
Pénzüryi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Szám: SZl342-Sl2022.

JEGYZÓKÖNYV

KészÜlt: 2022. március 28. napjan 15,00 órakor az Inkubátorház nagylermében megtartott
Fénzügyi, Gazdasági és Városfej lesztési Bizottság ülésén.

Jelen vannak: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről:
Dr. Gulyásné dr. Kerekes Rita elnök
Fehér Balázs tag
Stelmach Mariann tag

Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal részéről:
Kriván Ildikó osztályv ezető
Battáné dr. Tóth Zita jegyző
Békésiné Dr. Ruttkai Tímea osztályvezető

Dr. Gulyásné dr. Kerekes Rita bizottsági elnök köszönti a jelenlévőket. Bejelenti, hogy az ülés
határozaíképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítő személyére tesz javaslatot Stelmach
Mariann bizottsági tag személyében. A, Pénzügyi Bizottság a jegyzókönyv hitelesítőre tett
javaslatot - 3 fo van jelen a szavazásnál - egyhangúlag 3 igen szavazaítal elfogadta. A
jegyzőkönyvet Dr. Juhász Lilla a Sziksz<li Közös ÖnkormányzaíiHivatal dolgozója vezeti.

Dr. Gulyásné dr. Kerekes Rita bizottsági elnök javaslatot tesz az ülés napirend.iére az alábbi
módosítással:

NAPIREND:

l./ Szikszó Város Közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett rendőri
intézkedésekról szóló 2021 , é,vi beszámoló elfogadása
2.1 A Bethánia Szeretetotthon feladatellátással átvállalt 2021. évi alapellátásairól szóló
beszámoló elfogadása
3./ Szikszó Város Önkormányzatának2022, évi Közbeszerzésí tervének elfogadása
4./ Döntés Szikszó Város Örrkormányzatának Szervezeti és Működési SzabályzatáróI szőIő
l 3 12021 . (VI. l 4,) önkorm ányzati rendel,otének módosításáról
5./ Döntés Szikszó Város Ön]<ormányzataKépviselő-testületének az önkormányzat2022. évi
költségvetéséről szóló 3 12022. (II. 1 5.) rendeletének módosításáról
6./Teleptilésnév használata iránti kérelenr elbírálása
7,/ Döntés a Szikszói Város.i Óvoda é;s Bölcsőde intézményl,ezeíői álláshelyre vonatkozó
pályázaí kiírásáról, a szakértői bizottság megválasztásáról, valamint a vezetési programmal
kapcsolatban a nevelőtestület, az alkalmazotti közösség és a szülői szervezet véleményének
beszerzéséről
8.1 A személyes gondosk,odást nyújtó szociá]is alapszolgáltatásokért, valamint a

g yermekétk ezé sért íi zete ndő t éríté s i díj ak fe l ü lv izs gálata
9./ Döntés a ,,Belterületi utak fejlesztése Szikszón című TOP_ Plusz-1.2.3-2l kódszámú,
Be lterül eti utak fej lesz tése pály ázat benyúj tásával kapcso latban
l0./Döntés a ,,Háziorvosi üg;ieleti ellátrís fejlesztése a Szikszói kistérségben" című TOP_
Plusz-3.3.1-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése" pályázat
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benyúj tásával kapcsolatban
n.l Döntés a Szikszó Déti Iparterület fejlesztése című TOP_ Plusz-l .1,1-21r HelYi

gazdaságfej lesztés pály ázat benyújtásával kapcsolatban

12./ Döntés a ,,Szociális célú váiosrehabitiiaciO Szikszó városában"című TOP-Plusz-3.1.2-

2 I ( ES Z A +1 p á|y azati kó d s zámú p áIy ázat b enyúj tásával kap c s o l atb an

l3./ Döntés a,,Szociális célú városreirabilitáció Szikszó városában"című TOP_Plusz-1 .2.2,21(

ERFA) pá|y áaati kó d s zámú p ály azat benyúj tás áv al kapc sol atban

l4.1 Az^ ,,yállalkozások versenyképességei javító, válamint a foglalkoztatást javító Szikszói

Ipari Park kialakítása,o című ToP-i.r.r-lo-Bo1-2017-00010 azonosító számú projekt feltáró

úi építése a hozzá tartoző közművekkel (csapadékvíz-elvezetés, szennYvíz-elvezetés,

kozvilagitas) építési munkáinak elvégzésére irán}uló közbeszerzési eljarás eredménYének

megállapítása és a nyertes ajanlattevő kiválasztása

A bizottság a napirendre vonatkoző javas|atot - 3 fő van jelerr a szavazásnál - egYhangúlag

3 igen szaiazatta| elfogadott és a fenti napirend szerint tartja ülését.

NAPIREND:

1./ Szikszó Város Közbiztonságanak helyzetéről , a közbiztonság érdekében tett rendőri

intézkedésekről szóló 202l. évi beszámoló elfogadása

Dr. Gulyásné dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: ismerteti az e|Őterjesztés tartalmát és

elfogadásra j avasolj a.

