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SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 002/10/2014.
Jegyzőkönyv
Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21. 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 Pohubi József
képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
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 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./ Döntések a városüzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárással
kapcsolatban
2./ Szikszó Város Önkormányzat környezetvédelmi programjának felülvizsgálata
- 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./ Döntések a városüzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárással
kapcsolatban
2./ Szikszó Város Önkormányzat környezetvédelmi programjának felülvizsgálata
- Egyebek
Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
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NAPIREND:
1./ Döntések a városüzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárással
kapcsolatban
2./ Szikszó Város Önkormányzat környezetvédelmi programjának felülvizsgálata
- Egyebek
NAPIREND:
1./ Döntések a városüzemeltetési feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárással
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, magát a közbeszerzés kiírását támogatják, illetve
megerősítették azt az igényüket, hogy várják a beszámolóját a Kft-nek az eddigi
tevékenységéről.
Pohubi József képviselő: több aggálya is van: az egyik, hogy olyan feladatot
közbeszereztetünk, amit eddig mindig mi magunk csináltunk és most is képesek vagyunk rá.
Van saját tulajdonú cégünk, akivel meg tudnánk csináltatni, nem kéne közbeszereztetni
ötszázezer forintért. A másik, hogy a közbeszerzőt sem versenyeztettük meg, lehet, hogy más
kevesebbért csinálná, jó lett volna látni. Harmadik, hogy megint nem szikszóiakra bízzuk
Szikszó dolgát. A Szikszó-Centrum Kft. mögött tudjuk, hogy nem szikszóiak állnak. A
legnagyobb gondja az, hogy ismét kaptunk három címet, ami – szerinte – csak cím, hogy mi
van mögötte, nem tudjuk. Ilyen cégekkel foglalkozni véleménye szerint komolytalan, mert ezt
a képviselő-testület szavazza meg, annak a döntése, Ő nagyon hülyének tartja magát, ha
olyanról szavaz, amit nem ismer. Ezekről a cégekről semmit nem tudnak.
Füzesséri József polgármester: képviselő úrnak teljesen igaza van. Jegyző asszony, miért kell
ezt nekünk közbeszereztetni?
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: van két szakvéleményünk, két különböző közbeszerzőtől,
mind a kettő azt mondja ki, hogy abban az esetben, hogyha nem száz százalékos
önkormányzati tulajdonú a cég, akivel ezt a feladatot el akarjuk láttatni, akkor
közbeszereztetni kötelességünk. Ha száz százalékban önkormányzati tulajdonú cég látná el a
feladatot, akkor nem kell közbeszerzés.
Füzesséri József polgármester: a TURUL Kft-re, vagy az Ezüst Gázló Kft-re miért nem tudjuk
bízni?
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: a TURUL Kft-ben jelenleg egy fő van foglalkoztatva, az Ezüst
Gázló Kft. tevékenységi köre messze van a városüzemeltetési feladatoktól.
Füzesséri József polgármester: lehet, hogy meg tudnák csinálni, nem kéne megnézni?
Pohubi József képviselő: Ő fordítva kérdezné: van-e olyan aki el tudná látni? Ezek szerint
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van, legalábbis jegyző asszony azt mondta, hogy kettő is van.
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: az Ezüst Gázló Kft. tevékenységi körében ez nincs benne, a
TURUL Kft-nek benne van, de ott nincs dolgozó csak egy fő. Ha pl. a TURUL Kft-t
kijelöljük, neki nincs dolgozója, akkor neki alvállalkozóval kell csináltatni, és akkor ő is
közbeszerzés köteles. Vagy újból fel kell fejleszteni a TURUL Kft-t.
Füzesséri József polgármester: ezek szerint a közbeszerzést nem tudjuk kikerülni. Abban is
igaza van képviselő úrnak, hogy nem ismerjük ezt a három céget, nem lehet a testületi döntés
előtt meghívni őket és mutatkozzon be mind a három cég?
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: természetesen, meg lehet őket hívni.
Füzesséri József polgármester: akkor legyen így és akkor nyugodt mindenki. Mivel a SzikszóCentrum Kft. már itt valamit dolgozott, és a mi cégünk is, akkor fogjuk látni a beszámoló
alapján, hogy mit csinált és az eddigi tevékenysége alapján alkalmas-e rá, vagy újra hirdetjük.
Miért ötszázezer forintért vettük ezt a közbeszerzőt?
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: van másik árajánlat is, ami sokkal több volt.
Füzesséri József polgármester: van szerződésünk ezzel a közbeszerzővel?
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: természetesen nincs, hiszen még nem fogadta el a képviselőtestület.
Füzesséri József polgármester: akkor javasol egy pontot: „Abban az esetben, ha a
