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Szikszó Város Önkorm án yzata Polgá rmesterétől

3800 S?ikszó, Kálvin tér l.
-z_-ELOTERJBSZTES

Szám: SZl598-2l2022.
Tárgy: KPC-933 forgalmi rendszámú gépjármű üzemeltetésre történő átadása

Tisztelt Képviselő-testü let!

Tájékoztatom, hogy Hetesi Gergely, a Szikszói Környezet-, Természet-, Állatvedo
Ismeretterjesztő Alapítvárry elnöke azzal a kéréssel fordult Szikszó Város Önkormányzat
KépviselŐ-testületéhez, hogy a KPC-933 forgalmi rendszámú OpeI Zafira típusú gépjármú
üzemeltetési jogát ruházza át az a|apítvány részére.
A gép.iárművet közel egy éve az alapítvány használja, mert az autő alkalmas az állathordozók
és egyéb eszközök szállitásá:ra. Higiéniai okc,kból pedig az, állaí szál|ítására használt autó
egyéb tevékenység céljából nem használható,

Jelenleg az önkormányzat a gépjármű tulajdorrosa és az izembentartója is, Amennyiben az
alapítvány üzemeltetésébe átkerülne, akkor az üzemeltetéséhez és fenntartásához szükséges
kiadások már az alapitványí terhelnék és a költségelszámolás egyszerűbbé válna.

Nlivel Szikszó Város Önkormányzatának feladatai ellátásához nem szükséges a fenti íbrgalmi
rendszániú gépjármű. ezért .iavaslom a 'fisu:telt kópviseló-testtiletnek. hogy, a KPC-933
forgalmi rendszámú Opel Zallra típusú gépjánnrű kerüljön átadásra üzemeltetésre a Szikszói
Környezet-, Természet-. Allatvédő és Ismeretterjesztő Alapitvány részére az aIapítvány
céljainak megvalósítása érdekében.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés nregtárgyalására és az alábbi határozaííjavaslat
elfogadására.

Szikszó. 2022. 1ebrrrár 22.
Sváb Antal sk.
polgármester

HATÁROZAT,I JAVASLAT
Szám:
Tárgy: KPC-933 forgalmi rendszámú gépjármű üzemeltetésre történő átadása

Szikszó Város Önkornrárryz:at Képr,,iselő-tes;tülete az önkormányzat tulajdonában lévő
KPC-933 forga|mi rendszámú Opel Zafira típur;ú gépjárművet üzemeltetésre átadja a Szikszói
Környezet-, Természet-. Allatvédő és Ismeretterjesztő Alapítvány tészére, 2022. március 1.

napjától. határozat|an időtartaInía, az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Szám:Pü269-1l2022.
Tárgy: Döntés Szikszó belterület 1550 hrsz-ú ingatlan vagyonkezelésbe történő

átadásáról

Szikszó Vráros Önkormrány zaténakképviselő-testülete a l86/20I8.(X.11.) K.T. Határozatáva|
döntött a Szikszó belterület 1550 helyrajzi számű. természetben Szikszó, Grárdonyi u. 11.
szátrl alatt található ,,kivett lakőház, udvar" megnevezésű, összesen 1420 m2 alapteriiletű
ingatlan megvásárlásáról 3.100.000.-Ft összegben, azzalhogy azingatlan, kulturális feladatok
e||átásáho z kerülne haszná|atb a vételre.

Mivel az ingatlan felújításra és korszenísítésre szorul, Szikszó Város Önkormrányzat START
munkaprogramját lebonyolító Sixo Tender Kft. a 202l. évi helyi sajátosságokra épülő
programjában támogatást igényelt a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Szikszói Járási
Hivatalának foglalkoztatási osztályánál a Gárdonyi út l 1., valamint a Kassai út 46. szám alatti
önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására vonatkozóan.

A benyújtott START munkaprogram elbírálását követően a Sixo Tender Kft.20.760.400.-Ft
támogatásban részesült fenti Önkormanyzatitúajdonú ingatlanok felújítására vonatkozóan.