Fehér Baláns bizottsági tag: javasolja, hogy kérjék a rendórségtől, hogY a forgalmi rendet

jobban tartsak ,r.. .lőtt a városközpontban. Látta, hogy a behajtani tilos tábla kihelYezésre

került és fel kell hívni a helyiek figyelmét arra, hogy ezt tartsák is be.

Hozzászőlás nem volt, Dr. Gulyásné dr. Kerekes Rita bizottsági elnÖk szavazásra teszi fel a

beszámolót, amelyet a Bizottság - 3 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag 3 igen

szavazattal elfogad és meghozza az a|ábbi határozatot:

Szám : 30 l2022.(lll.28.) számú Határozat
Tárgy: Szikszó Város Közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett

rendőri intézkedésekről szőlő 202L évi beszámoló elfogadása

Szikszó Varos Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a

Képviselő_testületnek, hogy fogadja el az Encsi Rendőrkapitanyság beszámolóját Szikszó

varos közbiztonságának helyzetéről, és a2O2L évben aközbiztonság érdekében tett rendőri

intézkedésekről.

Felelős: a bizottság elnöke
Hataridó: a következő bizottsági ülés

2.1 A Bethania szeretetotthon feladatellátással
beszámoló elfogadása

Dr. Gulyásné dr. Kerekes Rita bizottsági elnök:

melyet elfo gadásra j avasol.

Hozzásző|ás nem volt, Dr. Gulyásné dr. Kerekes

átvállalt 2021. évi alapellátásairól szóló

röviden ismerteti az előterjesáés tartalmát,

Rita bizottsági elnök szavazásra teszi fel a
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beszámolót, amelyet a Bizottság - 3 fo van jelen a szavazásnál - egyhangúlag 3 igen
szavazaítal elfogad és meghozza az alábbibatfuozatot:

Szám: 3l |2022.(III.28.) számú Határozat
Tárry: A Bethánia §zeretetotthon 202l. évben végzett munkájáról szóló beszámolójának
elfogadása

Szikszó Város Pénzügyi, Gazdasági és Varosfejlesztési Bizottsága javasolja a
KéPviselŐ-testületnek, hogy fogadja el a Szociális Misiziótrársulat Bethania Szeretetótthon
202l.évi feladatellátással átvállalt alapellátásáról szóló beszámolóját az előterjesaés
melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: a bizottság elnöke
Hataridó: a következő bizottsági ülés

3./ Szikszó Varos Önkormányzatának2)22. évi Közbeszerzésitervének elfogadása

Dr. GulYásné dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: röviden ismerteti az elóterjesztés tartalmát. A
közbeszerzés i terv aktualizálásra került.

EgYéb hozzászőlás nem volt, Dr. Gulyásné dr. Kerekes Rita bizottsági elnök szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot, amelyet a Bizottság - 3 fő van jelen a s.ararásnál - egyhangúlag 3
igen szavazattal elfogad és meghozza azalábbi hatéxozatot:

Számz32 l 2022.(111.28.) szá m ú Határ ozat
Tá rry : Az ö n ko rm ány zat 2022, évi közb es zerzési tervén ek j óváhagyása

Szikszó Varos Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesáési Bizottsága javasolja a
KéPviselŐ-testületnek, hogy az önkorményzat 2022. évi összesített közbeszerzési tewét az
elábbiak szerint hagyja j óvá:

közbeszerzés
ldrgya

Típus
o

Előzetesen
bllcsült
neííó

érté'ke (Ft)

Alkalmazan
dó/

vóIasztotl
eljdrds
típusa

Eljdrds
lervezetl

megindíltis
a

Teljesítés

Felelős
akkreditdlt
közbeszerzé

si
szaklandcsa

dó
igénybevétel

e

Előzetes
ttíjékozta

ló
köuétéle

le

ToP-1.1.1-16-
Bo1_20l7-000l0
pályázat lpari
Park építése ,,A
vállalkozások
versenyképességé
t javító, r,alamint
a foglalkoztatást
segítő Szikszói
lpari Park
kialakítása"cím ű
pályázat csarnok
épület és iroda
helyiség
kialakítás építési
munkái

építé
§

2l1.382.03

Kbt.
H,armadik
rész, l12.
(l)
bekezdés
b.l pont
szerinti

2022.01.0
3.

2022.09.3
0.

igen nem



nem
2023.04.3
0.

2022.05.0
l.

Kbt.
Harmadik
rész,1l2.
(l)
bekezdés
b) pont
szerinti

24s2l1 00
0

építé
s

ToP-l.1.1-16-
Bo1-2019_00020
azonosító számú,

"Ipari park
kialakítása
szikszó város
versenyképességé
nek növelésére"
című pályázat
Ipari park
kialakítási építési
munkái

2023.04.3
0.

2022.06.0
1..

Kbt.
Harmadik
rész, ll2,
(l)
bekezdés
b) pont
szerinti

91 840
000

ToP_2.1.3-1ó-
Bo1-2019-00074
azonosító számú,
"Szikszó
városában
környezetvédelmi
infrastruktúra-
fejlesztések"
című pályázat

2024.03.3
1.

