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SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 002/11/2014.
Jegyzőkönyv
Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 25. napján 7.30
órakor a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal nagytárgyalójában megtartott rendkívüli
ülésén.
Jelen vannak: Füzesséri József polgármester
Laczkó Lászlóné és Takács Lászlóné alpolgármester
Gál Péter és Sváb Antal Béla 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 Gál Péter és Sváb Antal Béla képviselők
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 napirend
szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel:
NAPIREND:
1./ Döntés árajánlatok bekérésével kapcsolatban a „közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés
megvalósítása” pályázatra vonatkozóan
2./ Árajánlatok bekérése a belső ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan
3./ Döntés szociális szövetkezet megalapításával kapcsolatban
4./ Döntés az Ung-Tisza-Túr-Sajó (Hernád-Bódva-Szinva) Korlátolt Felelősségű Európai
Területi Együttműködési Csoportosuláshoz való csatlakozással kapcsolatban
5./ Döntés a KEOP-2014-4.10.0/N számú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című
pályázattal kapcsolatban
6./ Döntés a KEOP-2014-4.10.0/F számú, „Önkormányzatok és intézményeik
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a
konvergencia régiókban” című pályázattal kapcsolatban
- Egyebek
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot – 5 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi módosított, elfogadott napirend szerint
tartja ülését:
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NAPIREND:
1./ Döntés árajánlatok bekérésével kapcsolatban a „közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés
megvalósítása” pályázatra vonatkozóan
2./ Árajánlatok bekérése a belső ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan
3./ Döntés szociális szövetkezet megalapításával kapcsolatban
4./ Döntés az Ung-Tisza-Túr-Sajó (Hernád-Bódva-Szinva) Korlátolt Felelősségű Európai
Területi Együttműködési Csoportosuláshoz való csatlakozással kapcsolatban
5./ Döntés a KEOP-2014-4.10.0/N számú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című
pályázattal kapcsolatban
6./ Döntés a KEOP-2014-4.10.0/F számú, „Önkormányzatok és intézményeik
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a
konvergencia régiókban” című pályázattal kapcsolatban
- Egyebek
Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
NAPIREND:
1./ Döntés árajánlatok bekérésével kapcsolatban a „közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés
megvalósítása” pályázatra vonatkozóan
2./ Árajánlatok bekérése a belső ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan
3./ Döntés szociális szövetkezet megalapításával kapcsolatban
4./ Döntés az Ung-Tisza-Túr-Sajó (Hernád-Bódva-Szinva) Korlátolt Felelősségű Európai
Területi Együttműködési Csoportosuláshoz való csatlakozással kapcsolatban
5./ Döntés a KEOP-2014-4.10.0/N számú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című
pályázattal kapcsolatban
6./ Döntés a KEOP-2014-4.10.0/F számú, „Önkormányzatok és intézményeik
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a
konvergencia régiókban” című pályázattal kapcsolatban
- Egyebek
NAPIREND:
1./ Döntés árajánlatok bekérésével kapcsolatban a „közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés
megvalósítása” pályázatra vonatkozóan
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Sváb Antal Béla képviselő: szeretné megjegyezni, hogy az ajánlattételi felhívásban egyetlen
helyi cég sem szerepel, holott komoly referenciákkal rendelkező vállalkozás Szikszón is van.
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: 107/2014.(VII.25.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés árajánlatok bekérésével kapcsolatban a „közbiztonság növelését szolgáló
fejlesztés megvalósítása” pályázatra vonatkozóan
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Szikszó Város Önkormányzat Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 28/2014 (IV.1.) BM
rendelet keretein belül a „közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés megvalósítása”című
pályázat megvalósítása céljából az alábbi 3 cégtől kér be árajánlatot:
Szloboda János, Biztonságtechnikai egyéni vállalkozó (4400 Nyíregyháza, Kunszőlő
u. 108. 1/5.);
DBRD Monitoring Kft. (9027 Győr, Gesztenyefa u 2.);
Salvaguardia Holding Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2.)

1.
2.
3.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
2./ Árajánlatok bekérése a belső ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 3. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
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: 108/2014.(VII.25.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Árajánlatok bekérése a belső ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a belső ellenőr kiválasztása céljából, a
mellékelt ajánlatkérőben szereplő feltételekkel, az alábbi cégeket hívja fel ajánlattételre:
•
•
•

NEDDA-BEREK Kft. (3525 Miskolc, Tölgyfa utca 16)
Takács Gyula egyéni vállalkozó (3525 Miskolc, Sellő utca 23.)
Kvali-Könyv Ügyviteli és Kereskedelmi Bt. (3900 Szerencs, Petrikovits u. 85.)

