
Szám: SZl48-8l2022.
S ÖNKORVÁNVZ ülprp

Jegyzőkönyv

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviseló-testületének 2022, február 24. napján
l5.30órakor a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti tárgyalójában megtartott
rendkívüli ülésén.

Jelen vannak: Sváb Antal polgármester
Gál Péter, Hetesi Gergely, Kőhalmi Mónika, Mező István és Stelmach Mariann
képviselők.

Tanácskozási joggal meghívottak közül ielen vannak:
Kriván I ldikó osztályv ezető
Battáné dr. Tóth Zita jegyző távollétében és megbizásábő| Dr. Juhász Lilla
hatósági ügyintéző

Sváb Antal polgármester: köszönti a nregjelenteket. a jelenléti ív alapján megállapíqa, hogy
az ülés határozatképes és azt megnyiüa. A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tesz javaslatot
Gál Péter és Kőhalmi Mónika képviselők személyében. A képvise]ő-testület a hitelesítőkre
tett javaslatot - 6 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta, A
jegyzőkönyvet Dr. Juhász Lilla a Szikszói Közös ÖnkormányzatiHivatal dolgozój avezet|

Polgármester javasolja. hogy a testület a meghívóban - 1. sz, melléklet - szereplő napirend
szerint tartsa ülését:

NAPIREND:
1./ KPC-933 forgalmi rendszámú gépjármú üzemeltetésre történó átadása
2./ Döntés Szikszó belterület l550 hrsz-ú ingatlan vagyonkezelésbe történö átadásáról
3./ Döntés a ,,Külterületi helyi közútfejlesztés Szikszón" elnevezésűYP6-7 .2.1,1-2l azonosító
számú páIy ázat benyúj tásáról
- Egyebek

A Képviselő-testület a napirerrdre vonatkozó iavaslatot , 6 íö van jelen a szal'azásnáI -
egyhangúlag 6 igen szavazalíal elíbgadta és az alábbi elfogadott napirend szerint tartja ülését:

NAPIREND:
1./ KPC-933 forgalmi rendszámú gépjármű üzemeltetésre történő áíadása
2./ Döntés Szikszó belterület 1550 hrsz-ú ingatlan vagyonkezelésbe történő átadásáról

3./ Döntés a ..Kültertilcti helli közútíb.ilcsztés Szikszón" elnevezésíi VP6-7.2.Ll,21 azonosító

szán. ú pálry ázat benyúj tásáró l

- Egyebek

Fentiek alapján a képviselő-testület azalábbinapirendi pontokat tárgyalja:



NAPIREND:
1./ KPC-933 forgalmi rendszámú gépjármű üzemeltetésre történő átadása
2./ Döntés Szikszó belterület l550 hrsz-ú ingatlan vagyonkezelésbe történő átadásáról
3./ Döntés a ,,Külterületi helyi közútfejlesztés Szikszón" elnevezésűYP6-7 ,2.1,1-2l azonosító
számű p ály ázat benyúj tás aró l
- Egyebek

NAPIREND:
l./ KPC-933 forgalmi rendszámú géplármű üzemeltetésre történó átadása

llőterj esztő : pol gármester
(Irásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. szímű melléklet)

Sváb Antal polgármester: az előterjesztés az ülés elején kiosztásra került. A 2022. évi
költségvetés készítésekor, az egyeztető ülésen úgy kalkuláltak, hogy az autó, amelyet az
állatvédő alapítvány használ, kerüljön az alapitvány üzemeltetésébe. iev a költségek
elszámolása egyszerűbbé válna. Az alapítvány vezetőjétől, Hetesi Gergely képviselő úrtól
érkezett egy kérvény aría vonatkozólag, hogy a képviselő-testület döntsön az altőnak az
alapítvány részére történő üzemeltetésbe adásáról. Kéri az előterjesztés elfogadását.

