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SZIKSZÓ
VÁROS,
HERNÁDKÉRCS
KÖZSÉG,
NAGYKINIZS
KÖZSÉG,
SZENTISTVÁNBAKSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐTESTÜLETE
Szám: 002/6/2014.
Jegyzőkönyv
Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29. napján 7.30
órakor az Inkubátorház színháztermében Hernádkércs, Nagykinizs és Szentistvánbaksa
Községek Képviselő-testületével megtartott közös testületi ülésén.
Jelen vannak Hernádkércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:
Varga Vince polgármester
Geletóczki István és Petró Zsolt képviselők
Jelen vannak Nagykinizs Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:
Jónás Béla polgármester
Székely István alpolgármester
Becse László, Fogarasi János és Nagy Lajos képviselők
Jelen vannak Szentistvánbaksa Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:
Rontó István polgármester
Nagy Gáborné alpolgármester
Illési Ferencné, Bosch Éva és Rontó Istvánné képviselők
Jelen vannak Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:
Füzesséri József polgármester
Takács Lászlóné és Laczkó Lászlóné alpolgármester
dr. Ambrus Barnabás, Bartha Ferenc és Gál Péter képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
dr. Megyeri Gábor alpolgármester
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző
Dr. Ruttkai Tímea szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Kriván Ildikó mb. gazdálkodási 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 alpolgármester és Gál
Péter képviselő személyében.
A képviselő-testület a hitelesítőkre tett javaslatot - 19 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 19 igen szavazattal elfogadta.
A jegyzőkönyvet Tőzsérné Jakab Mária a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal dolgozója
vezeti.
Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban – 1. sz. melléklet – szereplő, alábbi
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napirend szerint tartsa ülését:
NAPIREND:
1./ Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtása
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot - 19 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 19 igen szavazattal elfogadta és az alábbi elfogadott napirend szerint tartja
ülését:
NAPIREND:
1./ Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtása
Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
NAPIREND:
1./ Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtása
NAPIREND:
1./ Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gál Péter bizottsági tag: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az
előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra javasolnak.
Kriván Ildikó mb. gazdálkodási osztályvezető: az előterjesztés és az 1. és 2. sz. melléklet
tartalmazza a közös önkormányzati hivatal 2013. évi teljesítési adatait március 1-től december
31-ig. Bevételi oldalon látható, hogy túlnyomórészt a központi irányító szervtől kapott
támogatásból tevődik össze a működéshez szükséges bevétel, a társult önkormányzatok
megfizetett hozzájárulása 10.963 ezer forint volt. Kiadási oldalon a személyi juttatások és a
működéshez kapcsolódó dologi kiadások teljesítése dominált.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 19 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 19 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 65/2014.(IV.29.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szikszói Közös Önkormányzati
Hivatal 2013. évi költségvetésének végrehajtását, 104.5242.-eFt bevétellel és 103.971.-eFt
kiadással az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Osztály vezetője
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Füzesséri József polgármester: megköszöni a közös testületi ülésen jelenlévők részvételét,
bejelenti, hogy Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt üléssel folytatja
munkáját, melyről folytatólagos, de külön jegyzőkönyv készül.

Kmf.

Füzesséri József s. k.
polgármester

Polgáriné Dsupin Dóra s. k.
jegyző

Laczkó Lászlóné s. k.
hitelesítő

Gál Péter s. k.
hitelesítő
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Szám: 002/6/2014.
Folytatólagos jegyzőkönyv Szikszó Város Képviselő-testületének 2014. április 29. napján
tartott üléséről
Jelen vannak: Füzesséri József polgármester
Takács Lászlóné és Laczkó Lászlóné alpolgármester
dr. Ambrus Barnabás, Bartha Ferenc és Gál Péter képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
dr. Megyeri Gábor alpolgármester
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző
Dr. Ruttkai Tímea szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Kriván Ildikó mb. gazdálkodási osztályvezető
Füzesséri József polgármester: köszönti a jelenlévőket, a jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy az ülés határozatképes és azt megnyitja.
A jegyzőkönyvet Tőzsérné Jakab Mária a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal dolgozója
vezeti.
Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban – 1. sz. melléklet – szereplő, alábbi
napirend szerint tartsa ülését:
NAPIREND:
1./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet
módosítása
2./ Rendelet Szikszó Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásáról
3./ Munkabérhitel igénybevétele
4./ Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
5./ A Bethánia Szeretetotthon feladatellátással átvállalt 2013. évi alapellátásairól szóló
beszámoló elfogadása
6./ Pályázat benyújtása a „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés megvalósítása” című
kiírásra
7./ Árajánlatok bekérése a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés
Szikszón” című pályázathoz kézműves anyag és eszköz beszerzése céljából
8./ Döntés névre szóló részvény vásárlásával kapcsolatban
9./ Koncessziós szerződés meghosszabbítása vízszolgáltatás üzemeltetésére vonatkozóan
10./ Döntés a Szikszó 1403 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogról történő
lemondással kapcsolatban
11./ Döntés a Szalonna 2023 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
- 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:
NAPIREND:

