jancsurák Sándor közbeszerzési szakértő: elmondja, hogy az anyagbeszerzésre három ajánlat
érkezett, a DOMAÉP KFT. (3600 Ózd, Sárli telep Pf. 172.), a VITELLO Kft.(3600 Ózd,
Nemzetőr utca 18/20.) és a BORSODI INGATLANKER KFT.(3600 Ózd, Vasvár út 5.)
ajánlata. Két ajánlattevő – a VITELLO Kft. és a BORSODI INGATLANKER KFT. –
esetében hiánypótlási felhívás került megküldésre. Egy értékelhetetlen hiánypótlást kaptak,
ezért a Bíráló Bizottság azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy a DOMAÉP KFT. által
benyújtott ajánlat tekintetében állapítsa meg azt, hogy nevezett Kft. alkalmas a szerződés
teljesítésére és a kizáró okok hatálya alá nem tartozását is állapítsa meg. A másik két
ajánlattevő, a VITELLO KFT. és a BORSODI INGATLANKER KFT. tekintetében pedig
állapítsa meg mindkét ajánlattevőnek a szerződés teljesítésre való alkalmatlanságát, tekintettel
arra, hogy az általuk benyújtott pénzintézeti igazolások nem felelnek meg az ajánlattételi
felhívásban meghatározott követelményeknek.
Pohubi József bizottsági elnök: ez így aggályos, mert a DOMAÉP KFT. versenytárs nélkül
marad.
Füzesséri József polgármester: kéri, aki egyetért azzal, hogy a Bíráló Bizottság javaslata
alapján a DOMAÉP KFT. által benyújtott ajánlat tekintetében állapítsák meg azt, hogy
nevezett Kft. alkalmas a szerződés teljesítésére és a kizáró okok hatálya alá nem tartozik, a
másik két ajánlattevő, a VITELLO KFT. és a BORSODI INGATLANKER KFT. tekintetében
pedig állapítsák meg mindkét ajánlattevőnek a szerződés teljesítésre való alkalmatlanságát,
tekintettel arra, hogy az általuk benyújtott pénzintézeti igazolások nem felelnek meg az
ajánlattételi felhívásban meghatározott követelményeknek, az szavazzon.
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.
Módosító javaslat nem volt, név szerinti szavazás következik:
Dr. Ambrus Barnabás
Füzesséri József
Laczkó Lászlóné
Pohubi József
Takács Lászlóné

