1
SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 002/16/2014.
Jegyzőkönyv
Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 17. 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, Pohubi József 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 Gál
Péter képviselő személyében.
A képviselő-testület a hitelesítőkre tett javaslatot - 7 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag
7 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 belső ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan beérkezett árajánlatokról
2./ A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló 22/2000.(IX.18.)
számú önkormányzati rendelet módosítása
3./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz
4./ Döntés a Szikszó, 1284/1 hrsz. alatti ingatlannal kapcsolatban
5./ Árajánlatok bekérése a TÁMOP 2.4.5-12/3 számú, „A rugalmasságot növelő helyi,
innovatív kezdeményezések támogatása” című pályázathoz
6./ Árajánlatok bekérése a TÁMOP 2.4.5-12/3 számú, „A rugalmasságot növelő helyi,
innovatív kezdeményezések támogatása” című pályázathoz
7./ Árajánlatok bekérése az ÉMOP 4.1.1/A-12-2013-0141 pályázathoz kapcsolódó műszaki
ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan
- Egyebek
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot – 7 fő van jelen a szavazásnál –
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egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi elfogadott napirend szerint tartja ülését:
NAPIREND:
1./ Döntés a belső ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan beérkezett árajánlatokról
2./ A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló 22/2000.(IX.18.)
számú önkormányzati rendelet módosítása
3./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz
4./ Döntés a Szikszó, 1284/1 hrsz. alatti ingatlannal kapcsolatban
5./ Árajánlatok bekérése a TÁMOP 2.4.5-12/3 számú, „A rugalmasságot növelő helyi,
innovatív kezdeményezések támogatása” című pályázathoz
6./ Árajánlatok bekérése a TÁMOP 2.4.5-12/3 számú, „A rugalmasságot növelő helyi,
innovatív kezdeményezések támogatása” című pályázathoz
7./ Árajánlatok bekérése az ÉMOP 4.1.1/A-12-2013-0141 pályázathoz kapcsolódó műszaki
ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan
- Egyebek
Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
NAPIREND:
1./ Döntés a belső ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan beérkezett árajánlatokról
2./ A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló 22/2000.(IX.18.)
számú önkormányzati rendelet módosítása
3./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz
4./ Döntés a Szikszó, 1284/1 hrsz. alatti ingatlannal kapcsolatban
5./ Árajánlatok bekérése a TÁMOP 2.4.5-12/3 számú, „A rugalmasságot növelő helyi,
innovatív kezdeményezések támogatása” című pályázathoz
6./ Árajánlatok bekérése a TÁMOP 2.4.5-12/3 számú, „A rugalmasságot növelő helyi,
innovatív kezdeményezések támogatása” című pályázathoz
7./ Árajánlatok bekérése az ÉMOP 4.1.1/A-12-2013-0141 pályázathoz kapcsolódó műszaki
ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan
- Egyebek
NAPIREND:
1./ Döntés a belső ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan beérkezett árajánlatokról
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gál Péter képviselő: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az
előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak. Takács Gyula nagyon jó szakember és
egyébként is Ő adta a legjobb árajánlatot.
Pohubi József képviselő: számára nem derült ki a meghívóból, hogy mi a sürgősség oka,
ennél a napirendnél sem és több ilyen fajsúlyos napirendnél sem. A napirend kapcsán
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csatlakozik, tehát Takács Gyulát nagyon jó szakembernek tartja, de mutatták neki, hogy
elvileg Ő megyei listán MSZP-s politikusként, vagy baloldali politikusként indul, tehát
innentől szakmai feladatra nem fogadja el, nem tudja alkalmassá nyilvánítani.
Füzesséri József polgármester: döbbenetes, amiket képviselő úr mond, ilyen alapon mindenki
a választás idejére fel kellene, hogy adja az állását. Nem is tudjuk, hogy Takács Gyula az a
Takács Gyula-e, akiről beszélnek. Szerinte Takács Gyula soha nem volt politikus.
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: tudomása szerint most vették vissza tanácsadóként a Miskolci
Megyei Jogú Városhoz, Takács Gyula nem szocialista politikus.
Füzesséri József polgármester: képviselő úr indítványát elfogadja, Takács Gyula ha MSZP-s
politikus, akkor nem vállalhat szakmai munkát. Visszavonja az előterjesztést.
2./ A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló 22/2000.(IX.18.)
számú önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 3. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gál Péter képviselő: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az
előterjesztést, melyet 2 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadásra javasolnak.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 7 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:
SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2014.(IX.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló 22/2000.(IX.18.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazása alapján az alábbiakat rendeli el:
1.§
A Rendelet 4.§-a az alábbiak szerint módosul:
„4.§