5

1./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet
módosítása
2./ Rendelet Szikszó Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásáról
3./ Munkabérhitel igénybevétele
4./ Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
5./ A Bethánia Szeretetotthon feladatellátással átvállalt 2013. évi alapellátásairól szóló
beszámoló elfogadása
6./ Pályázat benyújtása a „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés megvalósítása” című
kiírásra
7./ Árajánlatok bekérése a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés
Szikszón” című pályázathoz kézműves anyag és eszköz beszerzése céljából
8./ Döntés névre szóló részvény vásárlásával kapcsolatban
9./ Koncessziós szerződés meghosszabbítása vízszolgáltatás üzemeltetésére vonatkozóan
10./ Döntés a Szikszó 1403 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogról történő
lemondással kapcsolatban
11./ Döntés a Szalonna 2023 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
- Egyebek
Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
NAPIREND:
1./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet
módosítása
2./ Rendelet Szikszó Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásáról
3./ Munkabérhitel igénybevétele
4./ Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
5./ A Bethánia Szeretetotthon feladatellátással átvállalt 2013. évi alapellátásairól szóló
beszámoló elfogadása
6./ Pályázat benyújtása a „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés megvalósítása” című
kiírásra
7./ Árajánlatok bekérése a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés
Szikszón” című pályázathoz kézműves anyag és eszköz beszerzése céljából
8./ Döntés névre szóló részvény vásárlásával kapcsolatban
9./ Koncessziós szerződés meghosszabbítása vízszolgáltatás üzemeltetésére vonatkozóan
10./ Döntés a Szikszó 1403 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogról történő
lemondással kapcsolatban
11./ Döntés a Szalonna 2023 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
- Egyebek
NAPIREND:
1./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 3. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
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Gál Péter bizottsági tag: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az
előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra javasolnak.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 6 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:
SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2014.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Szikszó Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában kapott
eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglaltakra és a Magyarország 2013. évi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseire az alábbi rendeletet
alkotja:
1.§
Eredeti bevételi főösszeg:
Eredeti kiadási főösszeg:

1 164 892 e Ft
1 164 892 e Ft

A rendelet további §-ai az alábbi összegekre változtatják a főösszeget:
- bevételi főösszeg:
2 231 285 e Ft
- kiadási főösszeg:
2 231 285 e Ft
2.§
Önkormányzat előirányzat módosításai

eFt-ban

BEVÉTELEK
Normatív állami hozzájárulás
Általános működési támogatás,feladatfinanszírozás

42 894

Központosított támogatás
- Lakossági víz-és csatorna szolgáltatás támogatása
- Helyi szerv.kapcsolatos többletkiadás
- 2012.december havi bérkompenzáció

152 675
1 014
946

Szerkezetátalakítási tartalék
Egyéb működési célú központi támogatás
- Bérkompenzáció
- Mo. Szeretlek program támogatása
- Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)
- Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése miatti korrekció
Normatív,kötött felhasználású támogatás

26 516

3 984
400
5 609
-94
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Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
- Rendszeres szoci.segély, időskorúak járadéka,lakásfenntart.támogatás
- Ápolási díj
- Rend.állási támogatás, fogl.helyettesítő támogatás
- Óvodáztatási támogatás
Működőképesség megőrzését szolg.kieg.támogatás
Önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása
- Vis maior tartalékból kapott támogatás
- Szennyvíztisztító telep korszerűsítése
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
Iparűzési adó
Építmény adó
Talajterhelési díj
Intézmények sajátos bevételei
Egyéb sajátos bevételek
Lakbér bevételek
Kiszámlázott termékek és szolg.ÁFÁ-ja
Működési kiadások fordított ÁFÁ-ja
Felhalmozási kiadások fordított ÁFÁ-ja
Működési célú kamat bevétel

