1

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 002/17/2014.
Jegyzőkönyv
Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 24. napján
7.15 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, Gulyásné Dr. Kerekes Rita
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 Sváb
Antal Béla 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./ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) Önkormányzati rendelet
1. számú módosítása
2./ Szikszó Város Önkormányzat 2014. évi féléves költségvetési tájékoztatójának elfogadása
3./ Döntés a belső ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan beérkezett árajánlatokról
4./ Ösztöndíj pályázat szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben
résztvevők számára
5./ Döntés az ÁROP-2014-1.A.3. számú, „Területi együttműködést segítő programok
kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című egyfordulós pályázati
felhíváson történő részvételről
6./ Döntés az ÉMOP 4.1.1/A-12-2013-0141 pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri
feladatok ellátására vonatkozóan bekért árajánlatok elbírálásával kapcsolatban
7./ Döntés a TÁMOP 2.4.5-12/3 számú, „A rugalmasságot növelő helyi, innovatív
kezdeményezések támogatása” című pályázatra vonatkozó árajánlatok elbírálásával
kapcsolatban
8./ Döntés a Szikszó, 1284/1 hrsz. alatti ingatlannal kapcsolatban
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- Egyebek
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot – 7 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi elfogadott napirend szerint tartja ülését:
NAPIREND:
1./ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) Önkormányzati rendelet
1. számú módosítása
2./ Szikszó Város Önkormányzat 2014. évi féléves költségvetési tájékoztatójának elfogadása
3./ Döntés a belső ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan beérkezett árajánlatokról
4./ Ösztöndíj pályázat szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben
résztvevők számára
5./ Döntés az ÁROP-2014-1.A.3. számú, „Területi együttműködést segítő programok
kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című egyfordulós pályázati
felhíváson történő részvételről
6./ Döntés az ÉMOP 4.1.1/A-12-2013-0141 pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri
feladatok ellátására vonatkozóan bekért árajánlatok elbírálásával kapcsolatban
7./ Döntés a TÁMOP 2.4.5-12/3 számú, „A rugalmasságot növelő helyi, innovatív
kezdeményezések támogatása” című pályázatra vonatkozó árajánlatok elbírálásával
kapcsolatban
8./ Döntés a Szikszó, 1284/1 hrsz. alatti ingatlannal kapcsolatban
- Egyebek
Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
NAPIREND:
1./ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) Önkormányzati rendelet
1. számú módosítása
2./ Szikszó Város Önkormányzat 2014. évi féléves költségvetési tájékoztatójának elfogadása
3./ Döntés a belső ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan beérkezett árajánlatokról
4./ Ösztöndíj pályázat szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben
résztvevők számára
5./ Döntés az ÁROP-2014-1.A.3. számú, „Területi együttműködést segítő programok
kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című egyfordulós pályázati
felhíváson történő részvételről
6./ Döntés az ÉMOP 4.1.1/A-12-2013-0141 pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri
feladatok ellátására vonatkozóan bekért árajánlatok elbírálásával kapcsolatban
7./ Döntés a TÁMOP 2.4.5-12/3 számú, „A rugalmasságot növelő helyi, innovatív
kezdeményezések támogatása” című pályázatra vonatkozó árajánlatok elbírálásával
kapcsolatban
8./ Döntés a Szikszó, 1284/1 hrsz. alatti ingatlannal kapcsolatban
- Egyebek
NAPIREND:
1./ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) Önkormányzati rendelet
1. számú módosítása
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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: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, van egy hatszázmilliós különbözet az eredeti és a
módosított főösszegek között, mely három tételből jön össze: a Startmunka, a vízár támogatás
és a hitel konszolidáció jelent meg mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. Emiatt vált
szükségessé a módosítás, melyet a bizottság elfogadásra javasol.
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
6/2014.(IX.29.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Szikszó Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§
Eredeti bevételi főösszeg:
Eredeti kiadási főösszeg:

1 346 809 e Ft
1 346 809 e Ft

A rendelet további §-ai az alábbi összegekre változtatják a
főösszeget:
- bevételi főösszeg:
1 941 501 e Ft
- kiadási főösszeg:
1 941 501 e Ft
2.§
Önkormányzat előirányzat módosításai

eFt-ban

B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
B115. Működési célú központosított előirányzatok
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

37 221
118 795
-35 000
309 760
430 776
48

B408. Kamatbevételek
B410. Egyéb működési bevételek
B4. Működési bevételek összesen
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
B8. Finanszírozási bevételek összesen
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

144
3 582
3 774
13 327
2 718
16 045
450 595
36 500
36 500
487 095
103 072
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(Hitelkonszolidáció felh.rész)
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

103 072
103 072
103 072

590 167

K1. Személyi juttatás
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési kiadások összesen
Működési költségvetési kiadásai össz.
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
Finanszírozási kiadások összesen
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
K6. Beruházások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási kiadások
Felhalmozási költségvetési kiadásai össz.
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

KIADÁS MINDÖSSZESEN

149 291
17 024
29 482
304
114 838
310 939
163 743
163 743
474 682
499
13 357
101 629
115 485
115 485

590 167

3.§
Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosításai
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen
B402. Szolgáltatások ellenértéke
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

eFt-ban
4 124
4 124
56
-56
20
20
4 144
4 144

4 144

K1. Személyi juttatás
K3. Dologi kiadások
K5. Egyéb működési kiadások összesen
Működési költségvetési kiadásai össz.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2 640
1 502
2
4 144
4 144
4 144

KIADÁS MINDÖSSZESEN

4.§
Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde előirányzat módosításai
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN
K1. Személyi juttatás
K3. Dologi kiadások
Működési költségvetési kiadásai össz.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
K6. Beruházások

eFt-ban
331
331
331
331
50
50
50
50

381
140
-14
126
126
255
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Felhalmozási költségvetési kiadásai össz.
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

KIADÁS MINDÖSSZESEN

255
255

381

5.§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
2./ Szikszó Város Önkormányzat 2014. évi féléves költségvetési tájékoztatójának elfogadása
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: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Kikérték a pénzügyi osztályvezetőtől azoknak a listáját,
akiknek polgármester úr önkormányzati segélyt és kamatmentes támogatást nyújtott. A
bizottság megállapította, hogy nagyon sok ismétlődő név van, ez kérdéseket vet fel. Ettől
fontosabb, hogy egész évre 3.600 ezer forint volt erre a célra betervezve, ehhez képest a
féléves teljesítés 3.900 ezer forint. A bizottság kérdése, hogy a második félévben hogyan
tervezi polgármester úr a támogatásokat?
Füzesséri József polgármester: ennek egy része kamatmentes kölcsön, melyet december 31-ig
visszafizetnek, illetve folyamatosan érkeznek vissza, tehát az akkor már újra felhasználható.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: felmerült a bizottsági ülésen az is, hogy a
képviselői tiszteletdíjak kifizetése csúszik, 11 hónappal van elmaradásban a hivatal.
Kriván Ildikó gazdálkodási osztályvezető: a tiszteletdíjak már számfejtve vannak, jelenleg
nincs pénz a kifizetésükre.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a városüzemeltetési feladatokra havi kétmillió
forint lett tervezve, kétszer szólították fel a Szikszó Centrum Kft-t, de azóta sem kapták meg a
beszámolóját. Kéri ebben polgármester úr segítségét.
Füzesséri József polgármester: véleménye szerint a Szikszó Centrum Kft. már csak a
következő testületnek fog beszámolni. Természetesen ismét fel lehet őket szólítani, hogy
számoljanak be, de ezért már nem szeretne testületi ülést tartani.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a féléves beszámolót áttanulmányozva
megállapították, hogy időarányosan többé-kevésbé teljesült mind a bevételi, mind a kiadási
oldal, különösen az adóügyi tevékenységből nagyon szépen teljesülnek a tervek. Az utolsó
táblázat a mecénási alap, ahol megállapították, hogy a tervben szereplő ötmillió forinttal
szemben 5.544 ezer forintot sikerült június 30-ig felhasználni. Megkapták a mecénás alap
kiadásait, melyet átad a jegyzőkönyvvezetőnek és kéri, hogy kerüljön bele a jegyzőkönyvbe.
(A táblázat a jegyzőkönyvhöz csatolva: 4. sz. melléklet). A beszámolók kapcsán azt lehet
elmondani, hogy ami már megtörtént, azzal nem tudnak mit tenni, támogatja a bizottság a
tájékoztató elfogadását.
Örömmel látja, hogy épülnek a játszóterek Szikszón, véleménye szerint önkormányzati
területhez kellene a testület hozzájárulása.
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Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: igen, mint tulajdonosnak hozzá kellene járulni a képviselőtestületnek.
Füzesséri József polgármester: kéri a képviselő-testületet, hogy támogassák két játszótér, az
egyik az iskolában lévő Turul vár, a másik a Mészáros Lázár utcában lévő játszótér felújítását.
Ami az iskolában történik, amilyen állapotban az ott lévő játszótér volt, az már
bűncselekmény kategória. Az is tarthatatlan állapot, hogy a játszótérre nem engedik be a
gyerekeket.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület polgármester szóbeli előterjesztését – 7 fő
van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 143/2014.(IX.24.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Képviselő-testületi hozzájárulás játszótér felújításához
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, mint tulajdonos az iskolai Turul
vár játszótér és a Mészáros Lázár utcában lévő játszótér felújításához.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Laczkó Lászlóné alpolgármester: kérdéseket tesz fel a lakbér-hátralékokkal kapcsolatban,
melyekre Kriván Ildikó gazdálkodási osztályvezető válaszol.
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: 144/2014.(IX.24.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Szikszó Város Önkormányzat 2014. évi féléves költségvetési tájékoztatójának
elfogadása
1.