(1) A 3. § (1) bekezdésének g) pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy,
természetes személyek számára az általa készített kiadványokon, szórólapokon vagy
jellegzetes terméken az önkormányzat címerének használatát - kérelemre - a jegyző javaslata
alapján a polgármester engedélyezheti az önkormányzati hatósági ügyekre vonatkozó
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szabályok szerint.
(2) Kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználás esetében a címer használatáért gyártási és
forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a jegyző javaslata alapján a polgármester
állapítja meg.
(3) A díj megállapítása történhet egy összegben, évi átalány formájában, vagy az elért
árbevétel arányában.
(4) A (3) bekezdésben szereplő átalány összege gazdálkodó szervezeteknél 1000 Ft-tól 50 000
Ft-ig terjedhet.
Az árbevétel után megállapítható díj mértéke az éves árbevétel 0,1%-a, de legkevesebb 1000
Ft.”
2.§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
3./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 4. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gál Péter képviselő: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az
előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 7 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 134/2014.(IX.17.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz
Szikszó Város Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázathoz, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási
nyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A végrehajtásért felelős személy: szervezési hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
4./ Döntés a Szikszó, 1284/1 hrsz. alatti ingatlannal kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 5. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gál Péter képviselő: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az
előterjesztést, melyet egyhangúlag nem javasolnak elfogadásra. Ez az egy Sportpályánk van,
ami igazából még Sportpályának sem mondható.
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Füzesséri József polgármester: ez jelenleg nem Sportpálya, hanem Ipari Park. Egy 29 hektáros
Ipari Park, amit nem mi csináltunk, hanem 2000-ben még az előző képviselő-testület
alakította ki ezt a területet. Most megjelent két beruházó, az egyik egy 76 fős üzemet, a másik
pedig egy 367 főt foglalkoztató üzemet szeretne itt kialakítani. Azért hirdetjük meg, mert el
szeretnénk adni ezt a területet, remélhetőleg a két üzem 440 fő foglalkoztatását fogja lehetővé
tenni. Természetesen nem kötelező a területet eladni, ha nekünk nem kell 440 munkahely,
akkor nem adjuk el, holnap a beruházók átmennek másik településre. A sportlétesítmény
pedig ma már teljesen alkalmatlan sport célokra.
Pohubi József képviselő: már többször szóvá tette, ismét elmondja, hogy miért rendkívüli
ülés, miért nem lehet ezt normálisan végig gondolni, időben, megkérdezni az ott lakókat,
hatástanulmányt készíteni, tudni valamit róluk, nem öt sorban leírva. Az van leírva, hogy „el
fogjuk adni”. Ez egy testület, a döntés előtt már polgármester elmondja, hogy eladjuk. Ő is azt
mondja, mint a bizottság tagjai, hogy nem, ha rajta múlik, semmiképpen nem adják el, mert
most ez az egyetlen. 400 munkahely: így van, kell, de már hallottak ilyet kétezerre, hetvenre,
nyolcszázra, bármennyire. Semmi biztosíték nincs erre. Most ez az egyetlen, ha valaki
futballozni akar, csak oda tud menni, Szikszón ma ez a futballpálya, szomorú állapotban van,
de ez a szikszói futballpálya. Tegnap este kapta meg a ma reggeli döntéshez az anyagot, neki
gyanús fíling, csak kérdezi, olyan maffiás fíling az egész. Megint csak kérdezi, hogy valakik
részéről nem valamilyen pénzmosási szándék fogalmazódik meg ebben, mint ahogyan más
eladásokban? Nagyon gyanús, már csak azért is, mert minden, ami így fel van pörgetve, ott
van hátul valami, amit ők nem látnak, és nem is szabad látniuk, mert ez a Sportpályályuk, erre
nekik szükségük van. Indítványozza, hogy azonnal felejtsük el ezt most, nem egészen egy
hónappal a választás előtt, amikor az önkormányzat valamilyen módon megújul, ne tegyünk
már a nyakába az új testületnek egy ekkora batyut. Várjuk meg, kapjunk róla kellő
felvilágosítást, kérdezzük meg az ott élő szikszóiakat, hogy mit szólnak, lesz-e bármilyen
