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SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 2/25/2013.
Jegyzőkönyv
Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 14.00
órakor a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői tárgyalójában megtartott rendkívüli
ülésén.
Jelen vannak: Füzesséri József polgármester
Takács Lászlóné alpolgármester
Gál Péter, Gulyásné Dr. Kerekes Rita, Pohubi József
és Sváb Antal Béla képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester
Dr. Ronyecz Róbert jegyző
Polgáriné Dsupin Dóra aljegyző
Füzesséri József polgármester: köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy az ülés határozatképes és azt megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tesz javaslatot Takács Lászlóné alpolgármester és Sváb
Antal Béla képviselő személyében.
A képviselő-testület a hitelesítőkre tett javaslatot - 6 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag
6 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 alábbiak szerint:
NAPIREND:
1./ A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
2./ A temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 15/2012.(IX.28.) számú önkormányzati
rendelet módosítása
3./ A kéményseprői közszolgáltatásért fizetendő díjtétel csökkentése
4./ A CIRKONT Zrt-vel megkötött települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási
szerződés felmondásának elfogadása
5./ Szent Anna utca 6.( volt Öregek Napközi Otthona) és a Karolai Oktatási Központ (Karolai
kastély) belterület 2023 hrsz.-ú 7943 m2 alapterületű ingatlan értékesítése
6./ Döntések a Szikszó, Kálvin tér 3. szám alatti ingatlannal kapcsolatban
7./ A Szikszó, Alsópincesor 2070 és 2071/1 hrsz alatti ingatlanok felajánlása megvásárlásra
8./ Pályázat benyújtása KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése
9./ Szikszó Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde pedagógiai programjában megjelenő
többletkötelezettségek elfogadása
10./ Engedményezési megállapodás elfogadása
11./ Javaslat víz- és csatornadíj megtakarításra vonatkozóan Szikszó Város Önkormányzat
intézményeiben
12./ Megbízás Szikszó Város Önkormányzat energia beszerzésének lebonyolítására
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vonatkozóan
Zárt ülésen:
1./ A 312/2013.(V.30.) K.T. számú határozat módosítása
2./ A Szikszó, Pázmány Péter tér 14. TT/4. sz. alatti „szakember” bérlakásra kiírt pályázat
elbírálása
- Egyebek
Pohubi József képviselő: tiltakozni kíván a rendkívüli ülések ilyen alkalmazása ellen két
okból is. Egyrészt a meghívóban jelezni kell a sürgősség okát, itt nincs jelezve, másrészt az
anyag jelentős része nem igényel rendkívüli tárgyalást: 1-es napirend előre tervezhető volt, és
a terjedelme miatt pedig nem lehetett áttanulmányozni, a 2-es is, a 4-est egy hónapja
megküldték, 5-ös vagyont érinti, javasolja levenni napirendről, 11-es és 12-es napirendről
nincs kellő információ, zárt ülés 1-es napirendje két hónapja ismert a probléma, 2-es napirend
előre tervezhető a rendes ülésre. Módosító javaslata, hogy az 1-es, 2-es, 4-es, 5-ös, 11-es, 12es és a zárt ülés 1-es és 2-es napirendi pontját vegyék le a napirendről.
Egyéb módosító javaslat nem volt, polgármester szavazásra teszi fel Pohubi József képviselő
napirendre vonatkozó módosító javaslatát, melyet a képviselő-testület – 6 fő van jelen a
szavazásnál – 1 igen, 4 nem és 1 tartózkodással nem fogadott el.