-3 644
33
-25 084
740
60 000

2 200
-1 026

75
4 100
1 181

-6 577
1 718
1 747
139
24 788
137

Támogatás értékű működési bevétel
Munkaügyi Központ foglalkoztatottak támogatása
Átvett pénzeszöz TB-től
Közös önkormányzatok működési hozzájárulása
Műk.célú támog.ért.bevétel ország.kisebbségi önk.
Műk.célú péneszk.átvétel önkorm.szerv-től

369 582
219
-4 582
150
719

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Egyéb felhalmozási bevételek
Részvények értékesítése (Ipari Park Kft.-ből)
Földterület értékesítése

-19 350
2 350
17 000

Költségvetési hiány finanszírozása
Működési célú hosszú lej.kölcsön Turul Provincia Kft-től
Működési célú rövid.lej.kölcsön vállalkozásoktól (Gerixon Kft,Ipari Park Kft)
Folyószámla hitel törlesztése
Beruházási hitel felvétel ( Főtér II.)

5 729
12 400
171 827
-5 485

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

845 030
eFt-ban

8

KIADÁSOK
Személyi juttatások
Rendszeres személyi juttatás-védőnők
Sajátos személyi juttatás
Alpolgármesterek tiszteletdíja
Állományba nem tart.megb.díjai,juttatásai
Közfoglalkoztatottak személyi juttatásai

1 130
50
100
2 900
156 869

Munkaadókat terhelő járulékok

24 886

Dologi kiadások
Egyéb dologi kiadások
Adók,díjak befizetések
Működési célú kamatkiadás
Különféle költségvetési befizetések
ÁFA befizetés
Pénzügyi szolgáltatások

20 349
1 100
4 000
2 256
1 500
3 500

Szepsi Iskola üzemeltetési kiadásai

2 100

Városgazdálkodás
Közfoglalkoztatás
-STARTmunkaprogram dologi kiadásai
Egyéb városgazdálkodási feladatok
Szállítás (konténerek,lakosság)
ÁFA bevétel

45 022
20 954
10370

Védőnői szolgálat
Dologi kiadások

1600

Mecénás Alap
Dologi kiadások

4 450

Pénzeszköz átadás (működési célú)
Környezetvédelmi Alapítvány támogatása
Turul Kft.működési támogatás
Ezüst Gázló Kft.működési támogatás
Polgármesteri mecénási alap
Szociális Missziótársulat szoc.feladatok támogatása
Kistérségi Többc.Társulásnak tám.ért.műk.kiadás
Lakossági víz-és csatornadíj támogatás

1 959
594
15 885
470
560
53 167
152 674

Rendszeres pénzbeli ellátások
Rendszeres szoc. segély
Foglalkozást helyettesítő támogatás
Gyermekvédelmi támogatás

-7 140
-22 240
3 609
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Óvodáztatási támogatás
Otthonteremtési támogatás
Lakásfenntartási támogatás

120
8 362
4 235

Rendkívüli pénzbeli ellátás
Átmeneti pénzbeli segély
Átmeneti természetbeni segély
Temetési segély
Köztemetés
Ápolási díj
Oktatási Alap
Közgyógyellátás
Gyermekétk.támogatása
Szikszó Jegy

176
160
430
119
846
3 760
66
255
6 000

Beruházások
Funkcióbővítő városrehabilitáció(Főtér II.)
Települési rekonstrukció Szikszón
Szennyvíztisztító telep korszerűsítése
Szennyvízhálózat felújítása
Ivóvízhálózat felújítása
Földterület vásárlása
Frlszini vízrend.és vízvédelem
START munkaprogram-Téli munka
START munkaprogram-Belvíz
START munkaprogram-Mezőgazdaság
Fűtés felújítás (kazán csere)
Óvoda eszközbeszerzés
Képzőművészeti alkotás vásárlása
Eü. alapell.fejl.épület felújítás
Konyha épület felújítás (beázás után)
Kölcsönök nyújtása
Lakosságnak nyújtott kölcsönök
Turul Kft-nek nyújtott kölcsön
Szikszói Industriál Szoc.Szöv.kölcsön

