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SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 002/12/2014.
Jegyzőkönyv
Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30
órakor a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal nagytárgyalójában megtartott rendkívüli
ülésén.
Jelen vannak: Füzesséri József polgármester
Laczkó Lászlóné és Takács Lászlóné alpolgármester
Dr. Ambrus Barnabás, Gál Péter és Gulyásné Dr. Kerekes Rita 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 Laczkó Lászlóné és Takács Lászlóné
alpolgármesterek személyében.
A képviselő-testület a hitelesítőkre tett javaslatot - 6 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag
6 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./ A KEOP-2014-4.10.0/N számú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázattal
kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredménye
2./ A Szikszó, 02/56 hrsz alatti ingatlan ingyenes használatba adása a Moléta Szociális
Szövetkezet részére
- 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:
1./ A KEOP-2014-4.10.0/N számú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázattal
kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredménye
2./ A Szikszó, 02/56 hrsz alatti ingatlan ingyenes használatba adása a Moléta Szociális
Szövetkezet részére
- Egyebek
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Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
NAPIREND:
1./ A KEOP-2014-4.10.0/N számú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázattal
kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredménye
2./ A Szikszó, 02/56 hrsz alatti ingatlan ingyenes használatba adása a Moléta Szociális
Szövetkezet részére
- Egyebek
NAPIREND:
1./ A KEOP-2014-4.10.0/N számú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázattal
kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredménye
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül
elmondja, hogy ha ez megvalósul, akkor évente háromszázezer forint megtakarítást jelent az
önkormányzatnak.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
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: 116/2014.(VIII.12.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a KEOP-2014-4.10.0/N számú, „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása”
című pályázat eredményének megállapításával kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-2014-4.10.0/N számú,
„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázathoz kapcsolódó hirdetmény nélküli
közbeszerzési eljárás nyerteseként a Buildgreen Kft.-t (8000 Székesfehérvár, Raktár u. 2.)
nevezi meg, a pályázatukban megjelölt nettó 36.621.750.-Ft összegben.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
2./ A Szikszó, 02/56 hrsz alatti ingatlan ingyenes használatba adása a Moléta Szociális
Szövetkezet részére
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 3. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
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Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak. Elhangzott a bizottsági
ülésen, hogy ha nyernek, akkor az állatmenhelynek is kellene majd ingatlant biztosítani,
valamint, hogy a Moléta Szociális Szövetkezettel megkötendő szerződésbe kerüljön bele a
következő: „olyan állapotban adják majd vissza az ingatlant, ahogy kapták”.
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: 117/2014.(VIII.12.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Szikszó, 02/56 hrsz alatti ingatlan ingyenes használatba adása a Moléta
Szociális Szövetkezet részére
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja az 578/2013.(XI.13.) K.T.
számú határozatát, és a 02/56 helyrajzi számú földterületet ingyenes használatba adja a
Moléta Szociális Szövetkezet részére 2014. július 1. napjától 2015. május 31. napjáig tartó
határozott időtartamra.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
- Egyebek
Füzesséri József polgármester: szóbeli előterjesztésében javasolja, hogy a képviselő-testület
többségi tulajdonosként járuljon hozzá ahhoz, hogy a Szikszói Ipari Park Kft. együttműködési
megállapodást kössön az NVT Cooperation Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (1033
Budapest, Hévizi utca 6/c.) a szikszói ipari terület fejlesztésére, a város beruházásainak
ösztönzésére, valamint egyéb településfejlesztési feladatokra. Hatalmazzák fel őt arra, hogy a