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot – 6 fő van jelen a szavazásnál – 5 igen
és 1 nem szavazattal elfogadta és az alábbi elfogadott napirend szerint tartja ülését:
NAPIREND:
1./ A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
2./ A temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 15/2012.(IX.28.) számú önkormányzati
rendelet módosítása
3./ A kéményseprői közszolgáltatásért fizetendő díjtétel csökkentése
4./ A CIRKONT Zrt-vel megkötött települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási
szerződés felmondásának elfogadása
5./ Szent Anna utca 6.( volt Öregek Napközi Otthona) és a Karolai Oktatási Központ (Karolai
kastély) belterület 2023 hrsz.-ú 7943 m2 alapterületű ingatlan értékesítése
6./ Döntések a Szikszó, Kálvin tér 3. szám alatti ingatlannal kapcsolatban
7./ A Szikszó, Alsópincesor 2070 és 2071/1 hrsz alatti ingatlanok felajánlása megvásárlásra
8./ Pályázat benyújtása KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése
9./ Szikszó Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde pedagógiai programjában megjelenő
többletkötelezettségek elfogadása
10./ Engedményezési megállapodás elfogadása
11./ Javaslat víz- és csatornadíj megtakarításra vonatkozóan Szikszó Város Önkormányzat
intézményeiben
12./ Megbízás Szikszó Város Önkormányzat energia beszerzésének lebonyolítására
vonatkozóan
Zárt ülésen:
1./ A 312/2013.(V.30.) K.T. számú határozat módosítása
2./ A Szikszó, Pázmány Péter tér 14. TT/4. sz. alatti „szakember” bérlakásra kiírt pályázat
elbírálása
- Egyebek
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Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
NAPIREND:
1./ A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
2./ A temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 15/2012.(IX.28.) számú önkormányzati
rendelet módosítása
3./ A kéményseprői közszolgáltatásért fizetendő díjtétel csökkentése
4./ A CIRKONT Zrt-vel megkötött települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási
szerződés felmondásának elfogadása
5./ Szent Anna utca 6.( volt Öregek Napközi Otthona) és a Karolai Oktatási Központ (Karolai
kastély) belterület 2023 hrsz.-ú 7943 m2 alapterületű ingatlan értékesítése
6./ Döntések a Szikszó, Kálvin tér 3. szám alatti ingatlannal kapcsolatban
7./ A Szikszó, Alsópincesor 2070 és 2071/1 hrsz alatti ingatlanok felajánlása megvásárlásra
8./ Pályázat benyújtása KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése
9./ Szikszó Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde pedagógiai programjában megjelenő
többletkötelezettségek elfogadása
10./ Engedményezési megállapodás elfogadása
11./ Javaslat víz- és csatornadíj megtakarításra vonatkozóan Szikszó Város Önkormányzat
intézményeiben
12./ Megbízás Szikszó Város Önkormányzat energia beszerzésének lebonyolítására
vonatkozóan
Zárt ülésen:
1./ A 312/2013.(V.30.) K.T. számú határozat módosítása
2./ A Szikszó, Pázmány Péter tér 14. TT/4. sz. alatti „szakember” bérlakásra kiírt pályázat
elbírálása
- Egyebek
NAPIREND:
1./ A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül
elmondja, hogy európai uniós pályázatot a Helyi Esélyegyenlőségi Program nélkül nem lehet
beadni.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, valóban nagyon terjedelmes anyag, melyet elfogadásra
javasolnak, egyben elismerésüket fejezik ki a készítőknek, aljegyző asszonynak és a hivatal
dolgozóinak.
Pohubi József képviselő: megfelelő, kellően megalapozott, komoly szakmai munka van ebben
az anyagban, mely közel 150 oldal, a jövőkép viszont csak hat rövid sor. A jövőkép
továbbgondolást igényel, a jövőképpel kapcsolatos konkrétumokat újra kell gondolni, nem
tudja elfogadni a programot.

4

Polgáriné Dsupin Dóra aljegyző: ez a program egy országosan egységes sablon alapján
készült.
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:
Szám: 368/2013.(VII.22.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Szikszó Város Önkormányzat
Helyi Esélyegyenlőségi Programját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: aljegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
2./ A temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 15/2012.(IX.28.) számú önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 3. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság hosszasan tárgyalta az előterjesztést. Sokszor előjött már ez a téma. A bizottsági
ülés előtt tájékozódott, helyi vállalkozókkal is tárgyalt. A bizottságnak a következő javaslatai
vannak:
1./ Javasolják felhatalmazni a közös önkormányzati hivatal jegyzőjét, hogy a szeptemberi
rendes testületi ülésre a mostani szikszói díjtételek mellett 10 településnek a temetési
költségeiről készítsen egy összehasonlító táblázatot. A települések a következők legyenek:
Aszaló, Alsóvadász, Encs, Arnót, Halmaj, Gesztely, Edelény, Gönc, Abaújszántó, Tokaj. Ha
+ 10 %-on belül van az eltérés, akkor javasolják elfogadni, ha magasabb a szikszói, akkor
felül kell vizsgálni.