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés féléves
végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

2.

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Mecénási Alap
felhasználását az 1.sz.táblázat szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Osztály vezetője
Törvényességi szempontból látta: jegyző

3./ Döntés a belső ellenőri feladatok ellátására vonatkozóan beérkezett árajánlatokról
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 5. 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.
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: 145/2014.(IX.24.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a belső ellenőri feladatok
árajánlatokról

ellátására vonatkozóan

beérkezett

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Takács Gyula egyéni vállalkozót
(3525 Miskolc, Sellő utca 23.) a 2014. évi belső ellenőri feladatok ellátásával bruttó
360.000,-Ft összegben.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
4./ Ösztöndíj pályázat szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben
résztvevők számára
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 6. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
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 – 7 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 146/2014.(IX.24.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Ösztöndíj pályázat szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán
képzésben résztvevők számára
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ösztöndíj pályázatot ír ki szikszói
középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben résztvevők számára az alábbiak
szerint:
„Szikszó Város Önkormányzata, pályázat útján elnyerhető,
tanulmányi ösztöndíjat hirdet
a 2014/2015. tanévre, 10 hónapra, három kategóriában.
I. Kategória: a felsőoktatásban nappali tagozaton osztatlan (egyetemi szintű), vagy MA
képzésben résztvevők számára.
II. Kategória: a felsőoktatásban nappali tagozaton BA képzésben résztvevők számára.
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III. Kategória: középiskolai képzésben résztvevők számára.
A pályázat benyújtásának feltétele még a kategóriának megfelelő tanulói jogviszony igazolása
mellett a pályázat alapjául szolgáló félév kezdetén a pályázó részére meglévő, s azóta
fennálló szikszói állandó bejelentett lakcím. (Igazolása a lakcímkártya másolatával.)
A pályázat díjazása:
I. Kategória: Egy díjazott, Nettó 30.000.-Ft./hó.
II. Kategória: Egy díjazott, Nettó 20.000.-Ft./hó.
III. Kategória: Egy díjazott, Nettó 10.000.-Ft./hó.
Bírálati szempontok kategóriánként:
1

A 2013/2014 tanév II. félévének tanulmányi átlaga. Az index eredményeinek,
középiskolások esetén a bizonyítvány eredményeinek átlaga. A pályázat mellékleteként,
másolatként benyújtandó.
A felsőoktatásban I. évfolyamot kezdők utolsó éves középiskolai bizonyítványuk
eredményével a III. Kategóriában indulhatnak.