-21 570
3 331
-58 878
4 651
7 321
1 505
6 170
20 016
850
28 701
7 233
2 177
1 000
2 070
928

2 000
6 000
1 000

Hitel visszafizetések
Fejlesztési célúhitel törlesztés
Rövid lejáratú hitel törlesztés
Vállalk.származó műk.c.hiztel törlesztés

-2 859
288 051
18 130

Költségvetési szervek működési támogatása
Óvoda működési támogatása
Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása
Polgármesteri Hivatal működési támogatása
Konyha működési támogatása

5 330
-6 175
-5 660
-12 799
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Költségvetési szervek felhalmozási célú támogatása
Konyha felhalmozási célú támogatása
KIADÁSOK ÖSSZESEN:

12 799
838 525

3.§
Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai
BEVÉTELEK
Egyéb sajátos bevétel
Támogatás értékű bevétel
Felügyeleti szervtől kapott támogatás
Bevételek összesen:

205
2 000
-6 175
-3 970

KIADÁSOK
Személyi juttatások
Kiadások összesen:

-3 970
-3 970

4.§
Polgármesteri Hivatal előirányzat módosításai
BEVÉTELEK
Felügyeleti szervtől kapott támogatás
Bevételek összesen:

-5 660
-5 660

KIADÁSOK
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulék
Dolgi kiadások
Beruházások
Kiadások összesen:

-4 834
-55
-736
-35
-5 660
5.§

Városi Óvoda és Bölcsöde előirányzat módosításai
BEVÉTELEK
Működési célú támogatás értékű bevétel
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszköz
Felügyeleti szervtől kapott támogatás
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 134
560
5 330
8 024
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KIADÁSOK
Személyi juttatás
Beruházási kiadások ÁFÁ-val
Felújítási kiadások ÁFÁ.val
KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 789
155
3 080
8 024
6.§

Konyha, Inkubátorház előirányzat módosításai
BEVÉTELEK
Felügyeleti szervtől kapott működési támogatás
Felügyeleti szervtől kaptt felhalmozási célú támogatás

-12 799
12 799

Bevételek összesen:

0

KIADÁSOK
Dologi kiadások
Felújítások
Kiadások összesen:

-12 799
12 799
0

7.§
Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
2./ Rendelet Szikszó Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 4. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gál Péter bizottsági tag: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az
előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra javasolnak.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 6 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:
SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
3/2014.(IV.30.) számú RENDELETE
Szikszó Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásáról
Szikszó Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, illetve törvényben kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
2.132.616.-eFt Költségvetési bevétellel
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2.100.634.-eFt Költségvetési kiadással
62.410.-eFt helyesbített maradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési mérlegét önkormányzati szinten az 1.
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők
szerint fogadja el:
(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetés bevételi előirányzatait
Önkormányzat, költségvetési szervek összesen, Önkormányzati Közös Hivatal és
mindösszesen megosztásban jogcímek és kiemelt előirányzatok szerint a 2. számú melléklet,
az önkormányzat bevételeinek részletezését a 2.1. számú melléklet, az önállóan működő és
gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételeit a 2.2.
számú melléklet szerint fogadja el.
(2) A 1.§ (1) bekezdésében megállapított költségvetési kiadási főösszeg költségvetési kiadási
jogcímek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését Önkormányzat, költségvetési szervek
összesen, Önkormányzati Közös Hivatal, mindösszesen megbontásban a 3. számú melléklet
szerint fogadja el.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek
kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatként és jogcímenként a 3.1. számú melléklet szerint
fogadja el.
(4) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonkénti
részletezését a 3.2. számú melléklet szerint fogadja el.
(5) A Polgármesteri Hivatal és a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
költségvetési kiadási előirányzatainak feladatonkénti részletezését a 3.3., 3.4. számú
melléletek szerint fogadja el.
(6) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek engedélyezett éves létszám
előirányzatát, valamint az engedélyezett közfoglalkoztatottak létszámát az 5. számú melléklet
szerint fogadja el.
3. §
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt
érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési
maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
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4. §
A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló
elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési
szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
3./ Munkabérhitel igénybevétele
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 5. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gál Péter bizottsági tag: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta,
egyhangúlag 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: 66/2014.(IV.29.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Munkabérhitel igénybevétele
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az OTP Bank Nyrt-től eseti jelleggel
15.000.000,- Ft munkabér hitel felvételével egyetért.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a
kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat
megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.
A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt eseti jelleggel 2014.
év május hónap 10. napjától kezdődően kívánja igénybe venni, és a hitel összegét 2014. év
december hónap 31. napjáig visszafizeti.
A Képviselő-testület a munkabérhitel fedezeteként az OTP Bank Nyrt. részére felajánlja az
állami (általános és ágazati) támogatásból, helyi adóból, gépjárműadóból és a Start
Munkaprogramból befolyó bevételeit.
A képviselő-testület visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel
futamideje alatt amennyiben a Fizetési Számláján a munkabérhitel szerződés alapján
esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges
fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a munkabérhitel szerződés fennállása alatt és a
kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról,
illetve a helyi adók és a gépjárműadó helyben maradó részének fogadására szolgáló
számláiról a szükséges összeget az önkormányzat Fizetési Számlájára átvezesse.
A munkabérhitel felvételére hitelszerződés alapján, lehívó levéllel kerülhet sor.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, ill. folyamatos
Végrehajtásért felelős személy: gazdálkodási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
4./ Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 6. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gál Péter bizottsági tag: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta,
egyhangúlag 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: 67/2014.(IV.29.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi összesített
közbeszerzési tervét az alábbiak szerint jóváhagyja.

