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HATÁROZAT

Szikszó Város Önkorm án y zata Képvisető-testiiletének
42 l 202L.QII.08.) számú Határ ozata

Önkormányzati feladateltátást szolgáló fejlesztésr e pá|yázatbenyújtásáról

Szikszó Város Önkormanyzata polgármestere a veszélyhelyzet ki
veszélyhelyzeti intézkedések hLatálybalépéséről szőlő 27l202l. (I.29) számű
valamint akatasztrőfavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosí
20|I. évi CXXVIII. törvény 4ó.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre
Képviselő-testi,ilet feladat- és hatáskörében eljárv a az aléhbi határozatot hozza.

Szikszó Var<ls ÖnkormányzaraMagyarország 2O2l. évi központi költségvetéséről
évi XC. törvény 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet
önkormanyzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai melléklet 3.5. Bel
járdék, hidak felújítása jogcímen pályánatotnyujt be belterületi utak t'elújítására

A felújítrással érintett utcák: Szikszó belterület Kazinczy F. utca 24-34. helyrajzi
92 méter, valamint a Szikszó belterület l280l7l helyrajzi számú utca
hosszúságban.

Az Önkormányzat által felkért RT-PLAN Kft. elkészitette az utcák felújíüási m
költségvetését, mely alapj rán a felújítás összköltsége 15.13 1.08 z.-Ft.

A belterületi utcák felújításarrak kivitelezéséhez Szikszó Város Önkormanyzata
slját bevételei terhére 7.565.!j4L-Ft önerőt biztosít.
(Irásos anyag csatolva: l. számrú melléklet)

Felelős: polgármester
Határidő: az<lnnal
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Szikszó Város Önkormá nyzata
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Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
43 l 2021.GII.08.) számú Határ ozata

A helyi rendőrőrs épületóre vonatkozó inryenes tulajdonba
csereügylet megkötóséről

Szikszó Varos Önkormanyzat Polgármestere a veszélyhelyzet
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szőlő 2712021. (I.29.) számú
valamint a katasztrófavédelemről és ahozzá kapcsolódó egyes törvények módosí
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Képviseló-testíilet
hatáskörébeneljárvaazalábbihatározatothozza:

Szikszó Vtíros Önkormányzata ingyenes tulajdonba adással egybekötött
vonatkozó szerződést köt a .Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel a

,g;H[,

§,ffiío-§;lff_r

Szikszó belterület I280l55lN'5 helyrqzi számű, természetben 3800 Szikszó,
szárn alatt található 247 m2 alapterületti ingatlan, valamint az önkormányzattu|t
Szikszó belterület l280l54 helyrajzi szárrtű, természetben 3800 Szikszó, Malom
alatttalálhatő 277 m2 alapterületű ingatlanra vonatkozóan az alábbiakszerint:

Az önkorminyzat tulajdonáblan lévő Szikszó belterület l280l54 hrsz-ú
tulajdoni illetősége csere jogcíménaz Magyar Nemzeti Vagyonkeze|ő Zrt.
a Szikszó belterület 1280l55lV5 helyrajzi számú ingatlan csere jogcímén pedig l
aránybarr az Önkorm ányzat tulaj donába.

Az Önkormiinyzat a tulajdonriban lévő Szikszó belterület l280t54 hrsz_ú
tulajdoni illetőségét inrye,nes tulajdonba adás jogcímén a
önkormanyzatairól szőlő 2011. évi CLXXXX. törvény 108. § (2)bekezdés a)
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonába adja a rendőrségről szóló
xxxv. tönlény l.§-ában foglalt állami feladat elősegítése érdekében.
(Irásos anyag csatolva: 2. szérnű melléklet)

Felelős: polgármester
Hataridő: azonnal
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HATÁROZAT

Szikszó Város ÖnkormányzataKépviselő-testületének
44 l 202I,,QII.08.) számú Határ ozata

Szikszó, belterület 1596l N 4 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról

Szikszó Vtiros Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27l202L (I.29.) számú
valamint a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények
20Il. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testíilet
hatáskörébeneljiárvaazalábbihatározatothozza:

Szikszó Város Önkormányzata megvásárolja a Szikszó belterület l596lN4 het
természetben a 3800 Szikszó, Szent Anna űt9. fszt.4. ajtő szám alatt található 38
,,lakás" megnevezésű ingatlant 4.000.000.-Ft vételaron, melyet az
202l.június 30. napjáig fizet meg az eladő részere.
Az adásvételi szerződés elkészítésével megbizzadr. Cserbráné dr. Papp Eva jogi
firásos anyag csatolva: 3. számú mellékletj

Felelős: polgármester
Hataridő: az<>nnal

Kelt: Sziksz(>,202l. március 8.
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Szikszó Város Önkormá nyzata
3 800 Sziksző, Kálvin tér l .