2./ A 35.000.- Ft + ÁFA hozzájárulást vegyék le napirendről, halasszák el a döntést szintén a
szeptemberi ülésre.
3./ Lassan egy éve kötött szerződést az önkormányzat az üzemeltetővel, a bizottság javasolja
felhatalmazni a közös önkormányzati hivatal jegyzőjét, hogy a szeptemberi ülésre vizsgálja
felül, hogy a vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségei közül miket tudott teljesíteni és
miket nem.
Pohubi József képviselő: kéri a települések közé felvenni Felsőzsolcát is.
Füzesséri József polgármester: egyetért a bizottság javaslataival, ebből következően javasolja
levenni napirendről és szeptemberben újra tárgyalni.
Egyéb módosító javaslat nem volt, polgármester szavazásra teszi fel Gulyásné Dr. Kerekes
Rita bizottsági elnök módosító javaslatait, melyet a testület – 6 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadott.
Polgármester szavazásra teszi fel a napirendről való levételre vonatkozó javaslatát, melyet a
testület – 6 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadott és
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meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 369/2013.(VII.22.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntések a temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 15/2012.(IX.28.)
számú önkormányzati rendelet módosítása kapcsán
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a temetőről és a
temetkezési tevékenységről szóló 15/2012.(IX.28.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról szóló napirend tárgyalását leveszi a mai ülés napirendjéről, a szeptemberi
rendes ülésen tárgyalja ismét a napirendet.
A Képviselő-testület felhatalmazza a közös önkormányzati hivatal jegyzőjét, hogy a
szeptemberi rendes testületi ülésre a mostani szikszói díjtételek mellett 11 településnek a
temetési költségeiről készítsen egy összehasonlító táblázatot. A települések a következők
legyenek: Aszaló, Alsóvadász, Encs, Arnót, Halmaj, Gesztely, Edelény, Gönc, Abaújszántó,
Tokaj és Felsőzsolca.
A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a közös önkormányzati hivatal jegyzőjét, hogy a
szeptemberi ülésre vizsgálja felül, hogy a vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségei
közül miket tudott teljesíteni és miket nem.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptemberi testületi ülés
Végrehajtásért felelős személy: jegyző
3./ A kéményseprői közszolgáltatásért fizetendő díjtétel csökkentése
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 4. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, ez egy kényszerhelyzet, elfogadásra javasolják.
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: 370/2013.(VII.22.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A kéményseprői közszolgáltatásért fizetendő díjtétel csökkentése
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a munkaráfordítás díjának
2.000.-Ft-ra való csökkentését a 166/2013. (V.28.) Kormányrendelet alapján, valamint
felhatalmazza a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a helyi rendelet
módosításához szükséges fogyasztóvédelmi igazolást szerezze be.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: jegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
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4./ A CIRKONT Zrt-vel megkötött települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási
szerződés felmondásának elfogadása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 5. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Dr. Ronyecz Róbert jegyző: törvényi kötelezettsége volt a CIRKONT Zrt-nek, hogy
felmondja a szerződést.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Pohubi József képviselő: módosító javaslata, hogy ha nem szűnt meg a cég, akkor csinálja
tovább a CIRKONT, ne fogadják el a szerződés felmondását.
Füzesséri József polgármester: szavazásra teszi fel Pohubi József képviselő módosító
javaslatát, melyet a képviselő-testület – 6 fő van jelen a szavazásnál – 1 igen és 5
tartózkodással nem fogadott el.