Mivel a Gárdonyi út l l. szám alatti ingatlan felújítása epítési engedély köteles tevékenység,
valamint a Szikszói Járási Hivatal és a Sixo lfender Kft. között létrejött hatósági szerződés 5
év fenntartasi időszakot ír elő a Kft. szátmára így célszerű lenne, ha Szikszó Város
Önkormányzata az érintett ingatlant vagyonkezelésbe adná a l00 %-os Önkormánflzati
tulajdonú Sixo Tender Kft.-nek. Vagyonkezelésbe történő átadás esetén a fulajddnjog
továbbra is megmarad Szikszó Vráros Önkormrányzaténál a Gárdonyi út 11. szrimú ingptlan
tekintetében.

Szikszó Vráros Önkormányzat 23l20l2.(XI.30.) számú rendelete az Önkormár[yzat
vagyonáról, a vagyonhasznosíüís rendjéről és a vagyontárgyak feletti fulajdonosi j§gok
gyakorlásainak szabályairól rendelkezik az Önkormányzati vagyonkezelésenek szabály{iról,
mely alapján az Önkorményzatvagyonának kezelője a Nemzeti vagyonról szóló törvény l l.§
(1) bekezdésének megfelelő szervezet lehet.

20ll. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
l1. § (1) A vagyonkezelői.iog u (5) bekezdésben meghatítrozott kivétellel vagyonkezelési
szerződéssel jön létre. A nemzeti vagyon tekintetében vagyonkezelési szerződés a4 6)
bekezdésben meghatánozott kivétellel, továbbá a 12. §-ban fogtaltak szerinti korlátozásokkal,
kizátrőlag a 3. § (1) bekezdés 19. pont a) alpont aa)-ae) alpontjában, valamint b) $s c)
alpon§ában felsorolt személyekkel köthető, és a vagyonkezelői jog kizárőlag általuk
gyakorolható.

20Il. éi CXCU. törvény a nemzeti vagyonról 3.§ (l) bekezdés 19. pont vagyonkezelő:
b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében:



) állam, helYi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, helyi vagy nemzetiségi
kormányzati társulás, valamint ezek fenntartása vagy irányítlisa alátartoző intézmény
) költségvetési szerv
l) köztestiilet
l) a ba) alpontban megltatánozott szernélyek egyutt vagy kiilön-kiilön l00%-os fulajdonában
ló gazdálko dó szervezet

nemzeti vagYonról, valamint a 20II. évi CLXXXX. törvény Magyarország helyt
:ormánYzatairól l09.§- aalapján a Szikszó, belterület 1550lrrsz-ú, termésietben a §zikszb,
donYi Út l1. számalatt található ingatlan tekintetében a vagyonkezelő jog átadhatő a l00

Önkormányzati tulajdonú Sixo Táder Kft-nek.

fentiek alapjrán javaslom a fent megjelölt ingatlan vonatkozásában vagyonkezelési
megkötését.

a T. KéPviselŐ-testületet, amennyiben az előterjesztésben leírtakkal egyetért, az alábbi
i javaslat szerint hozzameg döntését.

2022. február 23.

Sváb Antal sk.
polgármester
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Szám:
TárgY: DÖntés Szikszó belterület 1550 hrsz-ú ingatlan vagyonkezelésbe

átadásáról

Vfo9: 
..Ö_nkormanyzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ör

lan lévő szikszó beltertilet 1550 helyraj zi számi,természetben szikszó,tu
1l. alatt található ,,kivett lakőhaz, ud,ar" megnevezésű, összesen i4l0 rrj

vagyonkezelésbe adja szikszó város Önkormrányzat 100yo-os tula|dr
Tender Kft-nek.