Közbeszerzés tárgya
Egészségügyi alapellátás
feltételeinek javítása
ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0141
Szikszó szennyvíztisztító
telepének korszerűsítése,
intenzifikálása,
kapacitásbővítése
KEOP – 1.2.0/B/10-2010-0081
Városüzemeltetési szolgáltatás
vásárlás
Innovatív kezdeményezések
Szikszón
TÁMOP – 2.4.5./12-2014-0021

Típusa

Kivitelezés

Hivatalos
közbeszerzési
tanácsadó
igénybevétele

Előzetesen
becsült nettó
értéke (Ft)

Alkalmazandó/
választott eljárás
típusa

Eljárás
tervezett
megindítása

Teljesítés

34.774.190.-

Hirdetmény nélküli
tárgyalásos

2014.
március

2013.
április

Igen

Nem

2013.
augusztus

2014.
március

Igen

Nem

Nemzeti értékhatár
szerinti Hirdetmény
Kbt 122/A§ (1) alapján

Előzetes
tájékoztató
közzététele

Kivitelezés

290.062.000.-

Szolgáltatás

14.000.000.-

Hirdetmény nélküli
tárgyalásos

2014.
április

2014.
május

Igen

Nem

Szolgáltatás

17.000.000.-

Hirdetmény nélküli
tárgyalásos

2014.
április

2014.
május

Igen

Nem

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: szervezési, hatósági és humánigazgatósági osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
5./ A Bethánia Szeretetotthon feladatellátással átvállalt 2013. évi alapellátásairól szóló
beszámoló elfogadása
Előterjesztő: intézményvezető
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 7. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: Szögeczki József intézményvezető telefonon jelezte, hogy a
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mai ülésen nem tud részt venni. Az írásos anyagot megkapták a képviselők, amennyiben
kérdés van az előterjesztő felé, azt írásban tudja majd megválaszolni.
Gál Péter bizottsági tag: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta,
egyhangúlag elfogadásra javasolják.
Kérdés, 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: 68/2014.(IV.29.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Bethánia Szeretetotthon feladatellátással átvállalt 2013. évi alapellátásairól
szóló beszámoló elfogadása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bethánia Szeretetotthon
feladatellátással átvállalt 2013. évi alapellátásairól szóló beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
6./ Pályázat benyújtása a „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés megvalósítása” című
kiírásra
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 8. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gál Péter bizottsági tag: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta,
egyhangúlag 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: 69/2014.(IV.29.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Pályázat benyújtása a „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés megvalósítása”
című kiírásra
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő testülete jóváhagyja a 28/2014 (IV.1.) BM rendelet
keretein belül a „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés megvalósítása”című kiírásra
benyújtott pályázatot. A pályázat 100%-os támogatottságú, önerőt nem igényel.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
7./ Árajánlatok bekérése a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés
Szikszón” című pályázathoz kézműves anyag és eszköz beszerzése céljából
Előterjesztő: polgármester
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(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 9. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gál Péter bizottsági tag: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta,
egyhangúlag 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: 70/2014.(IV.29.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Árajánlatok bekérése a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés
Szikszón” című pályázathoz kézműves anyag és eszköz beszerzése céljából
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú
pályázat keretében megvalósuló óvodafejlesztési projektre kézműves anyag és eszköz
beszerzése, valamint felújítási munkálatok céljából az alábbi cégeket hívja fel ajánlattételre:
Kézműves anyag és eszköz beszerzésével kapcsolatban:
1. PEPO Papír Bt. (3600 Ózd, Vasvári út 3-7.)
2. T&J Bt. (3770 Sajószentpéter, Bocskai út 2/a.)
3. T.K. Charta Kft. (3800 Szikszó, Rákóczi u. 8.)
A felújítási munkálatok elvégzésével kapcsolatban:
1. Turul Provincia Nonprofit Kft. (3800 Szikszó, Rákóczi u. 20.)
2. Szikszó Centrum Nonprofit Kft. (3800 Szikszó, Szent Anna u. 6.)
3. VIZI&CO Kft. (3527 Miskolc, Mechatronikai Park 16.)
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Takács Lászlóné alpolgármester asszony
Törvényességi szempontból látta: jegyző