A képviselő-testület az előterjesztést – 6 fő van jelen a szavazásnál – 5 igen és 1 nem
szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 371/2013.(VII.22.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A CIRKONT Zrt-vel megkötött települési
közszolgáltatási szerződés felmondásának elfogadása

szilárd

hulladékkezelési

Szikszó
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
elfogadja
a
CIRKONT
Hulladékgazdálkodási Zrt-vel megkötött települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási
szerződés 2013. július 1. napjával történő – hat hónap felmondási idő mellett történő –
felmondását.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: aljegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
5./ Szent Anna utca 6.( volt Öregek Napközi Otthona) és a Karolai Oktatási Központ (Karolai
kastély) belterület 2023 hrsz.-ú 7943 m2 alapterületű ingatlan értékesítése
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 6. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, ketté bontották a javaslatot, Karola eladását támogatják, a
Szent Anna u. 6. sz. alatti ingatlan értékesítését nem támogatják két okból: egyrészt Start
munkából kifolyólag ott különböző tevékenységek vannak, másrészt nagyon nyomottak most
az ingatlan árak.
Füzesséri József polgármester: a Szent Anna u. 6. sz. alatti ingatlanban a Start munka
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december 31-el megszűnik. Arról, hogy eladják-e az ingatlanokat, majd később lehet
vitatkozni, most csak felhatalmazást kér a tárgyalásra.
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: ehhez kapcsolódóan van egy javaslata. A helyi
vagyonrendelet úgy szól, hogy 10 millió forint feletti ingatlan értékesítésnél pályáztatni kell.
Ezt javasolja kivenni a rendeletből.
Füzesséri József polgármester: szerinte inkább fel kellene emelni 50 millióra. Majd a
következő testületi ülésre be kellene hozni a vagyon rendelet módosítását.
Pohubi József képviselő: javasolja a napirend elnapolását. Nem látja az anyagot, nincs kellően
előkészítve, nem tudja miről beszélnek.
Füzesséri József polgármester: arra kér felhatalmazást, hogy tárgyaljon. Szavazásra teszi fel
Pohubi József képviselő módosító javaslatát, mely szerint vegyék le napirendről: a testület a
módosító javaslatot – 6 fő van jelen a szavazásnál – 1 igen és 5 nem szavazattal nem fogadta
el.
A képviselő-testület az előterjesztést – 6 fő van jelen a szavazásnál – 5 igen és 1 nem
szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 372/2013.(VII.22.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Szent Anna utca 6.( volt Öregek Napközi Otthona) és a Karolai Oktatási
Központ (Karolai kastély) belterület 2023 hrsz.-ú 7943 m2 alapterületű ingatlan
értékesítése
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Szikszó
Város Önkormányzat tulajdonában lévő Szikszó belterület 1512 m2 területű, Szent Anna utca
6. szám alatti volt Öregek Napközi Otthona, valamint a Karolai Oktatási Központ, Szalonna
belterület 2023 hrsz.-ú 7943 m2 területű ingatlanok tehermentesítési és értékesítési
lehetőségeinek kidolgoztatására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: aljegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
14 óra 55 perckor Gál Péter képviselő távozott.
6./ Döntések a Szikszó, Kálvin tér 3. szám alatti ingatlannal kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 7. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, nem támogatják a vételt. Elővásárlási jogot kellene
rátenni.
Füzesséri József polgármester: egyetért a bizottság álláspontjával, javasolja, hogy most
vegyék le napirendről. A képviselő-testület polgármester javaslatát – 5 fő van jelen a
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szavazásnál – egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 373/2013.(VII.22.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntések a Szikszó, Kálvin tér 3. szám alatti ingatlannal kapcsolatban tárgyú
előterjesztés levétele a napirendről
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Döntések a Szikszó,
Kálvin tér 3. szám alatti ingatlannal kapcsolatban tárgyú napirend tárgyalását leveszi a mai
ülés napirendjéről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
7./ A Szikszó, Alsópincesor 2070 és 2071/1 hrsz alatti ingatlanok felajánlása megvásárlásra
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 8. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: ismerteti az előterjesztést, melynek írásos anyagát minden
képviselő megkapta.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Dr. Ronyecz Róbert jegyző: tájékoztatja a képviselőket arról, hogy egyre jönnek elő a
problémák, további két helyen már jelentkezett a pince boltozat beomlás veszélye. Ezzel
számolni kell.