2022.04.3
0.

a Kbt.
Mósodik
Rész 81. §-a
szerinti

6 898 386
000

építés

A Szikszó és

térsége

fejlesztésének
érdekében
szükséges
intézkedésekről
szóló
l82l/202.(XL I8.)
Korm.
határozatban,
majd az azt
módosító
l560/202l.(VIII.5
) Korm,
hatdrozatban
szereplő szikszó
ipari fejleszlési
területhez
kapcsolódó
villamos energia
hálózatfejlesztés I

Felelős: a bizottság elnöke
Határidő: a következó bizottsági ülés

4./ Döntés Szikszó Varos önkormanyzatínak Szervezeti és MŰködési SzabálYzatarÓl szóló

13 l202L (VI. 1 4.) önkormányzati rendeletének módosításaról

Dr. Gulyásné dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát,

melyet elfo gadásra j avaso1.

Egyéb hozzásző|ás nem volt, Dr. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnÖk szavazá§atelzi
fel a határozati javas|atot, melyet a Bizottság - 3 fő van jelen aszavazásnál - egyhangúlag
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3 igen szavazattal elfogadásra javasolja ez alábbi rendelet-terv ezetet:

Szikszó Város Önkormán7,zata Képviselő-testületének ...12022.(......) önkormányzati
rendelete

Szikszó Város ÖnkormányzatánakSzervezeti és Működósi Szabályzatáről szőlő l3l202t.
(VI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljáwa, az Alaptörvény 32, cikk (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott fe]adatkörében eljáwa, az Önkormányzaí Szervezeti és
MŰködési Szabályzatárő| szóló l3l2(l2l, (VI.14.) önkormányzati rendelet 27, § (5)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság, valamint az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§

A Szikszó Város Önkormányzatáaak Szervezeti és Működési Szabályzatáről szóló l312021.
(VI. l4.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

,,8. §

( 1) A képviselő-testület munkalterl, szerint, de évente legalább 6 ülést tart,

(2) A polgármester a kép,,7i5glő-testület ülését a munkatentől eltérő időpontban is
összehívhatja.
A képviselő-testület soron kíviili ülését össze kell hívni a kezdeményezést követő 15 napon
belüli időpontra:
a) a képviselők egynegyedtinek,
b) aképviselő-testületbizottsál;ainak
c) a kormányhivatal vezetójéne:k
a testületi ülés összehívásának indrrkát taftalmaző indítványára.

(3) A képviselő-testület ülésére meg kell lrívni:
a) képviselőket,
b) jegyzőt,
c) napirendi pontok előadójt,
d) települési nemzetiségi önkormányz,atokelnökeit,
e) Közös Önkormányzati H,íval.al bels,ó szervezetiegységeinek vezetőit,

.í) önkormányzati tulajdon(l gazdaság,i társaságok -, valamint önkormányzaíí fenntartású
intézmények vezetőit,
akit a polgármester meghív,
a lakosság önszerveződő közösségeinek képviselőj ét.

(4) A napirendhez kapcsolódóan tanácskozási jog illeti meg:
a) a napirendi pont előadóját,
b) akit a polgármester a napirendhez meghívott.

g)
h)
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(5) A képviselő+estület üléseit a polgármester - akad ályoztatása esetén az alpolgárme9]ei -

Üiuju tir.r.. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve

tart-ós akadá|yőnatasut esetén a képviselő-testület ülését a Pénzügyi, Gazdasági és

Varosfejlesztési Bizottság elnöke hívja össze és vezeti.

(6) A képviselő-testületi ülés meghívóját, illetve az abban szereplŐ egyes napirendi pont0k

.tóte4".rteseit a képviselőknek, a tanácskozási joggal meghívottaknak olYan időPontban kell

kiküláeni, hogy azt az ülés előtt legalább 5 nappal megkapjak. A meghívó és az

előterjesztések elektronikus úton is továbbíthatóak.

(7) A testület ülésének időpontját, helyét, a megtargyalandó napirendi pontokat az Ülés elfitt

legalább 5 nappal a Közös ÖnkormányzatiHivatal hirdetótábláján, valamint az önkorménytat

húatalos honiápjan (www.szikszo.hu) közzé kell tenni. Az ülés napirendi anyagát (zart ülés

kivételével) a Közös ÖnkormányzatiHivatal épületében meg lehet tekinteni.

(8) Határozatképtelenség esetén ugyanzuon napirendi pont targya!ására a KépviselŐ-testÜ|et

ülését 5 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni."

2.§

A Szikszó Vilros Önkormanyzaténak Szervezeti és Működési SzabályzatérőI szőlő 13l20)L

(VI. l4.) önkormanyzati rendelet27 . §-a a következő (l5) bekezdéssel egészül ki:

,,(15) A Képviselő-testület bizottságainak nem képviselő tagjait vagyon-nyilatkozat tétpli

t<Óteiezettseg terheli, melynek nyilvántartása, ellenőrzése és az ezze| összeftiggő

kezdeményezések vizsgálata a Pénzügyi , Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság feladata."

3.§

Ez a rendelet2022,...... lép hatályba, és 2022....... hatályát veszíti.