8./ Döntés névre szóló részvény vásárlásával kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 10. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gál Péter bizottsági tag: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta,
egyhangúlag 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: 71/2014.(IV.29.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés névre szóló részvény vásárlásával kapcsolatban
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Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10.000.-Ft értékű névre szóló részvényt
vásárol az ÉRV.Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. állami tulajdonban lévő
részesedéséből, melynek vételára bruttó 28.500.-Ft
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására az előterjesztés mellékletét
képező tartalommal.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
9./ Koncessziós szerződés meghosszabbítása vízszolgáltatás üzemeltetésére vonatkozóan
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 11. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gál Péter bizottsági tag: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az
előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadásra javasolnak. Az egyik bizottsági tag véleménye,
hogy vásároljon a szolgáltató évi ötvenezer köbméter vizet, és ez kerüljön bele a szerződésbe.
Füzesséri József polgármester: javasolni fogjuk, hogy ha a kutunk működik, akkor
vásároljanak.
Ezután polgármester szót ad a teremben érdeklődőként jelenlévő Kaposi Zoltán szikszói
lakosnak.
Kaposi Zoltán: tudomása szerint továbbra is ugyanazzal a céggel akarják üzemeltetni, aki
eddig is csinálta. Kimondja: ez a cég Abaúj legnagyobb környezetszennyezője. Kéri, hogy ezt
jó szívvel gondolják át, ez a cég a földet, a vizet, a levegőt szennyezte, folyamatosan kapják a
bírságokat. Ezzel akarják továbbra is üzemeltetni? Ő félti a lakosság egészségét, a gyerekek
jövőjét. Itt van Bartha Ferenc képviselő úr, aki ennek a környezetszennyező gazdasági
érdekcsoportnak a tagja: most ebben a kérdésben ő fog dönteni? Ez a gazdasági érdekcsoport
emelte eddig is a vízárakat az égbe. A lakosság tiltakozik, de nem tud mit tenni. Arra kéri a
testületet, hogy ezt a határozati javaslatot most ne szavazzák meg.
Füzesséri József polgármester: rendkívül fontosnak tartja a környezetvédelmet, illetve azt,
hogy azokat a szabályokat, amiket kell, mindenki tartsa be. Most van egy központi
kormányzati döntés, a vízárakat már nem az önkormányzat szabja meg. A kormány
eldöntötte, hogy a következő időszakban majd kik szolgáltathatnak vizet, illetve kik
kezelhetik a szennyvizet. Ma Szikszó Város Önkormányzata bármit tesz, akkor sem fog tudni
vízszolgáltatóként fellépni, mert megvan a kijelölés, hogy kinek kell szolgáltatni. Január 1-el
az ÉRV kapta meg azt a kijelölést, ami alapján Szikszón a vízszolgáltatási jogot megkapta
anélkül, hogy a képviselő-testületet vagy a polgármestert bárki megkérdezte volna. Most van
lehetőség egy koncessziós szerződés meghosszabbítására, amiben azt a bérleti díjat, amit
eddig a szolgáltató fizetett, továbbra is vállalja Szikszó Város Önkormányzata felé. Ha ezt
most nem kötjük meg, akkor a kijelölés alapján bérleti díj nélkül fogja szolgáltatni a vizet. Ez
azt jelenti, hogy a következő tíz évben háromszáz millió forintot veszít az önkormányzat. Ezt
Ő mint polgármester nem tudja megengedni.
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dr. Megyeri Gábor alpolgármester: szerették volna polgármester úrral az állam közvetett
biztosítékát is megkapni ehhez. Tudomása szerint jegyző asszonynak meg is érkezett az ÉRV
Zrt-től – amely állami tulajdonban álló gazdasági társaság – az a levél, hogy hozzájárulnak
ahhoz, hogy a koncessziós szerződés meghosszabbítása alapján ugyanaz a konstrukció
maradjon. Tehát gyakorlatilag kettő közül kellett dönteni: vagy kérjük ingyen a szolgáltatást,
vagy pedig a koncesszió alapján még kapunk érte pénzt is. Itt legalább még szikszói
munkahelyek is megmaradnak.
Bartha Ferenc képviselő: 2014. január 1-től 100 %-ban állami tulajdonú a SZIKSZÓ-VÍZ
Kft., most zajlik a beolvadás az ÉRV-be. Az állam kijelölte, hogy ez szolgáltat itt.
Polgármester úrral egyeztettek, próbálták megmenteni a koncessziós díjat Szikszónak, ami
sikerült is, hiszen az ÉRV tudomásul vette, hogy ezt megörökölte. Ez egyértelműen a város
érdeke.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 6 fő van jelen a
szavazásnál – 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 72/2014.(IV.29.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Koncessziós szerződés meghosszabbítása
vonatkozóan