taggyűlésben a Képviselő-testület állásfoglalását képviselje.
A Képviselő-testület járuljon hozzá ahhoz, hogy abban az esetben, ha a fent megnevezett cég
a vásárlási szándékát bejelenti, úgy az önkormányzat a többségi tulajdonában lévő Szikszói
Ipari Park Kft. 51 %-át 50 millió forint + ÁFA összegért eladja. Kéri fogadják el a szóbeli
előterjesztését.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület polgármester szóbeli előterjesztését – 6 fő
van jelen a szavazásnál – 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta és meghozta az
alábbi határozatot:
Szám: 118/2014.(VIII.12.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése az NVT Cooperation Zrt-vel, valamint
hozzájárulás a Szikszói Ipari Park Kft. 51 %-ának eladásához
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete többségi tulajdonosként hozzájárul ahhoz,
hogy a Szikszói Ipari Park Kft. együttműködési megállapodást kössön az NVT Cooperation
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (1033 Budapest, Hévizi utca 6/c.) a szikszói ipari
terület fejlesztésére, a város beruházásainak ösztönzésére, valamint egyéb településfejlesztési
feladatokra. Felhatalmazza Füzesséri József polgármestert, hogy a taggyűlésben a Képviselő-
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testület állásfoglalását képviselje.
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy abban az esetben, ha a fent megnevezett cég a
vásárlási szándékát bejelenti, úgy az önkormányzat a többségi tulajdonában lévő Szikszói
Ipari Park Kft. 51 %-át 50 millió forint + ÁFA összegért eladja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Füzesséri József polgármester: elmondja, hogy az APEH most ellenőrzi a „Szepsi Csombor
Márton Gimnázium német nyelvet tanuló diákjainak támogatásáért” alapítványt.
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: 2011-ben az alapítvány elnöke Nyitrainé Jurácsik Antónia
bejelentette, hogy lemond az alapítvány elnöki tisztségéről. Akkor a testület úgy döntött, hogy
nem ért egyet az alapítvány kuratóriumának megszüntetésével, annak megújítását határozta el.
Azóta nem történt semmi, viszont az alapítvány azóta sem működik.
Füzesséri József polgármester: szóbeli előterjesztésében azt kéri, hatalmazzák fel arra, hogy
tárgyaljon az alapítvány ügyében.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület polgármester szóbeli előterjesztését – 6 fő
van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 119/2014.(VIII.12.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Képviselő-testületi felhatalmazás Füzesséri József polgármester részére a „német
nyelvet tanuló diákok támogatásáért” alapítvány ügyében
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Füzesséri József
polgármestert, hogy a „német nyelvet tanuló diákok támogatásáért” alapítvány ügyében
tárgyalásokat folytasson.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Füzesséri József polgármester: ismerteti az augusztus 20-i ünnepség programját, amelyre
mindenkit szeretettel vár.
Elmondja még, hogy augusztus 22-én 10 órakor lesz az új cég alapkőletétele, ahová szintén
vár minden képviselőt.
Dr. Ambrus Barnabás képviselő: a 2013-2014. évre nincs megbízási szerződése az iskolaegészségügyi ellátásra. Egyébként a díj, amit kap ezért a munkáért, megalázóan alacsony.
Füzesséri József polgármester: javasolja, hogy 2014. szeptember 1-től 100.000.-Ft/hó
összeggel, számla ellenében kössék meg a szerződést a 2014/2015. tanévre. Hatalmazzák fel
őt a szerződés aláírására az Elektronik-Med Bt.-vel.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület polgármester szóbeli előterjesztését – 6 fő
van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 120/2014.(VIII.12.) K.T. HATÁROZAT
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Tárgy: Megbízási szerződés iskola-egészségügyi ellátásra
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízási szerződést köt az ElektronikMed Bt.-vel 2014. szeptember 01-től a 2014/2015. tanévre vonatkozóan az iskolaegészségügyi ellátás elvégzésére 100.000.-Ft/hó összegért, számla ellenében.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, polgármester megköszöni a képviselők aktív részvételét és
az ülést bezárja.
Jegyzőkönyv lezárva 7 óra 55 perckor.
Kmf.

Füzesséri József s. k.
polgármester

Polgáriné Dsupin Dóra s. k.
jegyző

Laczkó Lászlóné s. k.
hitelesítő

Takács Lászlóné s. k.
hitelesítő