igen
igen
igen
nem
igen

A képviselő-testület polgármester szóbeli előterjesztését név szerinti szavazással – 5 fő van
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jelen a szavazásnál – 4 igen és 1 nem szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 288/2013.(V.13.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a 2013. évi Start-munkaprogram anyagbeszerzésére kiírt közbeszerzés
kapcsán
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi Start-munkaprogram
anyagbeszerzésére kiírt közbeszerzés kapcsán a Bíráló Bizottság javaslatára megállapítja a
DOMAÉP KFT.(3600 Ózd, Sárli telep Pf. 172.) szerződés teljesítésre történő alkalmasságát,
valamint a kizáró okok hatálya alá nem tartozását.
A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslatára megállapítja a VITELLO KFT.(3600 Ózd,
Nemzetőr utca 18/20.) és a BORSODI INGATLANKER KFT.((3600 Ózd, Vasvár u. 5.)
szerződés teljesítésre történő alkalmatlanságát, tekintettel arra, hogy az általuk benyújtott
pénzintézeti igazolások nem felelnek meg az ajánlattételi felhívásban meghatározott
követelményeknek.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, ill. folyamatos
Pohubi József bizottsági elnök: az előterjesztés kapcsán különböző műszaki tartalmú és a
traktor árára vonatkozó kérdéseket tesz fel a közbeszerzőnek, melyekre Jancsurák Sándor
válaszol.
Pohubi József bizottsági elnök: a traktor árával kapcsolatban elmondja, hogy jóval olcsóbban
is be lehetne szerezni, mint az itt szereplő ár.
Füzesséri József polgármester: azt fogja javasolni, hogy az összes közbeszerzést bizottsági
hatáskörbe tegyék át, ez nagyon sértő, mert úgy tűnik, mintha a traktort drágábban akarná
megvenni.
Pohubi József bizottsági elnök: egy célja van ezzel, hogy a közpénzekkel az elvárható
gondossággal járjunk el.
- Egyebekben:
1./ Földhasználati szerződés aláírására képviselő-testületi felhatalmazás
Előterjesztő: polgármester
(Földhasználati szerződés csatolva a jegyzőkönyvhöz: 5. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: földhasználati szerződést megkapták a képviselők.
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: megkeresett minket a tulajdonos a korábban őt ért károk
miatt, ezt a másfél hektáros területet felajánlotta. Elkészült a szerződés.
Füzesséri József polgármester: szóbeli előterjesztésében elmondja, ez az a terület, ahol a gát
átvágása előtt megpróbáltuk megvédeni a Malom és a Bajcsy-Zs. utcát egy homokzsák
rendszerrel. A védekezés kapcsán ezt a területet teljes egészében tönkretettük. Ezzel a
földhasználati szerződés megkötésével próbáljuk kompenzálni a kárt. Kéri hatalmazzák fel a
szerződés megkötésére.
Laczkó Lászlóné alpolgármester: bejelenti az érintettségét és azt, hogy nem vesz részt a
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szavazásban.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület polgármester szóbeli előterjesztését – 5 fő
van jelen a szavazásnál – 4 igen szavazattal, 1 képviselő nem vett részt a szavazásban,
elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 289/2013.(V.13.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Földhasználati szerződés aláírására képviselő-testületi felhatalmazás
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Füzesséri József
polgármestert arra, hogy a Szikszó 0154/1 hrsz. alatt nyilvántartott, szántó művelési ágú,
1,5559 ha területű ingatlanra a földhasználati szerződést – mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi - aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./ A KEOP-5.5.0/A/12-2013-0376 számú, „Szikszó város közvilágításának energiatakarékos
átalakítása” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 6. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Polgáriné Dsupin Dóra aljegyző: elmondja, hogy ez egy hiánypótlás miatt szükséges, a
pályázathoz meg kell határozni számszerűen a saját erőt, valamint az ahhoz szükséges forrást
is.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 5 fő van jelen a
szavazásnál – 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 290/2013.(V.13.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A KEOP-5.5.0/A/12-2013-0376 számú, „Szikszó város közvilágításának
energiatakarékos átalakítása” tárgyú pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0376 számú,
„Szikszó város közvilágításának energiatakarékos átalakítása” tárgyú pályázattal kapcsolatban
az alábbi döntést hozza meg:
1./ A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címei és a pályázat megvalósítási
helyszínének helyrajzi számai:

Közterület megnevezése

Helyrajzi szám

Babits Mihály
Bajcsy-Zsilinszky út
Balassi Bálint
Balogh Antal tér

2276
264
1323/21
1792
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Bartók Béla
Bartók Béla
Bercsényi út
Bethlen Gábor utca
Bethlen Gábor
Bethlen Gábor
Bocskai István utca
Bolt utca
Dobó István utca
Fecske utca
Hunyadi út
II. Rákóczi Ferenc út
II. Rákóczi Ferenc út
József Attila út
Kálvin tér
Katona József utca
Katona József utca
Kecskés Tamás út
Késmárki út
Kossuth Lajos út
Malom út
Mohácsi Köz
Móra Ferenc utca
Móricz Zsigmond út
Pázmány Péter tér
Pázmány Péter tér
Poprád út
Radnóti utca
Tamási Áron utca
Tamási Áron utca
Táncsics Mihály út
Táncsics Mihály út
Temesvári út
Temesvári út
Vasút út
Vécsey Tamás utca
Verseny utca

2259
2313
1340
1290/10
1281
1299
2363
1474
2364
959
1399
: 16/1
: 16/2
1428
2
2290
2334
223
429
1537
1279/1
1819
1153
2215
2
1528/2
263
835
1074
2295
: 4/3
: 4/1
1000/1
1000/2
1271
2237
1333

