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SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 002/15/2014.
Jegyzőkönyv
Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 8. napján
7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli
ülésén.
Jelen vannak: Füzesséri József polgármester
Laczkó Lászlóné és Takács Lászlóné alpolgármester
Dr. Ambrus Barnabás, 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 Laczkó Lászlóné alpolgármester és Gál
Péter képviselő 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./ Döntés a KEOP-2014-4.10.0/F számú, „Önkormányzatok és intézményeik
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a
konvergencia régiókban” című pályázatra érkezett ajánlatokkal kapcsolatban
2./ A Turul Provincia Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása, valamint
alapító okiratának módosítása
- 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./ Döntés a KEOP-2014-4.10.0/F számú, „Önkormányzatok és intézményeik
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a
konvergencia régiókban” című pályázatra érkezett ajánlatokkal kapcsolatban
2./ A Turul Provincia Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása, valamint
alapító okiratának módosítása
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- Egyebek
Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
NAPIREND:
1./ Döntés a KEOP-2014-4.10.0/F számú, „Önkormányzatok és intézményeik
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a
konvergencia régiókban” című pályázatra érkezett ajánlatokkal kapcsolatban
2./ A Turul Provincia Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása, valamint
alapító okiratának módosítása
- Egyebek
NAPIREND:
1./ Döntés a KEOP-2014-4.10.0/F számú, „Önkormányzatok és intézményeik
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a
konvergencia régiókban” című pályázatra érkezett ajánlatokkal kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: ismerteti az előterjesztést, melynek írásos anyagát minden
képviselő megkapta. Felhívja a figyelmet arra, hogy – mivel a rendelkezésre álló fedezet nettó
120.000.000 Ft -, így a beruházás nem kerül pénzébe az önkormányzatnak.
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: 128/2014.(IX.08.) 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 pályázatra érkezett ajánlatokkal 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 pályázat kivitelezéséhez
kapcsolódóan az ajánlatok értékelése és szakmai bírálata alapján a a 4G-Tech Kft, a Nest
Plus Kft. és a Vitexis Kft. ajánlatát nyilvánítja érvényesnek.
Az Épületenergetikai fejlesztés Szikszó Város Önkormányzatánál tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményes.
A képviselő-testület az alábbi céget –mint a legalacsonyabb összegű érvényes ajánlatot tevőtnyilvánítja nyertes ajánlattevőnek:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlati ár:

4G-Tech Kft
3529 Miskolc, Dessewffy u. 26.
109.990.000 nettó forint
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
2./ A Turul Provincia Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása, valamint
alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 3. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül
elmondja, hogy az előterjesztéshez négy határozati javaslat tartozik.
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: 129/2014.(IX.08.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Turul Provincia Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Liga István (születési hely és idő:
Szikszó, 1957.03.24., anyja neve: Petró Irma ) 3800 Szikszó, Kálvin tér 15. szám alatti lakost
megválasztja a Turul Provincia Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának 2014. október
1.napjától 2017. szeptember 30. napjáig, havi bruttó 10.000 Ft megbízási díjért.
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: 130/2014.(IX.08.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Turul Provincia Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vigóczki Anita (születési hely és idő:
Szikszó, 1974.02.21., anyja neve: Fedor Zsuzsanna) 3800 Szikszó, Rákóczi u. 15/1. szám
alatti lakost megválasztja a Turul Provincia Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának
2014. október 1.napjától 2017. szeptember 30. napjáig, havi bruttó 10.000 Ft megbízási díjért.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Polgármester a III. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület – 6 fő
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van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 131/2014.(IX.08.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Turul Provincia Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Makranczi Csaba (születési hely és
idő: Szikszó, 1964.08.24., anyja neve: Fejes Ilona) 3800 Szikszó, Zrínyi u. 5. szám alatti
lakost megválasztja a Turul Provincia Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának 2014.
október 1. napjától 2017. szeptember 30. napjáig, havi bruttó 10.000 Ft megbízási díjért.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Polgármester a IV. 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: 132/2014.(IX.08.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Turul Provincia Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a többségi
önkormányzati tulajdonú Turul Provincia Nonprofit Kft. gazdasági társaság, alapító
okiratának módosítását és azt az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
- Egyebek
Füzesséri József polgármester: elmondja, hogy 2014. szeptember 30-án lejár az
Önkormányzat és a CIRKONT Zrt. között létrejött, a hulladékszállításról szóló szerződés.
Szóbeli előterjesztésében javasolja, hogy a testület hatalmazza fel a Szikszói Ipari Park Kft-t,
hogy a 2015. évre vonatkozóan folytasson tárgyalásokat a Sajó-Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulással, illetve a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató
Nonprofit Kft. ügyvezetőjével a hulladékszállítás jövőjével kapcsolatban.
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: 133/2014.(IX.08.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Képviselő-testületi felhatalmazás a Szikszói Ipari Park Kft. részére
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Szikszói Ipari Park
Kft-t, hogy a 2015. évre vonatkozóan folytasson tárgyalásokat a Sajó-Bódva Völgye és
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Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulással, illetve a ZV Zöld Völgy
Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjével a hulladékszállítás jövőjével kapcsolatban.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, ill. folyamatos
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

Laczkó Lászlóné s. k.
hitelesítő

Gál Péter s. k.
hitelesítő