2

A tudományos munkák (TDK, OTDK, demonstrátor), középiskolások esetén országos
vagy megyei tanulmányi versenyeken elért eredmények prezentálása.
A pályázat mellékleteként, másolatként benyújtandó.

3

A pályázó tanulmányi vagy tudományos tevékenysége értékeléseként, elismeréseként
kapott elismerés (oklevél, plakett, emlékérem, gyűrű). Középiskolások esetében – a
fentiek mellett - államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga.
A pályázat mellékleteként, másolatként benyújtandó.

Értékelés:
Bírálati szempontonként elérhető maximum 10 pont, összesen maximum 30 pont.
-

I. – II. Kategória/1.:

4,0 tanulmányi átlag
4,2
- „ 4,4
- „ 4,6
- „ 4,8
- „ 5,0
- „ a kerekítés szabályai szerint.

-

III. Kategória/1.:

4,5 tanulmányi átlag
4,6
- „ 4,7
- „ 4,8
- „ 4,9
- „ 5,0
- „ a kerekítés szabályai szerint.

5 pont,
6 pont,
7 pont,
8 pont,
9 pont,
10 pont,
5 pont,
6 pont,
7 pont,
8 pont,
9 pont,
10 pont,
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-

-

I. – II. Kategória/2.:
részvétel intézményi TDK versenyen
intézményi TDK I. helyezés, további
részvétel az OTDK versenyen, további
OTDK I.-III. helyezés, további
III. Kategória/2.:
részvétel megyei tanulmányi versenyen
I.-III. helyezés
- „ -,
további
részvétel országos - „ -,
további
V.-X. helyezés országos – „ - további
I.-V. helyezés országos – „ - további

2 pont,
2 pont,
2 pont,
2 pont,
2 pont,
2 pont,
2 pont,
2 pont,
4 pont.

Az értékelés során a kategóriánként szerzett legmagasabb eredmények pontozandók!
-

I.-III. Kategória/3.:
intézményi elismerés
intézményen kívüli elismerés
Középislokások esetén:
alapfokú nyelvvizsga
középfokú nyelvvizsga
felsőfokú nyelvvizsga

2 pont,
4 pont,
1 pont,
3 pont,
5 pont.