5./ Döntés Szikszó Varos ÖnkormányzataKépviselő-testületének az önkorményzat2022. évi
költségvetéséről szóló 3 12022. (II. 1 5.) rendeletének módosításáról

Dr. Gulyásné dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát,

melyet elfo gadásra j avasol.

Battané dr. Tóth Zita jegyző: ismerteti az előterjesztés tartalmát, a kormányhivatal felhívására

szükségessé vált a rendelet bevezető részének módosítása, továbbá összegszerű
átcsoportosításokat is átvezetnek.

Krivan Ildikó oszá|yvezető: a költségvetés elfogadása óta világossá vált, hogy a holyi
televízió szolgáltatási jogával csak az alapítvany rendelkezhet, így az elÁez szükséges fonást
ehhez szükséges igazitani.

Dr. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: pontosításra került az iparűzési adó is.

Elmondja továbbá, hogy a helyi adó kiküldésre került, és szeretné ha a kiktildott
dokumentumhoz tájékoztatás kerüljön ki a honlapra, mert szátmára is értelmezhetetlen, hqgy
pontosan milyen összeget szükséges befizetni.

Egyéb hozzászőlás nem volt, Dr. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök szavazásrataszi
fe| a2022. évi költségvetés módosításáról szólórendelet-tervezetet, melyet a Bizottság - 3 fő
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Van jelen a Szavazásnál - egyhangúlag 3 igen szavazaítal elfogadásra javasol a Képviselő-
testületnek:

Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testületének,,.12022, (......) önkormányzati
rendelete

az Önkorm ányzat 2022. évi költségvetéséről szőlő 312022. (II. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Szikszó Város Önkormán7,zatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 5. § (9) bekezdése
tekintetében Magyarország 2022, évi kr)zponti költségvetéséről szóló 2021, évi XC, törvény
75. § 3) bekezdés b) pondában kapott felhata|mazás alapján, az Alapíörvény 32. cikk (1)
bekezdés t) pontjában meghatározott feladatkörében eljárvá, az Önkormártyzaí Szervezeti és
MŰködési SzabályzatáróI szóló 1312021. (VI.14.) önkormányzati rendelet 27. § (5)
bekezdésében biztosított l,éleményez;ési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőketrendeli el:

l.§

Az önkormányzat 2022, évi költségvetéséről szólő 312022. (IL 15.) önkormányzati rendelet
bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

,,Szikszó Város Önkormán"yzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32, cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 5. § (9) bekezdése
tekintetében Magyarország 2l)22. évi központi költségvetéséről szőIó 202l, ér,i XC. törvény
75. § 3) bekezdés b) pontjállan kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32, cikk (l)
bekezdés f) pontjában meghatáíozott feladatkörében eljárva, az Önkormányzaí Szervezeti és
Működési Szabályzatárő| s;zóló l3l2021. (VI.14,) önkormányzati rendelet 27, § (5)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság véleményénel: kikérésével a következőket rendeli el:"

2.§

Az önkormányzat2022. évi költségvetéséről szőIó312022. (II. l5.) önkormányzati rendelet l.
melléklete helyébe az l. mell(:klet lép.

3.§

Ez a rendelet 2022. . . . . . . lép tratályba, és2022. . . . . . . hatályát veszíti.

6,/Településnév használata iránti kérelenr elbírálása

Dr. Gulyásné dr. Kerekes Rita bizottsá6;i elnök: röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát,
nielyet el fogadásra javasol.

Egyéb hctzzászőlás nem volt, Dr. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök szavazásra teszi
fel a határozati javaslatot, me lyet a Bizrrttság - 3 fo van jelen a szavazásnál - egyhangúlag
3 igen szavazattal elfogadásra javasol a íl,épviselő-testületnek:
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Szám : 33 I2022,(I|I.2S.) számú Határozat
Tárry: Településnév úasználata iránti kérelem elbírálása

Szikszó Város pénzügyi, Gazdaságí és Varosfejlesztési Bizottsága javasolja a KéPvisel$-

testiiletnek, hogy határozat|anidőre enged elyezze Gáll Imre Szikszó, Móricz Zsiq191{ri't 
{2.1

szám alattilakos részére _ a gépkölcsönző vállalkozásának üzemeltetéséhez - a ,,SIXO Tool§"

név használatát.

Felelős: a bizottság elnöke
Hataridő: a következó bizottsági ülés

7./ Döntés a szikszói varosi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshelyre vonatko4ó

pary*ut kiírásáról, a szakértői bizottság megválasztásaról, valamint a vezetési _Prog:uT*Pl
kapcsolatban a nevelőtestület, az a|ka|Áazotii kOzOsség és a szülői szervezet véleménYéndk

beszerzéséről

Dr. Gulyásné dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: röviden ismerteti az e|Őteqesztés tartalmát,

melyet elfogadásra j avasol.

Battáné dr. Tóth Zita jegyző: felmerült az a kérdés az előterjesáéssel kaPcsolatban, hogY a

bíráló bizottság nem paratlan számú.

Dr. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: ebben az esetben javasolhatÓ, hogy a

bizottság harom tagú legyen. Kik lennének a tagjai?

Battané dr. Tóth Zita jegyző: ebben az esetben Kereki Józsefné, Gál Péter és Mező Istvfln

lehetnének a bizottság tagjai.

