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SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 2/30/2013.
Jegyzőkönyv
Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10. napján 7.30
órakor a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal nagytárgyalójában megtartott rendkívüli
ülésén.
Jelen vannak: Füzesséri József polgármester
Takács Lászlóné és Laczkó Lászlóné alpolgármesterek
Dr. Ambrus Barnabás, Gál Péter, Gulyásné Dr. Kerekes Rita
és Sváb Antal Béla képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester
Polgáriné Dsupin Dóra mb.jegyző
Kriván Ildikó mb.gazdasági osztályvezető
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 - 7 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag
7 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 kiegészítéssel:
NAPIREND:
1./ Az Ezüst Gázló Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadása
2./ Pályázat benyújtása a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését
szolgáló támogatás igénylésére
3./ A 405/2013.(IX.25) K.T. határozat hatályon kívül helyezése, Szikszó Város
Önkormányzatának KEOP-1.2.0/B/10-2010-0081 azonosító számú pályázatához biztosítandó
saját forrás kiegészítése, 2013 évi EU Önerő alapra történő pályázat benyújtása
4./ Döntések a KEOP 1.2.0/B/10-2010-0081 pályázattal kapcsolatban
Zárt ülésen:
1./ Képviselői tiszteletdíj megállapítása illetve módosítása valamint tanácsnok megválasztása
- Egyebek
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot – 7 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi módosított, elfogadott napirend szerint
tartja ülését:
NAPIREND:
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1./ Az Ezüst Gázló Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadása
2./ Pályázat benyújtása a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését
szolgáló támogatás igénylésére
3./ A 405/2013.(IX.25) K.T. határozat hatályon kívül helyezése, Szikszó Város
Önkormányzatának KEOP-1.2.0/B/10-2010-0081 azonosító számú pályázatához biztosítandó
saját forrás kiegészítése, 2013 évi EU Önerő alapra történő pályázat benyújtása
4./ Döntések a KEOP 1.2.0/B/10-2010-0081 pályázattal kapcsolatban
Zárt ülésen:
1./ Képviselői tiszteletdíj megállapítása illetve módosítása valamint tanácsnok megválasztása
- Egyebek
Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
NAPIREND:
1./ Az Ezüst Gázló Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadása
2./ Pályázat benyújtása a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését
szolgáló támogatás igénylésére
3./ A 405/2013.(IX.25) K.T. határozat hatályon kívül helyezése, Szikszó Város
Önkormányzatának KEOP-1.2.0/B/10-2010-0081 azonosító számú pályázatához biztosítandó
saját forrás kiegészítése, 2013 évi EU Önerő alapra történő pályázat benyújtása
4./ Döntések a KEOP 1.2.0/B/10-2010-0081 pályázattal kapcsolatban
Zárt ülésen:
1./ Képviselői tiszteletdíj megállapítása illetve módosítása valamint tanácsnok megválasztása
- Egyebek
NAPIREND:
1./ Az Ezüst Gázló Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: ügyvezető
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: köszönti a napirend tárgyalásánál Kalocsai Krisztinát, az Ezüst
Gázló Kft. ügyvezetőjét. Írásos anyagot megkapták a képviselők, kérdése az előterjesztő felé,
van-e szóbeli kiegészítése, melyre a válasz nemleges.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az anyagot, a beszámolóval elégedettek, gratulálnak a múlt évi
munkájukhoz. Ami itt problémát jelent, hogy év közben az intézményi átszervezések kapcsán
bevételek estek ki. Javasolja a bizottság, hogy a 2014. évi költségvetés tervezése előtt meg
kell próbálni tisztázni, hogy melyik feladat ellátása, melyik intézményhez tartozik. Ne
legyenek átfedések. A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 7 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 517/2013.(X.10.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Az Ezüst Gázló Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadása
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Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Ezüst Gázló Nonprofit
Kft. 2012. gazdasági évről szóló beszámolóját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: aljegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
2./ Pályázat benyújtása a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését
szolgáló támogatás igénylésére
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 tárgyalta, elfogadásra javasolják.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 7 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 518/2013.(X.10.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Pályázat benyújtása a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak
csökkentését szolgáló támogatás igénylésére
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének és elbírálásának
részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak
ellentételezéséről szóló 90/2013.(X.7.) VM rendelet alapján pályázatot nyújtson be a
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás
igénylésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: aljegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
3./ A 405/2013.(IX.25) K.T. határozat hatályon kívül helyezése, Szikszó Város
Önkormányzatának KEOP-1.2.0/B/10-2010-0081 azonosító számú pályázatához biztosítandó
saját forrás kiegészítése, 2013 évi EU Önerő alapra történő pályázat benyújtása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 4. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot – két határozati javaslat - megkapták a
képviselők, kiegészítése nincs.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják mind a két határozati javaslatot.
Módosító javaslat nem volt, polgármester először az I. sz. határozati javaslatot teszi fel
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szavazásra, melyet a képviselő-testület – 7 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 7 igen
szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 519/2013.(X.10.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A 405/2013.(IX.25.) K.T. határozat hatályon kívül helyezése
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 405/2013.(IX.25.)
K.T. határozatot.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: alpolgármester
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Polgármester a II. sz. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület – 7
fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 520/2013.(X.10.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Szikszó Város Önkormányzatának KEOP-1.2.0/B/10-2010-0081 azonosító számú
pályázatához biztosítandó saját forrás kiegészítése, 2013 évi EU Önerő alapra történő
pályázat benyújtása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 19/2013. (V.22.) BM rendelet – „A helyi
önkormányzatok és az önkormányzati társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját
forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról” pályázatot nyújt be az alábbiak szerint:
Pályázó megnevezése: Szikszó Város Önkormányzata (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.)
A tervezett fejlesztés
 pontos megnevezése: KEOP-1.2.0/B/10-2010-0081 "Szikszó szennyvíztisztító
telepének korszerűsítése, intenzifikálása, kapacitásbővítése"
 összköltsége:
 Pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése
Forrás összetétel (nettó Ft)
ÖSSZESEN