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: 374/2013.(VII.22.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Szikszó, Alsópincesor 2070 és 2071/1 hrsz alatti ingatlanok felajánlása
megvásárlásra
Szikszó Város Képviselő-testülete az Alsópincesor 2070 és 2071/1 hrsz-ú ingatlanok
vonatkozásában megbízza a Polgármesteri Hivatalt az ingatlanforgalmi értékbecslés, valamint
az értékbecslésben meghatározott ingatlanforgalmi értéken alapuló adásvételi szerződés
elkészíttetésével, továbbá felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, ha
az abban feltüntetett vételár nem haladja meg az 500.000.-Ft, azaz Ötszázezer Ft-ot.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: pénzügyi-gazdasági osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
8./ Pályázat benyújtása KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 9. sz. melléklet)
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Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül
elmondja, hogy a pályázati támogatás aránya maximum 100 %.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
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: 375/2013.(VII.22.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Pályázat benyújtása KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be
KEOP-1.1.1/C/13 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának
fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című kiírásra. A pályázat összértéke 364.000.000 Ft.
A projekt megvalósítás esetében a támogatás aránya ( az elszámolható kiadásra vonatkozóan):
maximum 100%.
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázattal kapcsolatos szerződések és megállapodások
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: aljegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
9./ Szikszó Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde pedagógiai programjában megjelenő
többletkötelezettségek elfogadása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 10. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, előzetesen egyeztettek az intézményvezetővel aki
elmondta, hogy az óvodások utaztatására buszt kérnének – ingyenes használatra - az
önkormányzattól, és ingyen belépőt a nagycsoportos gyerekek vízhez szoktatásához, a
harmadik témában pályázni fognak, pénzt nem kérnek. A bizottság támogatja a határozati
javaslat elfogadását a következő kiegészítéssel:” Szikszó Város Önkormányzat Képviselőtestülete természetben támogatja…..”
A képviselő-testület Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök módosító javaslatát – 5 fő
van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta.
A testület a határozati javaslatot a módosítással együtt – 5 fő van jelen a szavazásnál - szintén
egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 376/2013.(VII.22.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Szikszó Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde pedagógiai programjában megjelenő
többletkötelezettségek elfogadása
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Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete – természetben - támogatja a Szikszó
Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde pedagógiai programjába tervezett, többletkötelezettséggel
járó vízhezszoktatás a nagycsoportos gyermekeknek, programspecifikus eszközök folyamatos
bővítése, tapolcai kirándulás a búcsúzó óvodásoknak programot, valamint az ehhez
kapcsolódó többletköltségeket elfogadja: uszodabelépő: 150.000.- Ft/év és a Tapolcai
kirándulás utazási költsége: 60.000.- Ft.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: aljegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
10./ Engedményezési megállapodás elfogadása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 11. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
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: 377/2013.(VII.22.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Engedményezési megállapodás elfogadása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete – mint a TURUL PROVINCIA Nonprofit
Kft. alapítója – jóváhagyja, a TURUL PROVINCIA Nonprofit Kft., mint engedményező,
valamint Szikszó Város Önkormányzata, mint engedményes között 2013. év június hó 18.
napján létrejött Engedményezési Megállapodást.
Az Engedményezési Megállapodásban az Engedményező ( a TURUL PROVINCIA Nonprofit
Kft.) engedményezte a Kft-t a 2013. év június hó 17. napján a Szikszó belterületi 61. hrsz.
alatt felvett, természetben Szikszó, Rákóczi u. 20. szám alatt található, 1567 m² területű kivett
óvoda megnevezésű ingatlan eladásából származó és megillető 20.000.000.-Ft, azaz
húszmillió forint vételárat, mint követelést Szikszó Város Önkormányzata, mint engedményes
részére.