A bizottsági elnök szavazásrateszi fel azI. sztmúhatározatijavaslatot, melYet a Bizottság,r.3

fió van jelen a szavazásnál - egyhangúlag 3 igen szavazatta| elfogad és meghozzaazalá bi

hatfuozatot:

Szám: 34 l2022.(lII.28.) számú Határozat
Tárry: Döntés a Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshe§re

vonatkozó pály ázat kiírásá ról

Szikszó Varos Pénzügyi, Gazdasági és Varosfejlesztési Bizottsága javasolja a Képvise|Ő-

testületnek,hatérozzoÍ"t'ey,trogy {atyazati felhívást tesz közzé a Szikszói Varosi Óvoda és

Bölcsőde nevű intézményvezetői álláshelyének betöltésére az előterjesztés mellékletét kéPdzó

tartalommal a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldal]án

(www.kozigallas.gov.hu), valamint Szikszó Varos honlapjan és Szikszó Varos OnkormanyPat

hirdetőtáblájan.
A Képvisélo_testület megbizza a Szikszói Közös Önkormanyzati Hivatalt az

intézményv ezetői pály ázat leúonyolításával.

Felelős: a bizottság elnöke
Hataridő: a következö bizottsági iilés

Dr. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök módosító javaslata, hogy. a. II. szálnú

hatarozaii javaslat alapján javasolja a képviselő-testületnek, hogy abirá|őbizottság harom $SÚ
legyen: Kéreki Józsefné, Gál Péter és Mező István legyen a három tag. A II. számú hatfuo]ati
jaiáslatra vonatkozó módosító javaslatot a bizottság - 3 fö van jelen a szavazáslá|,



egyhangúlag 3 igen szavazattal elfogadott.

A módosított II. számú határozati javaslatot a Bizottság - 3 fo van jelen a szavazásnál -
e g yhan gúl ag 3 i ge n szav azattal e l fo gad é s me gho zz a az alábbi hatén o zatot:

Szám : 35 |2022.(III.28.) számú Határozat
TárgY: Döntés a Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde intézményv ezetői álláshelyre
vOnatkozó pályázat elbírálásához kapcsolódó 3 tagú szakértői bizottság
megválasztásáról

Szikszó Város Pénzügyi, Gazdasági .és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő_
testületnek, hogy a Szikszói Városi Óvoda és Bölcsóde intézményvézetői áta.n"tye.e kiírt
Pályázat pályázati eljárásának idejére 3 fős bizottságot hoz létre, a bizottság tagtrainak az
alábbi személyeke t v álasztja

l. Kereki Józsefné a Bethánia Napköziotthonos Óvoda intézményv ezetője
2. Mező István képviselő - az Oktatási, Kulturális, Sport, és Szociális Bizottság elnöke -
3. Gál Péter képviselő, intézményvezető - azOktatási, Kulturális, Sport, és Szociális
Bizottság taga -

Felelős: a bizottság elnöke
Határidő: a következő bizottsági ülés

A III. számú határozati javaslatot a Bizctttság - 3 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag
3 i gen szav azattal e l fo gad é s nr e gho z za a,.z alábbi határ o zatoí :

Szám : 36 |2022.(III.28.) szám ú Határozat
Tárgy: Döntés a Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshelyre
vonatkozó pályázat elbírálásához kapcsolódóan a nevelőtestület, az alkalmazotti
közösség és a szülői szervezeí véleményének beszerzéséről

Szikszó Város Pénzijgyi, Ga:ldasági és Varosfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-
testületnek. határozzon úgy, trogy a Szikszói Városi Ovoda és Bölcsőde intézményvezetői
álláshelyre vonatkozó pályázat elbírálásához kapcsolódóan beszerzi a nevelótestület, az
alkalmaz<>tti közösség és a szülői szewez,et véleményét.

Felelős: a bizottság elnöke
Határidő: a következő bizottsálgi ülés

8.1 A személyes gondoskodást nyúrjtó szociális alapszolgáltatásokért, valamint a
gyermekétkezésért fi zete ndő té ríté si díj ak fel ül v izsgálaía

Dr. Gulylrsné dr. Kerekes Rittr bizottsági elnök: röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát,
nrelyet ellbgadásra j avaso1.

Egyéb hozzászőlás, módosító javaslat nem volt, az elnök szavazásra teszi fel a határozati
javaslatot, melyet a Bizottság -- 3 fő van jelen a szavazáskor - egyhangúlag 3 igen szavazattal
elfogad és meghozza az alábbi határozatot:

Szám : 37 |2022.(III.28.) számú Határozztt
Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokért valamint a
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ryermekétkezésért fizetendő térítési díjak felülvizsgálata

Szikszó Város Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képvise|ő-
testületnek, hogy a szociális ellátások intézményi térítési díjait, valamint a gyermekétkezésÉrt

fizetendó térítési díjakat vizsgálja felül.