Hetesi Gergely képviseló: bejelenti személyes érintettségét a gépjármű üzemeltetésbe adásáról
szőlő szavazásnál, mivel ő az alapitvany képviselője.

Sváb Antal polgármester szóbeli javaslata, hogy a képviselő-testület Hetesi Gergely
képviselőt ne zária ki az Opel Zafta típusú autó üzemeltetésének átadásáról szóló
szavazásból.
Polgármester szavazásra teszi fel szóbeli javaslatát, melyet a képviselő-testület - 6 fő van
jelen a szavazásnál - 5 igen szavazattal és 1tartőzkodással elfogad és meghozzaaz alábbi
határozatot:

Szám : 38l2022.(IL24.) HATÁROZAT
Tárgy: Döntés Hetesi Gergely képviselő szavazáson való részvételéről

Szikszó Varos Önkormanyzat Képviselő-testülete nem zárla ki az Opel Zaftra típusú
gépj armű üzemeltetésbe adásáról szóló szav azásből.

Felelős: polgármester
Határidő: azonrlal

Egyéb hozzászőlás, módosító javaslat nem volt, polgármester szavazásra teszi fel a határozati
javaslatot, melyet a képviselő-testület - 6 fő van jelen a szavazásnál - 5 igen szavazattal és l
tartózkodással elfo gadott és megh ozta az alábbi határ ozatot:

Szám : 39 l2022.(ll.24.) HATÁROZAT
Tárgy: KPC-933 forgalmi rendszámú gépjármű üzemeltetésre történő átadása

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő
KPC-933 forgalmi rendszámú Opel Zafiratípusú gépjárművet üzemeltetésre átadja a Szikszói
Kömyezet-, Természet-, Allatvédő és Ismeretterjesztő Alapítvány részére,2022. március 1.
napjától, hatátrozatlan időtartamra, az a|apitvány céljainak megvalósítása érdekében.



Felelós: polgármester
Hataridő: azowtal

l5.38 órakor Marjai Pál képviselő megérkezik az ülésre.

2./ Döntés Szikszó belterület l550 hrsz-ú ingatlan vagyonkezelésbe történő átadásáról

!lőterj esztő : polgármester
(Irásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 3. számú melléklet)

Sváb Antal polgármester: az előterjesztés az ülés elején keült kiosztásra, Az Alkotóház
épületéről van szó..Jelenleg a Start Munkaprogram keretében a Sixo Tender Kft. végzi az
ingatlan felújítását. igy a pályázat e|számolása miatt célszerű lenne, ha az ingatlant átaáná az
önkormányzaí a cég üzemeltetésébe. Ehhez szükséges a testület döntése.

Egyéb hozzászőlás, módosító javaslat nem volt, polgármester szavazásra teszi fel a határozati
javaslatot, melyet a képviselő-testület - 7 fő van jelen a szavazásnál- egyhangúlag 7 igen
szavazatlalelfogadottésmeghoztaazalábbihatérozatot:

Szám : 40 t2022.(IL 24.) HATÁRozar
Tárry: Döntés Szikszó belterület l550 hrsz-ú ingatlan varyonkezelésbe történő
átadásáról

Szikszó Varos Önkormanyzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő Szikszó beltertilet l550 helyrajzi számú, természetben Szikszó, Gárdonyi u.
l l, szám alatt található ,,kivett |akőhaz, udvar" megnevezésű, összesen 1420 m2 alapterületű
ingatlant vagyonkezelésbe adja Szikszó Varos Önkormányzat l}}oÁ-os tulajdonában lévő
Sixo Tender Kft-nek.