vízszolgáltatás

üzemeltetésére

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ivóvíz-szolgáltatásra és
szennyvízszolgáltatás egy részére 1994. október 07. napján megkötött koncessziós szerződés
további 10 évre, azaz 2024. június 30. napjáig történő meghosszabbításához hozzájárul.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés ezen tartalmú módosításának aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: alpolgármester
10./ Döntés a Szikszó 1403 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogról történő
lemondással kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 12. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül
elmondja, hogy az előterjesztéshez két határozati javaslat tartozik.
Gál Péter bizottsági tag: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, mind a
két határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolják.
Módosító javaslat nem volt, polgármester először 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: 73/2014.(IV.29.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a Szikszó 1403 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogról
történő lemondással kapcsolatban
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Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja megvásárolni a Szikszó
belterület 1403 helyrajzi számú, 1333 m2 területű „ipartelep” megnevezésű, természetben
Szikszó, Hunyadi János utcában lévő ingatlant.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
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: 74/2014.(IV.29.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a Szikszó 1403 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogról
történő lemondással kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete lemond a Szikszó belterület 1403
helyrajzi számú, 1333 m2 területű „ipartelep” megnevezésű, természetben Szikszó, Hunyadi
János utcában lévő ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogról.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
11./ Döntés a Szalonna 2023 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 13. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gál Péter bizottsági tag: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta,
egyhangúlag 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: 75/2014.(IV.29.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a Szalonna 2023 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti a tulajdonában lévő Szalonna
belterület 2023 helyrajzi számú, 7943 m2 alapterületű, „kivett oktatási központ” megnevezésű
ingatlant az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
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- Egyebek
Takács Lászlóné alpolgármester: Szikszó város honlapján nem jól szerepelnek a
telefonszámok, ezeket ki kellene javítani.
Füzesséri József polgármester: mindenkit szeretettel vár május elsején Tapolcára, a május 1-i
ünnepségre.
Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, polgármester megköszöni a képviselők aktív részvételét és
az ülést bezárja.
Jegyzőkönyv lezárva 8 óra 20 perckor.
Kmf.

Füzesséri József
polgármester

Polgáriné Dsupin Dóra
jegyző

Laczkó Lászlóné
hitelesítő

Gál Péter
hitelesítő