kibocsátás, terhelés, hang, fény, zaj, bűz? Semmit nem tudunk, ebben nem partner, nem
javasolja.
Füzesséri József polgármester: örül neki, hogy nem javasolja. Név szerinti szavazást fog kérni
ebben a kérdésben. Tájékoztatásul elmondja, hogy az egyik beruházó az a Bombasei Decor
Kft. lesz, amelyik már 25 éve jelen van a városban, semmilyen környezetkárosító hatása nincs
ennek az üzemnek. Ezen a területen egy háromezer négyzetméteres csarnokot építenének
marcipán múzeummal, idegenforgalmi látványossággal, a 38 fős dolgozói létszámot 76 főre
akarják növelni.
Pohubi József képviselő: itt rájuk, a nyolc főre semmi szükség. Az előterjesztés alapján nem
lehet dönteni, ahogy a bizottság is mondta, ebből az előterjesztésből semmit nem látni. Épeszű
ember így nem dönt, itt nincs leírva semmi.
Sváb Antal Béla képviselő: a szándék az jó, és támogatandó, viszont az, amit Pohubi
képviselő úr elmondott, hogy tegnap este, negyed kilenckor jön egy anyag, hogy el akarjuk
adni a Sportpálya területét, semmi egyéb információ nincs. Azt látni kell, hogy három sorból,
ami arról szól, hogy az önkormányzat vagyonát értékesítjük és majd lesz vele valami, ebből
ők semmit nem látnak és most reggel rendkívüli ülésen egy ilyen horderejű döntést hozni,
nem szeretne fék lenni abban, hogy munkahelyek létesüljenek Szikszón, de azért, hogy ezt ma
reggel fél nyolc és nyolc között kelljen eldönteni, hogy ötvenmillió forintért eladjuk a
Sportpályát, és ennyit tudunk csak, hogy eladjuk a Sportpályát, semmi mást.
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Dr. Ambrus Barnabás képviselő: ez nem Sportpálya, ez már az Ipari Park területe.
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: az előterjesztés és a határozati javaslat csak arról szól, hogy a
területet eladásra meghirdetjük.
Pohubi József képviselő: javaslata a következő: sportlétesítményről van szó, ha valahol a
város belterületén ő létrehoz egy ilyen pályát, futópályával, lelátóval, öltözővel, bekerítve,
akkor azonnal az övé, cserébe, ő ezt javasolja. Nem pénzért, hanem cserébe.
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: ilyet nem lehet csinálni.
Sváb Antal Béla képviselő: a jelenlegi, bár nem használt Sportpálya helyett találni kellene egy
területet és a befolyó ötvenmillió forintból eldönteni, hogy x forintot arra fordítunk, hogy
csinálunk ott egy normális Sportpályát.
Füzesséri József polgármester: ez egy jó ötlet, de a befolyó összeg felhasználásáról szerinte
nem a mostani testületnek kellene dönteni.
Pohubi József képviselő: módosító javaslata van, mivel senki nem tudott meggyőzni senkit,
javasolja, hogy vegyék le a napirendről.
Füzesséri József polgármester: szavazásra teszi fel Pohubi József képviselő módosító
javaslatát, melyet a képviselő-testület – 7 fő van jelen a szavazásnál – 1 igen és 6 nem
szavazattal nem fogadott el.
Füzesséri József polgármester: javasolja, hogy szavazzanak az előterjesztésről, ami a terület
eladásra való meghirdetéséről szól. Azt viszont jónak tartja, hogy döntsék azt el, hogy a
befolyt összegnek az 50 %-át olyan pályázatra fordítják, amivel egy normális sportcentrum
kialakítását tudja megtenni Szikszó úgy, hogy a Dobó utca és az ipari terület közötti területen
egy 50 méteres védősáv van kijelölve, ahol a sportcentrumok, kulturális centrumok
kialakítását fogják majd megtenni, amikor lesz pénzük. Erre lehet pályázni, elő lehet
készíteni, hatástanulmányokat lehet készíteni, persze ezekhez pénz kell.
Sváb Antal Béla képviselő: egyetért a polgármester úr által elmondottakkal, de valamilyen
határidőt kellene szabni magunknak, bár ez most nem elegáns a választás előtt három héttel,
mert egyébként mikor lesz Sportpálya Szikszón.
Füzesséri József polgármester: ha nem lesz gyár, akkor ugyanúgy nincs Sportpálya.
Véleménye szerint a foci és a sportpálya az után kell, hogy következzen, ha megvannak a
munkahelyek. Meg kell majd nézni, hogy hová lehet tenni az új sportlétesítményeket, a Dobó
utcánál ki van jelölve egy terület, az is lehet, de körül kell nézni a városban, hol van olyan
terület, amely megfelelő lenne erre a célra.
Javasolja, hogy a határozati javaslatról név szerinti szavazással döntsenek. A javaslattal a
képviselő-testület – 7 fő van jelen a szavazásnál – 7 igen szavazattal egyhangúlag egyetért.
Név szerinti szavazás következik:
Dr. Ambrus Barnabás
Füzesséri József
Gál Péter
Laczkó Lászlóné
Pohubi József