ői szerződés elkészítésével megbí zza dr. cserba Attila jogi képviselőt.
a polgármestert a vagyonkezelői szerződés aláírására.
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Szám:Pü/ 12022.
Tárgy:Döntés a VP6-7.2.1.1-2l kódszámú ,,Külterületi helyi közútfejtesztés Szikszón

elnevezésű támogatási kórelem benyújtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Megjelent Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségekben elhel
települési önkormányzaíok, iinkormányzati társulások tulajdonábarl/vagyonkezelésében
külterületi helyi közutak fej lesztésének megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul túzte ki a vidéki térségek
infrastruktúrájának fejlesztését, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének javítását,
Íiildrajzi mobilitás elősegítését. A cél elérését a Kormány a vidéki térségekben m
települési önkormányzatok és önkormányzati társulások együttműködésével
megvalósítani a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
o a í'elhívás fcltételeinek megfelelő projekteket a pro.iektre megítélt 300 millió Ft vissza
térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló íbrrás erejéig;
o a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott proj
megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 50 %-ának megfeleló, maximum
millió Ft összegű támogatási előleget biaosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
o projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban lalt
társadal o m f elzárkóztatás i c é I o k e l éré sé hez.
o a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet

A Vidékfejlesztési program keretében meghirdetett ..Külterületi helyi közutak fej

című VP6-7.2,|.1-2l kódszámú felhívás alapján Szikszó Város Önkormanyzata pál
nyújthat be ,,Külterületi helyi közútfejlesztés Szikszón" projektre vonatkozóan.

A pályázat benyú.itási határideje 2022, február 28. napja, a támogatás intenzitása95Yo.

A pályázat benyújtásához kapcsolódóan Szikszó Varos Önkormanyzatnak Képviselő-testülete
a203l2021.(X.08.) száműhatározatával döntott arról, hogy a Szikszó 067,099, valamint 0l21
hrsz-ú ingatlanokhoz kapcsolódóan megbizza a Wall 2001 Bt{, hogy készítse el a külterületi
út,- híd és vízelvezetés rekonstrukció engedélyezési és kiviteli terveit.

Az elkészített kiviteli terv alapján aberuházás teljes költsége 338.225.133.-Ft, a beruházás
kapcsolódó egyéb költségek összege pedig 27 .258.25l,-Ft.

A beruházás kivitelezésének teljes költsége 365.483.384.-Ft, mely alapjan Szikszó V
Önkormanyzaténak a 2023. évi költségvetése terhére több mint 65 millió forint saját
kellene biztosítania.
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fejlesztési cél megvalósítása érdekében azt javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy
fenti kódszámú pályázat, mely alapjántett múszaki tartalommal kerüljön benyújtásra

adász patak, valamint a Bársonyos csatonra feletti hidak felújítása nem történne meg jelen
lyázat keretében.

műszaki tartalom csökkentését követően aberuházás kivitelezési költsége 282.316.640.-Ft_
az egyéb költségek összege pedig 25.400.000.-Ft összegre csökkenne, mely alapján

ikszó Város Önkormányzatának a 2023, évi költségvetése terhére 24.899.292.-Ft önerót
séges biztosítania saját bevételei terhére, figyelembe véve a pályázat 95%-os intenzitását.

fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviseló-testületnek, hogy a pályázat a csökkentett
benyújtásra.ki tartalommal kerüljön

a T. KépviselŐ-testületet, amennyiben az előterjesztésben leírtakkal egyetért, az alábbi
i javaslat szerint hozza meg döntését.

2022. február 24,

Sváb Antal sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Döntés a YP6-7.2.1.1-2l kódszámú,,Külterületi
elnevezésű támogatási kérelem benyújtásáról

helyi közútfejlesztés Szikszón''

kszó Város Önkorm ányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Vidékfejlesztési
kódszámrl,,,Külterületi helyi közutak
helyi közútfejlesztés Szikszón" címmel

keretében meghirdetett, YP6-7.2,1.1-21

helyszínei: Szikszó, külterület 067 lt:sz,
Szikszó, külterület 099 hrsz.
Szikszó, külterület 0l2l hrsz.

Lesztése" című pályázati felhívásra a ,,Külterületi
yázatot nyújt be.
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beruhazáshoz szükséges 24.899.292.-Ft pályázati önrészt - a pályázat eredményes
irálása esetén - az Önkormányzat2023. évi kciLtsegvetésre terhére blzios?tja.

haÍalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok,
lzkedések megtételére, valamint nyertes pályázatesetén atámogatási szórződés aláírására.
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