2012. év

2013. év

2014. év

Beruházás összesen (elszámolható)

283 630 648

12 300 000

90 269 194

181 061 454

Támogatás (84,830659%)

240 605 748

10 434 171

76 575 952

153 595 625

Saját forrás (elszámolható költségekre)

43 024 900

1 865 829

13 693 242

27 465 829

Saját forrásból EU önerő alap (100%)

43 024 900

1 865 829

13 693 242

27 465 829

Beruházás összesen nem elszámolható költségekkel együtt 325 062 000

12 300 000

90 269 194

222 492 806

Nem elszámolható költség

41 431 352

-

-

41 431 352

Saját forrás összesen
(nem elszámolható rész + EU önerő alap támogatás az
elszámolható költségekre)

84 456 252

1 865 829

13 693 242

68 897 181

A saját forrás biztosításának módja:
A szükséges saját forrás összegét (elszámolható költségek 43 024 900 Ft és nem elszámolható
költségek fedezetét 41 431 352 Ft) az Önkormányzat az adott évi költségvetésében elkülöníti.
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt az 2013. évi EU Önerő alap
pályázat elkészítésével és benyújtásával, ezzel egyidejűleg a 2012. évben benyújtott és elnyert
EU Önerő Alap pályázat visszavonásával.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: alpolgármester
Törvényességi szempontból látta: jegyző
4./ Döntések a KEOP 1.2.0/B/10-2010-0081 pályázattal kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 5. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 7 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 521/2013.(X.10.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntések a KEOP 1.2.0/B/10-2010-0081 pályázattal kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bíráló Bizottság javaslatára a
kivitelezés beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntési javaslatot
és összegezést az ezekben felhozott indokok és hivatkozási jogszabályhelyek alapján.
Az eljárás eredménytelen.
Érvénytelen ajánlatot tettek:
Szikszó-Abé Konzorcium, tagok:
ÉMI-BER Kft., 3525 Miskolc,
Városház tér 5., ASIO Hungária
Kft., 1162 Budapest, János u.
90/A., BRAND 2001 Kft., 3812
Monaj, Béke uu. 72.

264.862.470,Ft
+
ÁFA,
azaz
Kettőszázhatvannégymilliónyolcszázhatvankettőezer-négyszázhetven
forint, Környezetvédelmi fenntarthatósági terv
javaslat, 1,816 (kWh/d) nettó, 9.245,29 Ft

„KIS” Szerelő és Kereskedő Kft.,
3792 Sajóbábony, Gyártelep Pf. 4.

380.000.000,- Ft + ÁFA, azaz
Háromszáznyolcvanmillió forint, 960 kWh/d,
60.000,- Ft

Szikszó 2013. Konzorcium, tagok:
Általános Vállalkozási Műhely
Kft., 5000 Szolnok, József Attila
út 82., PRO-BAU 2012. Kft.,
3525 Miskolc, Szepessy P. 3.

269.866.000,- Ft + ÁFA, azaz
Kettőszázhatvankilencmilliónyolcszázhatvanhatezer forint,
Környezetvédelmi fenntarthatósági terv
javaslat, 1.284 kWh/d, 7.788,- Ft
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Az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárást fog lebonyolítani, aminek anyagának összeállítására
határidő a Közbeszerzési Bizottság részéről: 2013. október 17.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
- Egyebek
Laczkó Lászlóné alpolgármester: tájékoztatja a képviselő-testület tagjait a Honvédelmi
Minisztériumban – a szovjet hadisírok ügyében – folytatott tárgyalásról, melyen Ő képviselte
Szikszó város önkormányzatát.
Sváb Antal Béla képviselő: a háziorvosi ügyelet kapcsán elmondja, hogy hetente egyszer
indokolt lenne a délutános rendelés.
Ezután polgármester zárt ülést rendel el, melyről folytatólagos de külön jegyzőkönyv készül.

Kmf.

Füzesséri József s.k.
polgármester

Polgáriné Dsupin Dóra s.k.
mb. jegyző

Laczkó Lászlóné s.k.
hitelesítő

Takács Lászlóné s.k.
hitelesítő