A vagyonkezelői szerződés elkészítésével megbízzadr. Cserba Attila jogi képviselőt.
Felhatalmazza a polgérmestert a vagyonkezelői szerződés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3./ Döntés a ,,Külterületi helyi közútfejlesztés Szikszón" elnevezésű VP6-7 .2.1,1-2l azonosító
számú pály énat b'enyúj tásaró l

Előterj esztő : polgármestor
(Irásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 4. szátmű melléklet)

Sváb Antal polgármester: elnaondja, hogy a pá|yázat beadási hatarideje miatt kellett a
rendkívüli ülést összehívni. A külterületi utak fejlesztése tárgyában kiírt páIyázati felhívás
beadási határideje február 28. napja. hétíö. Apályázatról az előző üléseken is volt már szó, a

Hernád felé vezető út kialakítására kerülne soro amely 3,4 km hosszúságú út építését jelentené,

az űt két oldalan arkok kialakításara is sor kerülne, tehát a csapadékvíz elvezetését is
megoldanak. Nem aszfaltozotl út kerülne kialakíüísra, hanem egy alapot kapna azűt, amelyet
zúzottköves burkolat fedne, Eredetileg a két híd felújítása is szerepelt a tervek között. A
tervezők költségvetése alapján azonban az önerő nélkül 365 millió Ft lenne a költsége, a két
híd felújítása jelentósen növelné az önerő mértékét. Az előterjesztés az ülés elején kiosztásra
került. Javasolja, hogy az előterjesztésben is szereplő, csökkentett műszaki tartalommal adjak



be a pályázatot, a két híd felújítását más fonásból oldanak meg. Így az önkorményzatnak 25

millió Ft önerőt szükséges vállalnia a2023-as évi költségvetése terhére.

Hetesi Gergely képviselő: a tervezők már az inflációval is számoltak a költségvetés
készítésekor?

Sváb Antal polgármester: a jelenlegi árakkal számolnak, azonban a tervezői költségvetés
készítésekor jellemzően magasabb árakkal kalkulálnak. Előfordulhat, hogy valóban atervezett
önerőt kell majd kifizetnie az önkormányzatnak2023-ban.

Sváb Antal polgármester: elmondja, hogy a csökkentett műszaki tartalommal az önerő
55 millió Ft összeggel csökken.

Mező István képviselő: jelenleg a pályázat beadására kerül sor? Előfordulhat, hogy nem is
lesz nyertes a pályázat?

Sváb Antal polgármester: igen, jelenleg apályázat kerül beadásra, csak ezután derül ki, hogy
apályázat megvalósul-e vagy sem.

Egyéb hozzászólás, módosító javaslat nem volt, polgármester szavazásra teszi fel ahatározati
javaslatot, melyet a képviselő-testület - 7 fő van jelen a szavazásnál- egyhangúlag 7 igen
szavazattalelfogadottésmeghoztaazalábbihatározatot:

Szám : 41 t2022.(IL24.) HATÁROZAT
Tárgy: Döntés aYP6-7.2.1.1-2l kódszámú ,,Külterületi helyi közútfejlesztés Szikszón"
elnevezésű támogatási kérelem benyújtásáról

Szikszó Varos Önkormányzat Képviselő{estülete úgy határoz, hogy a Vidékfejlesztési
Program keretében meghirdetett, VP6-7.2.1.1-2I kódszámú, ,,Külterületi helyi közutak
fejlesztése" című pályénati felhívásra a,,Külterületi helyi közútfejlesztés Szikszón" címmel
pá|yazatot nyújt be.

A megvalósítási helyszínei: Szikszó, külterület 067 hrsz,
Szikszó, külterület 099 hrsz.
Szikszó, külterület 0121 hrsz.

A beruhazáshoz sziikséges 24.899.292.-Ft pá|yázati önrészt - a pályázat eredményes
elbírálása esetén - az Önkorményzat2023. évi költségvetésre terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására" a szükséges nyilatkozatok,
intézkedések megtételére, valamint nyertes pályázat esetén atámogatási szerzódés aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. február 28.

Polgármester ezután zárt ülést rendel el, amelyről külön jegyzőkönyv készül.
Jegyzőkönyv lezárva l5 óra 50 perckor.
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