igen
igen
igen
igen
nem
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Sváb Antal Béla
Takács Lászlóné

igen
igen

A határozathoz módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület a határozati javaslatot – 7 fő
van jelen a szavazásnál - név szerinti szavazással 6 igen és 1 nem szavazattal elfogadta és
meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 135/2014.(IX.17.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a Szikszó 1284/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesítésre meghirdeti a kizárólagos
tulajdonában lévő, Szikszó belterület 1284/1 helyrajzi számú, „kivett sporttelep”
megnevezésű, 4 ha területű ingatlanrészt az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
5./ Árajánlatok bekérése a TÁMOP 2.4.5-12/3 számú, „A rugalmasságot növelő helyi,
innovatív kezdeményezések támogatása” című pályázathoz
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 6. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül
elmondja, hogy az előterjesztéshez két határozati javaslat tartozik.
Gál Péter képviselő: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az
előterjesztést, mind a két határozati javaslatot elfogadásra javasolják.
Pohubi József képviselő: kérdése, hogy az I. határozati javaslatnál, az informatikai
eszközbeszerzés esetében miért nincs szikszói cég közte?
Füzesséri József polgármester: ezeket a pályázatokat egy cég csinálja nekünk, de semmi
akadálya, meg lehet hívni szikszói céget is.
Takács Lászlóné alpolgármester: javasolja, hogy a Samit Kft-t is hívják meg.
Füzesséri József polgármester: szavazásra teszi fel Takács Lászlóné alpolgármester I.
határozati javaslatra vonatkozó módosító javaslatát, melyet a képviselő-testület – 7 fő van
jelen a szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadott. A képviselő-testület az I.
határozati javaslatot a módosító javaslattal együtt – 7 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 136/2014.(IX.17.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Árajánlatok bekérése a TÁMOP 2.4.5-12/3 számú, „A rugalmasságot növelő
helyi, innovatív kezdeményezések támogatása” című pályázathoz
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Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP 2.4.5-12/3 számú, „A
rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása” című pályázathoz
kapcsolódó informatikai rendszer kialakítására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása
céljából az alábbi cégeket hívja fel ajánlattételre:
1.
2.
3.
4.

ANPAST Europroject Szolgáltató Kft. (1053 Budapest, Ferenciek tere 2.)
Új Perspektíva közbeszerzési Kft. (2191 Bag, Petőfi u. 6.)
NEGA 97 Beruházó és Fővállalkozó Kft. (1119 Budapest, Etele tér 59-61.)
Samit IT Kft. (3800 Szikszó, Bolt u. 14.)