Áilapítsa meg, hogy a koronavírus-világjarvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhít{se
érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 81812021. (XII.28.) Kormányrende|et,
valamint a veszélyhelyzettel összeíiiggő átmeneti szabályokról szóló 202I. évi XCX. törv§ny

alapjan azintézményi térítési díjak mértéke nem lehet magasabb, mint azugyanazon díjna|t a

Korm. rendelet hatálybalépését megelőzó napon hatályos és alkalmazandó mértéke, e!ért

rendelet módosítására nincs szükség.

Felelős: a bizottság elnöke
Hataridő: a következő bizottsági ülés

9./ Döntés a ,,Belterületi utak fejlesztése Szikszón című TOP* Plusz-l .2.3-2l kódszárhÚ,

Belterül eti utak fej l eszt ése pá|y ázat benyúj tásával kapc so l atban

Dr. Gulyásné dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: röviden ismerteti az előterjesztés tartal4át,
melyet elfogadásra j avasol.

Battáné dr. Tóth Zita jegyző: elmondja, hogy a Kassai, a Thököly, Bercsényi, és az Ar{ny
János utak felújításról van szó.

Dr. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: csak felújításról van szó? Mert a Széchéfiyi
utcában az út szélesítésére is szükség lenne.

Battané dr. Tóth Zita jegyző: a tiikrös kanyarban az űt szélesítésére is sor kerül, mert té|en

balesetveszélyes az útszakasz, mert nagyon szűk.

Dr. Gulyásné Dr. Kerekes Rita elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. melye[ a

Bizottság - 3 fo van jelen a szavazásnál - egyhangúlag 3 igen szavazattal elfogad és

me ghozza az alábbi hataro zato t :

Szám : 38|2022.(III.28.) számú Határozat
Tárry: Döntés a ,,Belterületi utak fejlesztése Szikszón"című TOP_ Plusz-1.23.121
kódszámú, Belterületi utak fejlesztése pá|yázat benyújtásával kapcsolatban

Szikszó Varos Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képvisdlő-
testületnek, hogy hatétrozzon úgy, hogy TOP_ Plusz-1 .2.3-2l Beltertileti utak fejlesztése cífnű
pá|yánati felhívás keretében Belterületi utak fejlesáése Szikszón címmel pá|yázatot nyújt bP.

Felhatalmazza a polgármestert a pályánati kiírásban foglaltaknak megfelelóen a pá|yéipat
előkészítésére, a pályazathoz szi,ikséges nyilatkozatok megtételére és a dokumenturriok
elkészítésére, a pályázat benyújtására, sikeres páIyázat esetén a Támogatási Szerződés
megkötésére és- a pá|yázat megvalósításávai kapcsolatosan a jtivőben felmerlilo
dokumentumok előkés zitésére és aláírására.

Felelős: a bizottság elnöke
Határidő: a következő bizottsági ülés
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l0,/DÖntés a ,,Háziorvosi ügy,eleti ellátás fejlesztése a Szikszói kistérségben" című l'op_
Plusz-3.3.1-2l Helyi egészségügyi (is szociális infrastruktúra fejlesztése" pá|yázx
benyúj tásál,al kapcsolatban

Dr, Gulyásné dr. Kerekes Ritra bizottsági elnök: röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát,
melyet elfogadásra j avasol.

Battané dr. TÓth Zita jegyző: ttzEgészségházmögötti részen alakítanák ki azűj ügyeletet. Itt
Parkoló kialakítására is sor kr:rülne. Az ingatlan megvétele folyamatban van, egy része az
önkormány zaté. A pály ázat 1 00%-os támo gatási intenzitású.

Dr. Gulyásné dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a tulajdonosok nagyon sokat kértek érte annak
idején, mert volt már szó ennek az ingatlannak a megvásárlásáról.

Battáné dr. Tóth Zita jegyző: a tfugyalások folyamatban vannak a tulajdonosokkal, az
értékbecslés elkészült.

Dr. Gulyásné Dr. Kerekes Rita elnök sz,-avazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a
Bizottság - 3 fo van jelen il szavazásnál - egyhangúlag 3 igen szavazattal elfogad és
me ghozza az al ábbi haíár ozato,t :

Szám : 39 |2022.(III.28.) számú Határozat
Tárgy: Döntés a ,,Háziorvosi ügyeleti ellátás fejlesztése a Szikszói kistérségben" című
TOP_ Plusz-3.3.1-21 Helyi egészségü5,i és szociális infrastruktúra fejlesztése" pá|yázat
benyújtásával kapcsolatban

Szikszó Város Pénzügyi, Gaz:dasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy határozzon úgy, hog,y a TOP_ Plusz-3.3.1-2l Helyi egészségügyi és
szociális infrastruktúra fejlesz:tése című pályázati felhívás keretében Házionosi ügyeleti
ellátás fejlesztése a Szikszói kilstérségben címmel pályázatot nyújt be,

Hatalmazza fel a polgármestert a pályá:,zati kiírásban fbglaltaknak megfelelően a pál7,ázat
előkészítésére, a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére és a dokutnentumok
elkészítésére, a pályázat benyújtására, sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés
megkötésére és a pályázat megvaltisításával kapcsolatosan a jöv,őben felmerüló
dokumentumok előkészítésére rjs aláírására.

