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SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 002/8/2014.
Jegyzőkönyv
Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 05. napján 7.30
órakor a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal nagytárgyalójában megtartott rendkívüli
ülésén.
Jelen vannak: Füzesséri József polgármester
Takács Lászlóné alpolgármester
Dr. Ambrus Barnabás, Gulyásné Dr. Kerekes Rita és Sváb Antal Béla
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 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 Takács Lászlóné alpolgármester és Dr.
Ambrus Barnabás képviselő személyében.
A képviselő-testület a hitelesítőkre tett javaslatot - 5 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag
5 igen szavazattal elfogadta.
A jegyzőkönyvet Dr. Ruttkai Tímea 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./ Döntés rágcsálóirtásra történő megbízással kapcsolatban
2./ Az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0141 számú „Szikszó város egészségügyi alapellátásának egy
épületbe történő összevonása” című pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredménye
3./ Likvid lejáratú hitel felvétele
4./ Döntés a Szikszó Víz Koncessziós Vízgazdálkodási Kft. által 2014. év második félévére
tervezett, nagyértékű felújítási munkálatokkal kapcsolatban
- Egyebek
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot – 5 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi elfogadott napirend szerint tartja ülését:
NAPIREND:
1./ Döntés rágcsálóirtásra történő megbízással kapcsolatban
2./ Az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0141 számú „Szikszó város egészségügyi alapellátásának egy
épületbe történő összevonása” című pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredménye
3./ Likvid lejáratú hitel felvétele
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4./ Döntés a Szikszó Víz Koncessziós Vízgazdálkodási Kft. által 2014. év második félévére
tervezett, nagyértékű felújítási munkálatokkal kapcsolatban
- Egyebek
Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
NAPIREND:
1./ Döntés rágcsálóirtásra történő megbízással kapcsolatban
2./ Az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0141 számú „Szikszó város egészségügyi alapellátásának egy
épületbe történő összevonása” című pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredménye
3./ Likvid lejáratú hitel felvétele
4./ Döntés a Szikszó Víz Koncessziós Vízgazdálkodási Kft. által 2014. év második félévére
tervezett, nagyértékű felújítási munkálatokkal kapcsolatban
- Egyebek
NAPIREND:
1./ Döntés rágcsálóirtásra történő megbízással kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. 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. A bizottság véleménye az, hogy nincs rá anyagi fedezet,
azt javasolják, kérjék fel a lakosságot, hogy tegyenek a rágcsálók ellen. A hivatal segítsen
ebben, vegye fel a kapcsolatot Tóth Attila kártevőirtóval.
Füzesséri József polgármester: erre elő kell teremteni a pénzt, ez fertőzés veszélyt okozhat,
meg kell oldani ezt a problémát. Módosító javaslata, hogy bízza meg a képviselő-testület a
Szikszó-Centrum Kft-t a rágcsálóirtással.
Polgármester módosító javaslatát a képviselő-testület – 5 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 93/2014.(VI.05.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés rágcsálóirtásra történő megbízással kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Szikszó-Centrum Kft-t, hogy
Szikszó városban 534 lakóingatlan tekintetében a rágcsálóirtást elvégezze.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./ Az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0141 számú „Szikszó város egészségügyi alapellátásának egy
épületbe történő összevonása” című pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredménye
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 3. sz. melléklet)
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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: 94/2014.(VI.05.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0141 számú „Szikszó város egészségügyi
alapellátásának egy épületbe történő összevonása” című pályázattal kapcsolatos
közbeszerzési eljárás eredménye
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete eredményesnek nyilvánítja az ÉMOP4.1.1/A-12-2013-0141 számú „Szikszó város egészségügyi alapellátásának egy épületbe
történő összevonása” című pályázatra vonatkozó hirdetmény közzététele és tárgyalás nélküli
közbeszerzési eljárást, melynek nyerteseként az m2-Tech Kft.-t (3525 Miskolc, Horváth Lajos
u. 24.) hirdeti ki nettó 55.000.000.-Ft összeggel.
Felhívja a polgármestert arra, hogy keresse meg azokat a lehetőségeket, melyek a pályázatban
rendelkezésre álló nettó 34.774.190.-Ft, valamint a nettó 55.000.000.-Ft kivitelezési költség
közötti különbséget a lehető legkevesebbre csökkenti.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
3./ Likvid lejáratú hitel felvétele
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, melyet elfogadásra javasolnak.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 5 fő van jelen a
szavazásnál – 3 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 95/2014.(VI.05.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Likvid lejáratú hitel felvétele
Szikszó Város Önkormányzatának képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 45.000.000.-Ft
likvid lejáratú 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 2014. év június
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hónap 10. napjától kívánja igénybe venni és 2014. év december hónap 19. napjáig visszafizeti.