A 2013. év június hó 17. napján kelt - a Szikszó belterületi 61. hrsz. alatti ingatlant érintő –
adásvételi szerződést Vevőként, a SZIKSZÓI IPARI PARK Vagyonkezelő és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 05-09-008319) írta alá.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: aljegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
11./ Javaslat víz- és csatornadíj megtakarításra vonatkozóan Szikszó Város Önkormányzat
intézményeiben
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 12. sz. melléklet)
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Füzesséri József polgármester: ismerteti az előterjesztést, melynek írásos anyagát minden
képviselő megkapta.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, azt javasolják, hogy próbaüzemben az uszodában
működtesse az önkormányzat, majd néhány hónap után egy előtte és utána számítással látnák
indokoltnak a bevezetését.
Füzesséri József polgármester: szerinte inkább az iskolában kellene működtetni, ott nagyobb
lenne a megtakarítás.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a bizottság véleményét már nem tudja
megváltoztatni, de személy szerint egyetért polgármester úr javaslatával.
Pohubi József képviselő: az ötlet nagyon jó, viszont nincs a cég azonosítására alkalmas adat,
nem derül ki miért ők a legjobbak, nincs műszaki leírás a termékről, nincs minőségi igazolás,
semmi nincs ami fontos lenne a döntéshozatalhoz. Konkrét módosító javaslata, hogy kérjenek
be erre vonatkozóan egyéb ajánlatokat és referenciákat, más cégektől is és ettől a cégtől is.
Füzesséri József polgármester: egyetért Pohubi József képviselő úr javaslatával.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: ha lesznek ajánlatok, akkor rendkívüli ülésre
vissza kellene hozni, hogy iskolakezdésre ez már működhessen.
Füzesséri József polgármester: szavazásra teszi fel Pohubi József képviselő módosító
javaslatát, melyet a képviselő-testület – 5 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 5 igen
szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 378/2013.(VII.22.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Javaslat víz- és csatornadíj megtakarításra vonatkozóan Szikszó Város
Önkormányzat intézményeiben
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szikszó Város Önkormányzat
intézményeinek víz- és csatornadíj megtakarítására vonatkozóan az Eco-Verde
Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Kft-től és más cégektől is ajánlatokat és
referenciákat kér be.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
12./ Megbízás Szikszó Város Önkormányzat energia beszerzésének lebonyolítására
vonatkozóan
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 13. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: ismerteti az előterjesztést, melynek írásos anyagát minden
képviselő megkapta.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Nem a 215 ezer forint miatt, de emlékeztek arra, amikor a
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Vizes Tibor pályázatával kapcsolatban arról volt szó, hogy ezeket a feladatokat ő ellátja. Ezért
a bizottság nem támogatta az előterjesztést.
Füzesséri József polgármester: ő azt tudja megoldani, hogy megkeresi azokat a cégeket,
akiken keresztül meg lehetne vásárolni az áramot és egyéb szolgáltatásokat. Módosító
javaslata van, a határozatba kerüljön bele, hogy „mely összeget a szerződés megkötésekor
fizeti ki az önkormányzat”.
Füzesséri József polgármester: szavazásra teszi fel a módosító javaslatát, melyet a képviselőtestület – 5 fő van jelen a szavazásnál – 4 igen és 1 nem szavazattal elfogadott. A képviselőtestület az előterjesztést a módosító javaslattal együtt – 5 fő van jelen a szavazásnál – 4 igen
és 1 nem szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 379/2013.(VII.22.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Megbízás Szikszó Város Önkormányzat energia beszerzésének lebonyolítására
vonatkozóan
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az Új Energetika Kft-t, Szikszó
Város Önkormányzata számára a legideálisabb paraméterű energia - földgáz, villamos energia
– szolgáltató kiválasztásának lebonyolításával 170.000 Ft+áfa, azaz bruttó 215.900 Ft –os
áron, mely összeget a szerződés megkötésekor fizeti ki az önkormányzat.
Megbízza a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalt az ezzel kapcsolatos feladatok
elvégzésével.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: aljegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Polgármester ezután zárt ülést rendel el, melyről folytatólagos de külön jegyzőkönyv készül.
Kmf.

Füzesséri József s.k.
polgármester

dr. Ronyecz Róbert s.k.
jegyző

Takács Lászlóné s.k.
hitelesítő

Sváb Antal Béla s.k.
hitelesítő