Felelős: a bizottság elnöke
Határidő: a következő bizottságli ülés

11,1 Döntés a Szikszó Déli Iparterület fejlesztése című TOP_ Plusz-1 .1,1-21 Helyi
gazdasági,-ij lesztés pály ázat benyúj tásával kapcsolatban

Dr. Gulyásné dr, Kerekes Rita bizottsági elnök: röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát,
melyet elfogadásra javasol, Az ipari parkhoz kapcsolódó csomópont kialakításával
kapcsolatban kell dönteni.

Dr, Gulyásné Dr. Kerekes Rita elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a
Bizottság * 3 ö van jelen a szavazásrrál - egyhangúlag 3 igen szavazattal elfogad és
me gho zza az alábbi határ o zatot:
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Szám : 40 12022.(űI.28.) számú Határozat
Tárgy: Döntés a Szikszó Déli Iparterület fejlesztése című TOP_ Plusz-1.1.1-21 HeLyi
gazdaságfejlesztés pály ázat benyújtásával kapcsolatban

Szikszó Varos Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy határozzon úgy, hogy a TOP_ Plusz-1 .1,I-2l Helyi gazdaságfejlesztés círrrű

pályánati felhívás keretében Szikszó Déli Iparterület fejlesztése címen pályéaatot nyújt be.

Hatalmazza fel a polgármestert a pályínati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályápat
előkészítésére, a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére és a dokumentumok
elkészítésére, a pályazat benyűjtására, sikeres pályazat esetén a Támogatási Szerzódés
megkötésére és- a páIyánat megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerrJilő

dokumentumok előkés zítésér e és aláir ásár a.

Felelós: a bizottság elnöke
Határidő: a következő bizottsági ülés

l2,1 Döntés a ,,Szociális célú városrehabilitáció Szikszó varosában"című TOP_Plusz-3.1.2-
2 1 ( ESZ A +) pály ázati kódszámú pá|y ázat benyúj tásával kapcso l atban

Dr. Gulyásné dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát,
melyet elfo gadásra j avasol.

Stelmach Mariann bizottsági tag:,a napirenden szereplő két pályinat külön pályézatrtak
számit, de együtt kell kezelni őket. Igy ez és a következő napirendi pont összeftigg. Elmondja,
hogy négy szegregátum van a városban, és ezeket érintik ezek a pá|yázatok, amely sotán
,roóiálir-bérlakásokat és közösségi teret kell kialakitani az itt élők számára. Útfelújítás is
került bele a pincék közé, de mindössze egy 400 méteres útszakaszról van szó. A Borokháza
felé vezető út mellett egy park kerülne kialakításra. Három kamera felszerelésére lerme
lehetőség, valamint szemétgyújtés is tartozik a pályázathoz - ez azt jelenti, hogy 8.10
konténer kerülne megrendelésre és két fix szemétgyűjtő pontot hoznának létre, Továbbá
elhanyagolt ingatlanok bontására is sor kerülne, kb. 10-11 ingatlanról lenne szó.

Dr. Gulyásné Dr. Kerekes Rita elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. melyet a

Bizottság - 3 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag 3 igen szavazattal elfogad és
meghozza az a|ábbi hatarozatot:

Szám : 41 |2022.(III.28.) számú Határozat
Tárry: Döntés a ,,Szociális célú városrehabilitáció Szikszó városában"című TOP_Plusz-
3.1.2 -2l (E S ZA+) pály ázati kó d szám ú p á|y ázat benyúj tás ával kapcsolatb an

Szikszó Város Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képvisqlő-
testületnek, hogy határozzon űgy, hogy TOP_ Plusz-3.1.2-21 (ESZA+) Szociális célú
városrehabilitáció pályázati felhívás keretében ,,Szociális célú városrehabilitáció Szikszó
városában" címmel pályázatot nyujt be.

Hata|mazza fel a polgármest ert a pá|yénati kiírásban foglaltaknak megfelelőe n a pályéuaí
előkészítésére, a pályazathoz sziikséges nyilatkozatok megtételére és a dokumenturrtok
elkészítésére, a pályázat benyújtására, sikeres pályazat esetén a Támogatási Szerzőflés
megkötésére és a pályázat megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerülő
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dokumentumok előkés zítésére és aláírásara.

Felelős: a bizottság elnöke
Határidő: a következő bizottsági ülés

l3./ Döntós a,,Szociális célú városrehabilitáció Szikszó városában"című TOp plusz-1.2.2,21(
E RFA) p ály ázati kó d s zámú p ály ázat ben yúj tás áv al kapc so l atban

Dr. Gulyásné dr. Kerekes Rita bizonsági elnök: röviden ismerteti az előterjesztés tartalmát,
melYet elfogadásra javasol. Az előző napirendhez kapcsolódik az előterjesáé;.