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: gazdálkodási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
3./ Döntés szociális szövetkezet megalapításával kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 4. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Sváb Antal Béla képviselő: egy szikszói szociális szövetkezet megalakításakor pont a fele
nem Szikszóhoz kapcsolódó személy.
Füzesséri József polgármester: szociális szövetkezetet minden szikszói alakíthatna, csak nem
alakít senki. A pályázatokhoz szükség van a szociális szövetkezet megalakítására.
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Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 5 fő van jelen a
szavazásnál – 3 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 109/2014.(VII.25.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés szociális szövetkezet megalapításával kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy tagként részt vesz a
Szikszó Product Termelő és Szolgáltató Szociális Szövetkezet 3800 Szikszó, Szent Anna u. 6.
szám alatti székhellyel történő megalapításában 10.000.-Ft összegű vagyoni hozzájárulás
erejéig.
Felhatalmazza a polgármestert az alapszabály aláírására, az előterjesztés mellékletét képező
tartalommal.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
4./ Döntés az Ung-Tisza-Túr-Sajó (Hernád-Bódva-Szinva) Korlátolt Felelősségű Európai
Területi Együttműködési Csoportosuláshoz való csatlakozással kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 5. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
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: 110/2014.(VII.25.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés az Ung-Tisza-Túr-Sajó (Hernád-Bódva-Szinva) Korlátolt Felelősségű
Európai Területi Együttműködési Csoportosuláshoz való csatlakozással kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy csatlakozik az UngTisza-Túr-Sajó
(Hernád-Bódva-Szinva) Korlátolt
Felelősségű Európai
Területi
Együttműködési Csoportosuláshoz.
Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
5./ Döntés a KEOP-2014-4.10.0/N számú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című
pályázattal kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 6. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül
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elmondja, hogy az előterjesztéshez két határozati javaslat tartozik.
Módosító javaslat nem volt, polgármester először az I. határozati javaslatot teszi fel
szavazásra, melyet a képviselő-testület – 5 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 5 igen
szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 111/2014.(VII.25.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A 97/2014.(VI.05.) K.T. számú határozat módosítása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete akként módosítja a 97/2014.(VI.05.) K.T.
számú határozatát, hogy a KEOP-2014-4.10.0/N számú, „Fotovoltaikus rendszerek
kialakítása” címmel pályázathoz szükséges előzetes közbeszerzési eljárás lefolytatásával az
AGILITAS Közbeszerzési Tanácsadó Kft.-t (3432 Emőd, József utca 1/A, képviseli: dr.
Kovács Péter ügyvezető) bízza meg.
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 – 5 fő
van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 112/2014.(VII.25.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a KEOP-2014-4.10.0/N számú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása”
című pályázattal kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2014-4.10.0/N számú,
„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázathoz szükséges előzetes közbeszerzési
eljárás lefolytatásához az alábbi három kivitelezőt keresi meg ajánlattétel céljából:
-

Minárovits Márton (Buildgreen Kft., 8000 Székesfehérvár, Rakrát u. 2.);
Pillmann József (Profitexpert Kft., 1115 Budapest, Bartók Béa út 152/H);
Takács Tibor (System5 Kft., 7636 Pécs, Gadó u. 12.)

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
6./ Döntés a KEOP-2014-4.10.0/F számú, „Önkormányzatok és intézményeik
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a
konvergencia régiókban” című pályázattal kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 7. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül
elmondja, hogy az előterjesztéshez két határozati javaslat tartozik.
Módosító javaslat nem volt, polgármester először az I. határozati javaslatot teszi fel
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szavazásra, melyet a képviselő-testület – 5 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 5 igen
szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 113/2014.(VII.25.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a KEOP-2014-4.10.0/F számú, „Önkormányzatok és intézményeik
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a
konvergencia régiókban” című pályázattal kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be KEOP-2014-4.10.0/F
számon, „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló
energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” címmel a Szikszói
Városi Sportcsarnok korszerűsítése céljából. A pályázat lebonyolításához szükséges
közbeszerzési eljárás lefolytatásával az AGILITAS Közbeszerzési Tanácsadó Kft.-t (3432
Emőd, József utca 1/A, képviseli: dr. Kovács Péter ügyvezető) bízza meg.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentációk, és a megbízási
szerződés aláírására.
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 – 5 fő
van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 114/2014.(VII.25.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a KEOP-2014-4.10.0/F számú, „Önkormányzatok és intézményeik
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a
konvergencia régiókban” című pályázattal kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2014-4.10.0/F számú,
„Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás
hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című pályázathoz szükséges előzetes
közbeszerzési eljárás lefolytatásához az alábbi három céget keresi meg ajánlattétel céljából:
-

VITEXIS Kft. (3530 Miskolc, Dankó Pista u. 1. 4. em. 3.);
4G-Tech Kft. (3529 Miskolc, Dessewffy A. u. 26.);
NEST PLUS Építőipari Kft. (3903 Bekecs, Lőtér út 12.)

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
- Egyebek
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy Bukovenszki
Sándorné Szikszó, Szent A. u. 9/2. szám alatti lakos kérte, hogy Szikszó Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete mondjon le az Önkormányzatnak a Szikszó,
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Szobránczi u. 23. 2110 hrsz-ú ingatlanon lévő elővásárlási jogáról, mert az ingatlant
értékesíteni szeretné.
Laczkó Lászlóné alpolgármester: az ingatlan kb. kétszázezer forintot ér.
Füzesséri József polgármester: javasolja, hogy mondjon le a képviselő-testület az elővásárlási
jogáról.
Módosító javaslat nem volt, Füzesséri József polgármester javaslatát a képviselő-testület – 5
fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 115/2014.(VII.25.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Lemondás elővásárlási jogról
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy lemond az
Önkormányzatnak a Szikszó, Szobránczi u. 23. szám (2110 hrsz) alatti ingatlanon lévő
elővásárlási jogáról.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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

Sváb Antal Béla s. k.
hitelesítő

Gál Péter s. k.
hitelesítő