A kért hitel fedezetéül a képviselő-testület az alábbi jogi biztosítékokat ajánlja fel:
A Képviselő-testület a likvid hitel fedezeteként az OTP Bank Nyrt. részére felajánlja az állami
(általános és ágazati) támogatásból, helyi adóból, a gépjárműadó helyben maradó részéből
befolyó bevételeit.
A képviselő-testület visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel
futamideje alatt amennyiben a Fizetési Számláján a hitelszerződés alapján esedékessé váló
fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak
biztosítása érdekében a hitelszerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a
központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a
gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat Fizetési
Számlájára átvezesse.
A testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat kötelezettségvállalása megfelel az
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben foglaltaknak.
A testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, ill. folyamatos
Végrehajtásért felelős személy: gazdálkodási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
4./ Döntés a Szikszó Víz Koncessziós Vízgazdálkodási Kft. által 2014. év második félévére
tervezett, nagyértékű felújítási munkálatokkal 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 az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak. Tételes költségvetést
kérnek, műszaki ellenőrt, aki felméri az elején, közben és a végén. Független ellenőr legyen.
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: 96/2014.(VI.05.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a Szikszó Víz Koncessziós Vízgazdálkodási Kft. által 2014. év második
félévére tervezett, nagyértékű felújítási munkálatokkal kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Szikszó Víz
Koncessziós Vízgazdálkodási Kft. 2014. év második félévében az alábbi felújítási
munkálatokat kezdje meg azzal, hogy a Szikszó Víz Koncessziós Vízgazdálkodási Kft. által a
felújítással kapcsolatosan megelőlegezett költségeket az önkormányzattal, a 2015. évtől 2025.
évig terjedő időszakban, öt egyenlő részletben kompenzál a koncessziós díj terhére:
1. Szikszó városi szennyvíztisztító telep kezelő épületének teljes felújítása
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(hőszigetelés, nyílászárok cseréje, fűtéskorszerűsítés, magastető építés, vizesblokk
felújítás)
2. Vízmű telep és a 3.sz Fő út közötti ivóvíz vezeték cseréje NA 250 mm méretben
3. Szikszó vízmű telep felújítása
4. Városi szennyvíz átemelők teljes körű felújítása (2db)
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
7 óra 35 perckor megérkezett Laczkó Lászlóné alpolgármester, Gulyásné Dr. Kerekes Rita
bizottsági elnök az ülésről távozott.
- Egyebek
Füzesséri József polgármester: szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy lehetőség van a
KEOP-2014-4.10.0/N számú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázat
benyújtására. A támogatás mértéke 100 %-os intenzitású, a pályázat benyújtásának határideje
2014. július 21. A pályázat lebonyolításához szükséges audit készítése, előzetes közbeszerzési
eljárás lefolytatása és a pályázat megírása. Javasolja, hogy az önkormányzat nyújtson be
pályázatot, hatalmazzák fel Őt arra, hogy az audit elkészítésére és a pályázat megírására a
Plexpert NRG Kft.-vel (3553 Kistokaj, Szemere utca 8.), az előzetes közbeszerzési eljárás
lebonyolítására vonatkozóan pedig a KözbeszGuru Kft.-vel (1076 Budapest, Garay utca 50. 2.
em. 17.) aláírja a megbízási szerződést.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület polgármester szóbeli előterjesztését – 5 fő
van jelen a szavazásnál – 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és meghozta az
alábbi határozatot:
Szám: 97/2014.(VI.05.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a KEOP-2014-4.10.0/N számú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása”
című pályázat benyújtásával kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be KEOP-20144.10.0/N számú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” címmel.
Felhatalmazza a polgármestert a Plexpert NRG Kft.-vel (3553 Kistokaj, Szemere utca 8.) az
audit elkészítésére és a pályázat megírására, valamint a KözbeszGuru Kft.-vel(1076 Budapest,
Garay utca 50. 2. em. 17.) az előzetes közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó
megbízási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy a
Szikszó-Centrum Kft. kapcsán beszélt Mikola Zoltán közbeszerzővel,
aki
azt
mondta, hogy nemcsak, hogy közbeszereztetni, hanem meghívásos helyett - ha 5 évre
vagy határozatlan időre akarjuk - akkor nyílt, de az is lehet, hogy uniós értékhatárt
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meghaladó közbeszerzést kell lefolytatni. Az a probléma, hogy nem 100 százalékos
önkormányzati tulajdonú a Szikszó-Centrum Kft. A közbeszerzési szakvélemény megkérése
folyamatban van.
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: ő is beszélt közbeszerzővel, ha egy évre adjuk neki, akkor
meghívásosban lehet.
Füzesséri József polgármester: jó nyílt közbeszerzésben is, az önkormányzat fogja
meghatározni a feltételeket. Meg kell bízni vagy Mikola Zoltánt, vagy valaki mást, hogy
folytassa le az eljárást.
Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, polgármester megköszöni a képviselők aktív részvételét és
az ülést bezárja.
Jegyzőkönyv lezárva 7 óra 48 perckor.

Kmf.

Füzesséri József s. k.
polgármester

Polgáriné Dsupin Dóra s. k.
jegyző

Takács Lászlóné s. k.
hitelesítő

Dr. Ambrus Barnabás s. k.
hitelesítő