Stelmach Mariann bizottságli tag: a pá\yázat keretében programokat és workshopokat
rendeznének a szegregátumban élők számára, ez egy közösségi akcióterv, amely * áaaai
napirend i ponthoz tarto zó fej l e sztésekhe z tartoznak.

r. Gulyásné Dr. Kerekes Rita elnök szavazásra teszi fel a haténozati javaslatot, melyet a
izottság - 3 fió van jelen a szavazásnál - egyhangúlag 3 igen szavazattal elfogad és
re ghozza az alábbi határ ozatot:

m: 42|2022.(III.28.) számú Határozat
árgy: Döntés a ,,Szociális célú városrehabilitáció Szikszó városában"című TOP Plusz-

21 (ERFA) pályázatí kódszámú pályázat benyújtásával kapcsolatban

ikszó Város Pénzügyi, Gazdasági és Varosfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-
hogy TOP_Plusz-|.2,2.2l (ERFA) Szociális célú
keretében,,szociális célú varosrehabilitáció szikszó

tnek, hogy határozzon úgy,
bilitáció pályázati felhívás
,"címmel pályázatot nyújt be.

ata|mazza fel a polgarmestert a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően a pályánat
őkészítésére, a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére és a dokumentumok
készítésére,a pályénat benyújtására, sikeres pályazat esetén a Trámogatási Szerződés

és a pályénat megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerülő
előkészítésére és aláir ását a.

elős: a bizottság elnöke
aridő: a következő bizottsági ülés

.l Az ,,Yállalkozások versenyképességét javító, valamint a foglalkoztatást javító Szikszói
i Park kialakítása" című l"OP-1.1.1-16-801-2017-000l0 azonosító számú projekt feltaró
építése a hozzá tartoző közművekkel(csapadékvíz-elvezetés, szewtyviz-elvezetés,
ilágítás) építési munkáirrak elvégzésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményének
lapítása és a nyertes ajárrlattevő kil,álasztása

dr. Tóth Zita jegyző: a Top II-es pályázathoz kapcsolódik a döntés, a D-gesáor
a legkedvezőbb. Ebben az esetben is feltételes az eljénás és a szerződéskötés is. Az

i parkhoz vezető út kivitelezéséről van szó.

Gulyásné Dr. Kerekes Ri,ta elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a
szavazásnál - egyhangúlag 3 igen szavazattal elfogad és- 3 fő van jelen a

az alábbihatározatot:
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Szám : 43 12022.(III.28.) számú Határozat
Tárry: Az ,,Vállalkozások versenyképességét javító, valamint a foglalkoztatást javító

sziúzoi Ipari park kialakítása" című TOP-I.1.1-16-B01-2017-00010 azonosító számú

projekt reltaro út építése a hozzá tartoző közművekkel (csapadékvíz-elvezetés,

s"ennyvi"-elvezetés, kőzvilágítás) építési munkáinak elvégzésére irányuló kÖzbeszerzési

eljárás eredményének megállapítása és a nyertes ajánlattevii kiválasztása

Szikszó Város Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága javasolja a KépviselŐ-

testületnek, hogy a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve állapítsa meg, hogy a Szikszó

Város Önkormrinyzata (3S00 Szikszó Kálvin tér 1.) által megindított ,,IparterÜlet
infrastruktúrájának építési munkái" tárgyű," azon belül feltáró Út építése a hozzá

tartoző közművekkel (csapadékvíz_elvezetés, szennyvw-elvezetés, közvilágítás) Ópítési

munkáinak elvégzésére a közbeszerzésebő| szóló 2015. évi C]XLIII. törvény (továbbiakban:

Kbt.) Harmadik iész, uniós értékhatár alatíi, nyílt (Kbt. 112. § (1) b) bekezdése alapján)

közbeszerzési elj árás eredményes.

Az önkorményzat a bontási eljárás során ismertetett, fedezeti összeg (ami nettó l44.640.024,,

Ft,) és a legalacsonyabb ajánlati ár (nettó 182jI1,602^-,-Ft) közötti különbözetet (nettó

rg.ozt ,578,- Ft) a feltételesen indított közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő

szerződés hatálybalépésének feltételéül kötött költségnövekmény iránti kérelemben szereplŐ

többlettámo gatási i gényből kívánj a bizto sítj a.

A közbeszerzési e|járásban a D-Gesztor Epítő és Acélszerkezet Gyártó Kft. (3527 Miskolc,
TerézUtca 4.) ajanlattevő tette a legjobb ár-érték arányttartalmaző érvényes ajánlatot (1000

pont, értéke nettó l82.7 11.602.-F0.

A Képviselő-testület állapítsa meg, hogy a D-Gesztor Epítő és Acélszerkezet Gyártó Kft.
(3527 Miskolc, Teréz Utca 4.) ajánlattevő az eljárás nyertese és vele a szerződéskötési

moratórium leteltét követően a szerződés feltételesen megköt.hető. A feltételesen megkötött

szerződés hatálybalépésének feltétele a költségnövekmény iránti kérelem pozitív elbírálása

legyen.

A Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a vállalkozásí szerződés aláírására.

Felelős: a bizottság elnöke
Határidő: a következó bizottsági ülés

Dr. Gulyásné dr. Kerekes Rita bizottsági elnök ezután zárt ülést rendel el, melyről külön
jegyzőkönyv készül. Jegyzőkönyv lezárva 15 óra 25 perckor.

Krnf.

lVr-'---rrA.
Dr. Gulyásné dr. Kerekes R}ta

bizottsági elnök
) stelmach Mariann

hitelesítő