Kizárás:
A 2011/2012, a 2012/2013 és a 2013/2014 tanévben díjazottak nem vehetnek részt a
pályázaton.
A pályázatok benyújtási határideje: 2014. október 17. (péntek) 12:00
Módja: személyesen, a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalban, dr. Ruttkai Tímea
szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezetőnél, az ügyfélfogadási idő szerint.
A pályázat a személyes rész mellett tartalmazza a megpályázott kategória megnevezését s a
bírálati szempontokban megfogalmazott eredmények igazolását.
A pályázat terjedelme maximum kettő A/4 oldal, 12 betűmérettel.
A pályázatok eredményhirdetése a benyújtási határidőt követő első rendes képviselő testületi
ülésen lesz.
A díjakat a pályázatban vállalt időtartamra az önkormányzat a pályázó nyilatkozata alapján
minden hónap 10. napjáig utólag, havonta átutalással teljesíti a pályázó számlájára.
Amennyiben a pályázó tanulmányi jogviszonya bármely okból megszakad, vagy a pályázó
cselekedete alapján méltatlanná válik az ösztöndíjra, Szikszó Város Önkormányzata
fenntartja magának a jogot az ösztöndíj folyósításának azonnali megszüntetésére.”
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
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5./ Döntés az ÁROP-2014-1.A.3. számú, „Területi együttműködést segítő programok
kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című egyfordulós pályázati
felhíváson történő részvételről
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 7. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: ismerteti az előterjesztést, melynek írásos anyagát megkapták
a képviselők. Kiegészítésül elmondja, ebből a legfontosabb, hogy kb. százmillió forintból a
belvíz-elvezetéses pályázat, közel százmillióból a katolikus templom tornyának a felújítása,
valamint a szemétlerakó kb. 120 milliós támogatása fog megvalósulni. Tehát ebből Szikszó
kb. 300-350 millió forintot fog megkapni.
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 – 7 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 147/2014.(IX.24.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés az ÁROP-2014-1.A.3. számú, „Területi együttműködést segítő
programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című
egyfordulós pályázati felhíváson történő részvételről
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az ÁROP-2014-1.A.3.
számon, „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a
konvergencia régiókban” címmel a térségi együttműködés és a helyi esélyegyenlőségi
programok fejlesztése céljából.
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
6./ Döntés az ÉMOP 4.1.1/A-12-2013-0141 pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri
feladatok ellátására vonatkozóan bekért árajánlatok elbírálásával kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 8. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, próbálták tisztázni, hogy milyen forrásból próbálja az
önkormányzat hozzátenni ezt a 24-25 millió forintot. Viszont év végéig a beruházást be kell
fejezni, műszaki ellenőrre szükség van, a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
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:
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Szám: 148/2014.(IX.24.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés az ÉMOP 4.1.1/A-12-2013-0141 pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri
feladatok ellátására vonatkozóan bekért árajánlatok elbírálásával kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő testülete megbízza a Huszonnyolc Bt.-t (3529
Miskolc, Szentgyörgy u. 45.sz 4/1.) az ÉMOP 4.1.1/A-12-2013-0141 „Egészségügyi
alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó
műszaki ellenőri feladatok ellátásával, az árajánlatában megjelölt bruttó 1.082.040.-Ft
összegben.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
7./ Döntés a TÁMOP 2.4.5-12/3 számú, „A rugalmasságot növelő helyi, innovatív
kezdeményezések támogatása” című pályázatra vonatkozó árajánlatok elbírálásával
kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 9. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül
elmondja, hogy az előterjesztéshez négy határozati javaslat tartozik.
Módosító javaslat nem volt, polgármester szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot,
melyet a képviselő-testület – 7 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal
elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 149/2014.(IX.24.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a TÁMOP 2.4.5-12/3 számú, „A rugalmasságot növelő helyi, innovatív
kezdeményezések támogatása” című pályázatra beérkezett árajánlatokkal kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az Új Perspektíva Közbeszerzési
Kft.-t (2191 Bag, Petőfi u. 6.) a TÁMOP 2.4.5-12/3 számú pályázat keretében az informatikai
rendszer kialakításához kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásával az árajánlatában
megjelölt bruttó 596.900.-Ft összegben.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: alpolgármester
Törvényességi szempontból látta: jegyző
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: 150/2014.(IX.24.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a TÁMOP 2.4.5-12/3 számú, „A rugalmasságot növelő helyi, innovatív
kezdeményezések támogatása” című pályázatra beérkezett árajánlatokkal kapcsolatban
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Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Vanin Vezetési Tanácsadó Kft.-t
(1026 Budapest, Érmelléki u. 9. 2/2.) a TÁMOP 2.4.5-12/3 számú pályázat keretében a
képzési program lebonyolításával az árajánlatában megjelölt bruttó 5.969.000.-Ft összegben.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: alpolgármester
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Polgármester szavazásra teszi fel a III. határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület – 7 fő
van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 151/2014.(IX.24.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a TÁMOP 2.4.5-12/3 számú, „A rugalmasságot növelő helyi, innovatív
kezdeményezések támogatása” című pályázatra beérkezett árajánlatokkal kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Szikszó Centrum Nonprofit
Kft.-t (3800 Szikszó, Szent Anna u. 6.) a TÁMOP 2.4.5-12/3 számú pályázat keretében a
építési, helyiségkialakítási feladatok elvégzésével az árajánlatában megjelölt bruttó
4.384.040.-Ft összegben.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: alpolgármester
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Polgármester szavazásra teszi fel a IV. határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület – 7 fő
van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 152/2014.(IX.24.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a TÁMOP 2.4.5-12/3 számú, „A rugalmasságot növelő helyi, innovatív
kezdeményezések támogatása” című pályázatra beérkezett árajánlatokkal kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Bankó Stúdió Kft-t (3525
Miskolc, Jókai u. 5.) a TÁMOP 2.4.5-12/3 számú pályázat keretében a számítástechnikai
rendszer kiépítésével és eszközbeszerzésével az árajánlatában megjelölt bruttó 3.177.802.-Ft
összegben.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: alpolgármester
Törvényességi szempontból látta: jegyző
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8./ Döntés a Szikszó, 1284/1 hrsz. alatti ingatlannal kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 10. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság megállapította, hogy nem érkezett pályázat, ezért javasolják eredménytelennek
nyilvánítani.
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: 153/2014.(IX.24.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Szikszó 1284/1 helyrajzi számú
eredménytelenné nyilvánítása