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: alpolgármester
Törvényességi szempontból látta: jegyző
A II. határozati javaslathoz módosító javaslat nem volt, polgármester szavazásra teszi fel a II.
határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület – 7 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag
7 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 137/2014.(IX.17.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Árajánlatok bekérése a TÁMOP 2.4.5-12/3 számú, „A rugalmasságot növelő
helyi, innovatív kezdeményezések támogatása” című pályázathoz
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP 2.4.5-12/3 számú, „A
rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása” című pályázathoz
kapcsolódó képzési program lebonyolítása céljából az alábbi cégeket hívja fel ajánlattételre:
1. Sensa Consulting Kft. (1125 Budapest, Diós Árok 5.)
2. Vanin Vezetési Tanácsadó Kft. (1026 Budapest, Érmelléki út 9. 2/2.)
3. Multiguide Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1022 Budapest, Bimbó út 5. I/3.)
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: alpolgármester
Törvényességi szempontból látta: jegyző
6./ Árajánlatok bekérése a TÁMOP 2.4.5-12/3 számú, „A rugalmasságot növelő helyi,
innovatív kezdeményezések támogatása” című pályázathoz
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.
Gál Péter képviselő: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az
előterjesztést, mind a két határozati javaslatot elfogadásra javasolják.
Módosító javaslat nem volt, polgármester először az I. határozati javaslatot teszi fel
szavazásra, melyet a képviselő-testület – 7 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 7 igen
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szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 138/2014.(IX.17.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Árajánlatok bekérése a TÁMOP 2.4.5-12/3 számú, „A rugalmasságot növelő
helyi, innovatív kezdeményezések támogatása” című pályázathoz
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP 2.4.5-12/3 számú, „A
rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása” című pályázathoz
kapcsolódó informatikai eszközök beszerzése céljából az alábbi cégeket hívja fel
ajánlattételre:
1. Paltek Technika Bt. (3508 Miskolc, Templom út 45.)
2. Branin Design Kft. (3508 Miskolc, Haladás út 65.)
3. Bankó Stúdió Kft. (3525 Miskolc, Jókai út 7.)
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: alpolgármester
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Polgármester a II. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület – 7 fő
van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 139/2014.(IX.17.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Árajánlatok bekérése a TÁMOP 2.4.5-12/3 számú, „A rugalmasságot növelő
helyi, innovatív kezdeményezések támogatása” című pályázathoz
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TÁMOP 2.4.5-12/3 számú, „A
rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása” című pályázathoz
kapcsolódó távmunka helyszín kiépítése céljából az alábbi cégeket hívja fel ajánlattételre:
1. Szikszó Centrum Kft. (3800 Szikszó, Szent Anna út 6.)
2. Bau-Alex Kft. (3792 Sajóbábony, Gyártelep 2.)
3. Vizi&Co Kft. (3526 Miskolc, Mechatronikai Park 16.)
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: alpolgármester
Törvényességi szempontból látta: jegyző
7./ Árajánlatok bekérése az ÉMOP 4.1.1/A-12-2013-0141 pályázathoz kapcsolódó műszaki
ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 8. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gál Péter képviselő: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az
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előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Pohubi József képviselő: szikszói miért nincs közte?
Füzesséri József polgármester: örülne neki, ha lenne szikszói, ha tud valaki, szóljon.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 7 fő van jelen a
szavazásnál – 6 igen és 1 nem szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 140/2014.(IX.17.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Árajánlatok bekérése az ÉMOP 4.1.1/A-12-2013-0141 pályázathoz kapcsolódó
műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő testülete úgy határoz, hogy az ÉMOP 4.1.1/A-122013-0141 „Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése”
című pályázat kapcsán a műszaki ellenőri feladatok ellátására az alábbi 3 cégtől kér be
árajánlatot:
1. Cégnév:
Képviselő:
Székhely:
Adószám:
Telefon:
E-mail:
2. Cégnév:

LUX ’94 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Csányi György László üzletvezető
3532 Miskolc, Acél utca 13 sz.
21285628-3-05
(46) – 332 - 026, (30) – 49 – 60 - 687
lux94bt@gmail.com
HUSZONNYOLC Bt.