közbeszerzés lebonyolítása során a Döntőbizottság megbírságol minket, akkor az Ő
biztosítása fizesse ki”, mert az összes közbeszerzésnél a büntetéseket mi nyeljük le, a
kistérségi társulásnál is ennek isszuk a levét.
Pohubi József képviselő: kérdése a pénzügyi osztályvezető felé, hogy erre a feladatra mennyit
kapott a tavalyi évre a TURUL Kft.?
Kriván Ildikó gazdálkodási osztályvezető: ezt most így összességében nem tudja
megmondani.
Pohubi József képviselő: szerinte 8-8,5 millió forintot, a Szikszó-Centrum Kft. az első hat
hónapot véve 14 millió forintot. Tehát ez is azt mutatja, hogy helyivel olcsóbban meg tudtuk
oldani.
Füzesséri József polgármester: olcsóbban nem tudtuk megoldani, rosszabbul tudtuk
megoldani. Azért adtunk nekik annyit, mert nem volt pénz. Azon kívül a Szikszó-Víz Kft-től
kapott 10 millió forint körüli összeget szintén megkapta.
Pohubi József képviselő: az Uszoda üzemeltetés 30 millió forint mínuszt hozott, azért ment
oda a vízdíj. A számok alapján azt látja, hogy most a dupláját tervezzük. Ez szerinte nem
támogatható.
Füzesséri József polgármester: rendet akarunk a városban, szép várost szeretnénk, egy csomó
elvárásunk van, amit a TURUL Kft-vel nem csináltattunk meg, a Szikszó-Centrum Kft-vel
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pedig meg fogjuk csináltatni.
Pohubi József képviselő: meg kellett volna csináltatni. Azért vettünk oda X forintért
társügyvezetőt, hogy majd rend lesz. Most már az is kiment. Most úgy ülünk itt, mintha
valami új dolgot akarnánk, pedig csak a meglévőt akarjuk tovább csinálni, mert
városgondnoki feladatot mindig is meg kellett valósítani. Ahhoz a TURUL Kft-nek
valamilyen eszközparkja volt. Átvette a Szikszó-Centrum Kft., azt is látjuk, hogy az
intézményektől az összes eszközt összeszedték.
Füzesséri József polgármester: milyen intézményekre gondol?
Pohubi József képviselő: az iskolára.
Füzesséri József polgármester: az iskolának semmilyen eszköze nem volt, az iskolának az
eszköze az önkormányzaté volt.
Pohubi József képviselő: oda volt adva használatra.
Füzesséri József polgármester: végre eljutottunk oda, hogy az önkormányzat a saját eszközeit,
amit eddig az iskola nem volt hajlandó soha odaadni, a Szikszó-Centrum Kft. talán el tudja
hozni. A zeneiskolai eszközök a mai napig szintén nincsenek rendezve, ez így nem működik,
hogy átveszi a KLIK az iskola fenntartását és vele együtt minden eszközt, pedig abból nagyon
sok minden az önkormányzat tulajdona. Meg kell nézni, hogy melyik eszköz kié, rendet kell
rakni. Nem elvesszük az iskolától, hiszen az a sajátunk, de azt nyugodtan használhatja az
iskola is. Egyébként pedig az iskola működtetése az önkormányzat feladata. Rendet kell
csinálni, a leltárnak megfelelően minden kerüljön a helyére.
Pohubi József képviselő: módosító javaslata a következő: javasolja, hogy száz százalékban
önkormányzati tulajdonban lévő szikszói kft-vel végeztessék ezt a feladatot, ahol nem kell
megfizetni – többek között - az ötszázezer forintos közbeszerzői díjat.
Füzesséri József polgármester: és ki a szikszói?
Pohubi József képviselő: azt mondtad, hogy kettő is van.
Füzesséri József polgármester: de csak a TURUL Kft. csinálhatja, ennek megfelelően
szavazásra teszi fel Pohubi József képviselő módosító javaslatát, mely szerint a száz
százalékban önkormányzati tulajdonban lévő kft.-vel végeztessék el ezt a feladatot, azaz a
TURUL Kft-vel: a Képviselő-testület Pohubi József képviselő módosító javaslatát – 5 fő van
jelen a szavazásnál – 3 igen és 2 nem szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 105/2014.(VII.21.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a városüzemeltetési feladatok ellátására vonatkozóan
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Szikszó városban a
városüzemeltetési feladatokat a száz százalékban önkormányzati tulajdonban lévő TURUL
Provincia Nonprofit Kft-vel végezteti el.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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2./ Szikszó Város Önkormányzat környezetvédelmi programjának felülvizsgálata
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 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: 106/2014.(VII.21.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Szikszó Város Önkormányzat környezetvédelmi programjának felülvizsgálata
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Szikszó Város Önkormányzat
egységes szerkezetű, előzetesen felülvizsgált környezetvédelmi programját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, polgármester megköszöni a képviselők aktív részvételét és
az ülést bezárja.
Jegyzőkönyv lezárva 7 óra 50 perckor.
Kmf.

Füzesséri József s. k.
polgármester

Polgáriné Dsupin Dóra s. k.
jegyző

Dr. Ambrus Barnabás s. k.
hitelesítő

Takács Lászlóné s. k.
hitelesítő