ingatlanra

meghirdetett

pályázat

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eredménytelenné nyilvánítja a Szikszó
belterület 1284/1 helyrajzi számú, „kivett sporttelep” megnevezésű, 4.3193 ha alapterületű
ingatlanra kiírt pályázatot.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
- Egyebek
Füzesséri József polgármester: szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy Dr. Mata István
lemondott az Abaúj TV Alapítvány elnöki tisztségéről, javasolja, hogy a testület járuljon
hozzá ahhoz, hogy szeptember 21. napjától Liptákné Orosz Éva Szikszó, Bajcsy-Zs. u. 8.
szám alatti lakost válasszák meg az Abaúj TV Alapítvány elnökének, határozatlan időre azzal,
hogy az elnökségről lemondó Dr. Mata István a 2013., illetve 2014. évi önkormányzati
támogatással elszámol az új elnök felé 2014. október 15-ig.
A képviselő-testület polgármester szóbeli előterjesztését – 7 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 154/2014.(IX.24.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Hozzájárulás Liptákné Orosz Éva megválasztásához az Abaúj TV Alapítvány
elnökének
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 2014. szeptember 21.
napjától Liptákné Orosz Éva (sz.: Szikszó, 1963.02.02., an.: Fekésházi Borbála) 3800
Szikszó, Bajcsy-Zs. u. 8. szám alatti lakost megválasszák az Abaúj TV Alapítvány elnökének,
határozatlan időre azzal, hogy az elnökségről lemondó Dr. Mata István a 2013., illetve 2014.
évi önkormányzati támogatással elszámol az új elnök felé 2014. október 15-ig.
Határidő: azonnal, ill. folyamatos
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Felelős: polgármester
Sváb Antal Béla képviselő: az előző testületi ülésen beszéltek arról, hogy átgondolják, mikor
legyen „Szikszó város napja”. Az Ő javaslata október 8. volt, természetesen a jövő évtől
kezdődően. Kéri, hogy döntsenek erről.
Füzesséri József polgármester: javasolja, hogy fogadják el, 2015. évtől október 8-a legyen
„Szikszó város napja”. Szavazásra teszi fel Sváb Antal Béla képviselő javaslatát, melyet a
képviselő-testület – 7 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadott
és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 155/2014.(IX.24.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: „Szikszó város napja”
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2015. évtől október 8-a
legyen „Szikszó város napja”.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, polgármester megköszöni a képviselők aktív részvételét és
az ülést bezárja. Jegyzőkönyv lezárva 7 óra 55 perckor.
Kmf.

Füzesséri József
polgármester

Polgáriné Dsupin Dóra
jegyző

Takács Lászlóné
hitelesítő

Sváb Antal Béla
hitelesítő