Képviselő:
Csorba László üzletvezető
Székhely:
3529 Miskolc, Szentgyörgy u. 45.sz 4/1.
Levelezési cím:
3531 Miskolc, Gyár út 9.
Adószám:
20229766-1-05
Telefon:
(46) – 432 - 585, (30) – 90 – 66 – 101savera@gmail.com
E-mail:
huszonnyolc@gmail.com
3. Cégnév: Savera Kft
Képviselő:
Székhely:
Adószám:
Telefon:
E-mail:

Safarcsik Veronika üzletvezető
3525 Miskolc, Szent László u. 5.
11825584-2-05
(46) – 382 - 741
savera@gmail.com

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
- Egyebek
Füzesséri József polgármester: két nagyon fontos döntést kell meghozni. A Szikszói Ipari Park
Kft. ügyvezetője ad be ma egy fontos pályázatot. 51 %-os többségi tulajdonosok vagyunk.
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Elkészítették tegnap a pályázatot, mely még nincs kiírva, ma fog megnyílni és ma fogják
lezárni. Azért kéri a döntést, a hozzájárulást, hogy beadhassák a pályázatot. Azért az utolsó
pillanatban, és azért nincs anyag, mert nem tudunk csak annyit, hogy megnyílik egy pályázat,
amelyik két óráig lesz nyitva és ha akkor nem adjuk be, akkor nem adunk be pályázatot.
Háromszázötven millió forintra pályáznak, ipari terület fejlesztés címszóval. A Szikszói Ipari
Park Kft. lesz a pályázó. Ehhez kér egy hozzájárulást.
Polgármester szóbeli előterjesztését a képviselő-testület – 7 fő van jelen a szavazásnál – 6
igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 141/2014.(IX.17.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Képviselő-testületi hozzájárulás a Szikszói Ipari Park Kft. ügyvezetője részére
pályázat benyújtására
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő testülete, mint többségi tulajdonos hozzájárul, hogy
a Szikszói Ipari Park Kft. ügyvezetője pályázatot nyújtson be 350 millió forintra, ipari terület
fejlesztés címszóval.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Füzesséri József polgármester: a Szikszói Ipari Park Kft. bejelenti azt a szándékát, hogy meg
kívánja venni a TURUL Provincia Nonprofit Kft. 49 %-át. Ugyanennek a pályázatnak a része
ez a döntés, ez egy fejlesztési pályázat. Ennek van még egy nagyon pozitív része, az UszodaSportcsarnok éves vesztesége, ami jelenleg ötvenmillió forint, ez feleződni fog, ha sikerül ezt
a pályázatot megnyerni.
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: majd készül egy értékbecslés és az alapján lehet megvenni,
döntést csak azután lehet hozni.
Sváb Antal Béla képviselő: szóbeli előterjesztése a következő: szeretné, ha meggondolnák és
javasolná is elfogadásra, hogy jó lenne meghatározni egy ünnepnapot, javasolná október 8-át
„Szikszó város napjává”. Nem most, hanem a jövő évtől.
Füzesséri József polgármester: az október 8-át nem javasolja, az időjárás miatt. Késő van,
nyáron vagy augusztusban jobb lenne. Ennek utána kellene nézni. Ezt már nem most kellene
eldönteni. Javasolja, hogy vizsgálják meg a javaslatot és a következő ülésen terjesszék elő. El
tudja ezt fogadni képviselő úr?
Sváb Antal Béla képviselő: igen.
Füzesséri József polgármester: szavazásra teszi fel a szóbeli előterjesztést, melyet a képviselőtestület – 7 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadott és
meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 142/2014.(IX.17.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Javaslat „Szikszó város napja” ünnepnapra
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő testülete a következő testületi ülésen dönt arról, hogy
mely időpont lenne alkalmas a „Szikszó város napja” megrendezésére.
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A következő testületi ülésen terjesszék elő a javaslatokat.
Felelős: polgármester
Határidő: következő testületi ülés
Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, polgármester megköszöni a képviselők aktív részvételét és
az ülést bezárja. Jegyzőkönyv lezárva 8 óra 20 perckor.
Kmf.

Füzesséri József
polgármester

Polgáriné Dsupin Dóra
jegyző

Takács Lászlóné
hitelesítő

Gál Péter
hitelesítő