Tel:(46) 596-450; Fax:(46) 596-21 1

titkar@szikszo.hu

HATÁROZAT

Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testiiletének
45l202l.GII.08.) számú Határozata

Szikszói Közös Önkormányzati Hiva tal 202l. évi költségvetésének

Szikszó Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről sző|ő 27l202I. (I.29) számú
valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosí
20lI. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testiilet
hatáskörében eljárva az alábbiek szerint hatéroz:

A Szikszói Közös Önkormány zati Hiv ata| 2021. évi költségvetésé| 166.824.347
és kiadási főösszeggel az előterjesáésnek megfelelően jóváhagyja.
(Irásos anyag csatolva: 4. száműmelléklet)

Felelős: polgármester
Haüíridő: azonnal

Kelt: Sziksző,202l. március 8.
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HATÁROZAT

Szikszó Város ÖnkormányzataKépviselő-testíiletének
46 l 2021.(lII.08.) számú Határ ozata

Felsővály települós önkormán y zatáv al tö rténő támo gatási szerződés m

szikszó varos Önkormanyzat polgármestere a veszélyhelyzet kihi
veszélyhelyzeti intézkedések tratálybalépéséről szőlő 27l202l. (I.29) számú ko
valamint akatasztrőfavédelemrő| és ahozzá kapcsolódó egyes törvények módosí
2011. évi CXXVII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testtilet
hatáskörében eljrárva az alábbiak szerint hatéroz:

Szikszó Város Önkormanyzatának polgármestere úgy
Önkormányzata támogatási szerződéit köt a Szlovák
Felsővály-Gergelyfalva (Vysné Valice, Gregorovce)
adőszátm:202|l25202, Besztercebiányai kerület, helryrajzi
képvi sel őj e : J án Záhor sky/ tel epül és önkormán yzatáv al.

A támogatási szerződés keret(iben az Interreg V-A Szlovákia-Maglarország
Progranl részeként megvalós,ítandó FMP-E/1901/1.1/040 azonosító számu,,A
kincsek megőrzését támogattí, környezettudatos szemléletet formóló program
szdmára" el,nevezésű pályána1:, megvalósítása érdekében 20.776.- EUR összegű
nyujt Felsővály település önkormányzaá részére, melyből 3.116,4 €
17 .659,6 € visszatédtendő támogatásnak minősül.
A kedvezményezett a 17 .659,(l € visszatérítendő üímogaüíst a pályánat
napon belül, de legkésőbb 202l. december 3l. napjáig visszafizeti az Ö
(Irásos anyag csatolva: 5. szárnú melléklet)

Felelős: polgármester
Határidő: az<>nna|
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HATÁROZAT

Szikszó Város Önkormán yzata Képviselő-testületének
47 l 2021.gll.08.) számú Határozata

szikszó város közvilágítási rendszerének korszerűsítéséről és
közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztásáról

szikszó varos Önkormány:zat polgármestere a veszélyhelyzet kihi
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről sző|ő 27 l202l . (I.29.) számú
valamint a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények
20Il. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testtilet
hatáskörébeneljárvaazalábbihatározatothozza:

szikszó város Önkormányzat polgármestere úgy határoz, hogy 202l.
Önkormánpat Szikszó város kőzigazgatási terüúéhez tartoző Éá,nriláglási
korszerűsíti.
A közvilágítás korszenisítéséhez kapcsolódóan, annak varható nagyságrendje
megvalósíüáshoz sztikséges felelős akkrediát közbeszerzési feladatok elláüására
eljárást ír ki.

Felkéri a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalt,
készítse elő a szükséges dokunrentumokat.
(Írásos anyag csatolva: 6. számLú melléklet)
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