2./ A projekt megnevezése:
„Szikszó város közvilágításának energiatakarékos átalakítása”
3./ A pályázati konstrukció száma:
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0376
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4./ A tervezett beruházás teljes beruházási költsége:
48.514.000.-Ft.
5./ A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége:
48.514.000.-Ft.
6./ Az önkormányzati saját erő számszerű összege:
7.439.025.-Ft.
7./ Az önkormányzati saját erő forrása:
Helyi adókból származó bevétel.
8./ A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege:
41.074.975.-Ft
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra vonatkozóan,
hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás
összegét a 2014. évi költségvetésébe betervezi és elkülöníti.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, ill. folyamatos
3./ Képviselő-testületi jóváhagyás
intézményvezetője részére
Előterjesztő: polgármester

a

Szikszó

Városi

Egységes

Óvoda-Bölcsöde

Füzesséri József polgármester: szóbeli előterjesztésében kéri a testületet, hagyják jóvá a
Szikszó Városi Egységes Óvoda-Bölcsöde intézményvezetőjének azon döntését, hogy
maximum 1.900.000.-forint + ÁFA értékben az intézménynek a nyílászárói felújítását,
karbantartását elvégeztesse. Az önkormányzat a fedezetet a TURUL Provincia Nonprofit Kft.
tulajdonában lévő Szikszó, Rákóczi u. 20. szám alatt lévő épületének értékesítése során
keletkező bevételből biztosítsa.
Pohubi József bizottsági elnök: ez a költségvetést érinti, javasolja, hogy a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalja.
Füzesséri József polgármester: a költségvetési rendelet módosítását a képviselő-testület elé
fogja hozni, akkor tárgyalhatja az ülés előtt a bizottság.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület polgármester szóbeli előterjesztését – 5 fő
van jelen a szavazásnál - 4 igen és 1 nem szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 291/2013.(V.13.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Képviselő-testületi jóváhagyás a Szikszó Városi Egységes Óvoda-Bölcsöde
intézményvezetője részére
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Szikszó Városi Egységes
Óvoda-Bölcsöde intézményvezetőjének azon döntését, hogy maximum 1.900.000.-Ft + ÁFA
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értékben az intézménynek a nyílászárói felújítását, karbantartását elvégeztesse.
Szikszó Város Önkormányzata a fedezetet a TURUL Provincia Nonprofit Kft. tulajdonában
lévő Szikszó, Rákóczi u. 20. szám alatt lévő épületének értékesítése során keletkező
bevételből biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, ill. folyamatos
4./ Képviselő-testületi jóváhagyás az Önkormányzati Konyha, Könyvtár, Általános
Szolgáltató Központ és Inkubátorház intézményvezetője részére
Előterjesztő: polgármester
Füzesséri József polgármester: szóbeli előterjesztésében kéri a testületet, hagyják jóvá az
Önkormányzati Konyha, Könyvtár, Általános Szolgáltató Központ és Inkubátorház
intézményvezetőjének azon döntését, hogy maximum 7.600.000.-forint + ÁFA értékben a
Sportcsarnok tetőszigetelését elvégeztesse. Az önkormányzat a fedezetet a TURUL Provincia
Nonprofit Kft. tulajdonában lévő Szikszó, Rákóczi u. 20. szám alatt lévő épületének
értékesítése során keletkező bevételből biztosítsa.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület polgármester szóbeli előterjesztését – 5 fő
van jelen a szavazásnál - 4 igen és 1 nem szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 292/2013.(V.13.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Képviselő-testületi jóváhagyás az Önkormányzati Konyha, Könyvtár, Általános
Szolgáltató Központ és Inkubátorház intézményvezetője részére
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzati Konyha,
Könyvtár, Általános Szolgáltató Központ és Inkubátorház intézményvezetőjének azon
döntését, hogy maximum 7.600.000.-Ft + ÁFA értékben a Sportcsarnok tetőszigetelését
elvégeztesse.
Szikszó Város Önkormányzata a fedezetet a TURUL Provincia Nonprofit Kft. tulajdonában
lévő Szikszó, Rákóczi u. 20. szám alatt lévő épületének értékesítése során keletkező
bevételből biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, ill. folyamatos
Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, polgármester megköszöni a képviselők aktív részvételét és
az ülést bezárja.
Jegyzőkönyv lezárva 8 óra 35 perckor.
Kmf.
Füzesséri József s.k.
polgármester

Dr. Ronyecz Róbert s.k.
jegyző

Takács Lászlóné s.k.
hitelesítő

Laczkó Lászlóné s.k.
hitelesítő

