
Szám: SZl48-|8l2022.
KSZÓ VÁR T KEPVISE

Jegyzőkönyv

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 30. napján
l7.20 órakor az Inkubátorház nagytermében megtartott ülésén.

Jelen vannqk: Sváb Antal polgármester
Dr. Piskóti István alpolgármester
Gál Péter, Dr. Gulyásné Dr. Kerekes Rita, Kőhalmi Mónika, Marjai pál és
Mező István képviselők.

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
Battáné dr. Tóth Zita jegyző
Kriván lldikó osztályv ezető

Sváb Antal polgármester: köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy
az ülés határozaíképes és azt megnyiüa. A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tesz javaslatot
Gál Péter és Kőhalmi Mónika képviselők személyében, A képviselő-testület a hitelesítókre
tett javaslatot - 7 fő van jelen a szavazásnál - egyhangűlag 7 igen szavazattal elfogadta. A
jegyzőkönyvet Dr, Juhász Lilla a Szikszói Közös ÖnkormányzatiHivatal dolgozója vezeti.

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

NAPIREND:

1./ Döntés a Szikszói Varosi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőí álláshelyérrek betöltésére
vonatkozó pály ázat elbírálásáró l
2./A SIXO Tender Kft,202l. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
3,/ A SIXO Fejlesztési Kft.2021. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
4. l Beszámoló a Szikszó városi köztemető üzemeltetőj ének tevékenységéről
5.1 Beszámoló a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Tarsulási Tanácsában végzeíí
munkáról
6.1 Beszámolő az önkormányzaí gyermekjóléti és gyermekvédelrni feladatainak ellátásáról
7./ Éves belső ellenőrzési jelentés 202l. évrőI
8./ Szikszó Város Önkormányzata2021. évi költségvetésének előirányzaí módosítása
9. / S z i k szó V áro s Ö nkormán y zatának 202 l . évi kö ltsé gveté s i zár számadása
l0./A településkép védelméről szóló rendelet módosításár,al kapcsolatos vélemények
elfogadása
1 1./A közterületen történő szeszes ital fogyasztás szabályairól szóló helyi önkormányzaíi
rendelet elfogadása
l2./ Döntés a,,Szikszó Jegy" kibocsátásával kapcsolatban
13.1 A Szikszói Városi Sportcsarnok felújítására irányuló beruházás megvalósításához
kap c so l ódó fe l e lő s akkreditált közbeszerzé si szaktanác sadó ki vál asztása
14.1 Tájékoztatás a polgárnrester 2022. évi szabadság igénybevételével kapcsolatban
15./ Együttműködési megállapodás megkötése Digitális Jólét Program Pont üzemeltetésére



vonatkozóan
16.1 ,,A vállalkozások versenyképességét javító, valamint a fbglalkoztatást javító Szikszói

Ipari"Park kialakítása,, című ToP_1.1.1-16-801-2017-00010 azonosító számú projekt nem

elszámolható költsé geihez saj át fonás biztosítasa
17.1 Azönkormányiat2)22. évi közbeszerzési tervének l. számú módosítása

l8./ A Szikszó és térsége fejlesáésének érdekében szükséges intézkedésekről szóló

l82ll2020. (x. l8.) Korm. haténozat, majd az azt módosító 15601202l. (VIII. 5.) Korm.

hatérozat alapjan a szikszói ipari fejlesztési területhez kapcsolódó villamos energia

hálózatfejleszÜs ,,Szikszó Ipari parv. tlZtZ2 kV-os alállomás építése" projekt tervezési és

kivitelezési munkáinak elvégzésére iranyuló közbeszerzési eljarás megindításáről és az

eljarásban közreműködő bírálóbizottságról
tÖ./ oontes a 3800 Szikszó, zk.427312 hrsz.-ú ingatlan Vantage Towers Zrt. részére tÖrténő

bérbeadásáról

- Egyebek

A Képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot - 7 fo van jelen a szavazásnál -
egyhangúla g7 igen szavazatta| elfogadta és az alábbi elfogadott napirend szerint tartja ülését:

NAPIREND:

1./ Döntés a Szikszói Varosi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshelyének betöltésére

vonatkozó pály ázat elbírálásáról
2./A SIxo Tender Kft.202L évben végzetttevékenységéról szóló beszrámoló elfogadása

3./ A SIxo Fejlesztési Kft. 2021. évben végzetttevékenységéről szóló beszímoló elfogadása

4 . l Beszátmoló a S zikszó váro si köáemető üzemeltetőj ének tevékenysé gérő l
5./ Beszámoló a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Tarsulási Tanácsában végzett

munkaról
6.1Beszámolő azönkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

7 .l Eves belső ellenőrzésijelentés 202l. évről
8./ Szikszó Varos Önkormányzata202l. évi költségvetésének előirányzat módosítása

9 . l S ziksző V aro s Önkorman y zatának 202 l . évi kö ltsé gveté si zár szétmadása

l0./A településkép védelméről szóló rendelet módosításával kapcsolatos vélemények

elfogadasa
1l./A közterületen történő szeszes ital fogyasztás szabályairól szóló helyi önkormányzati

rendelet elfogadása
l2./ Döntés a,,Szikszó Jegy" kibocsátásával kapcsolatban
l3.1 A Szikszói Varosi Sportcsarnok felújításara iranyuló beruházás megvalósításához
kapcsolódó felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztása
1 4./ Táj éko ztatás a pol gárme ster 2022. évi szabadság i génybevételével kapcso latban

l5./ Együttműködési megállapodás megkötése Digitális Jólét Program Pont üzemeltetésére

vonatkozóan
l6./ ,,A vállalkozások versenyképességét javító, valamint a foglalkoztatást javító Szikszói
Ipari Park kialakítása" című TOP-I.1.1-16-801-20l7-00010 azonosító számú projekt nem

el számolható költsé geihez saj át fonás biztosítása
17.1 Lzönkormanyzat2}22. évi közbeszerzési tervének l. számú módosítása

18./ A Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről szóló
l82ll2020. (XI. 1S.) Korm. határozat, majd azazt módositő 15601202l. (VIil. 5.) Korm.
határozat alapján a szikszói ipari fejlesztési teűlethez kapcsolódó villamos energia



hálózatfejlesztés ,,Szikszó Ipari Park l32122 kV-os alállomás építése" projekt tervezési és
kivitelezési munkáinak elvégzésére irányuló k(izbeszerzési eljárás méginaítas árőI és az
eljárásban közreműködő bírálóbizottságról
19,/ DÖntés a 3800 Szikszó, zk.427312 hrsz.-ú ingatlan Vantage Towers Zrí, részére történő
bérbeadásáról

- Egyebek

Fentiek alapján a képviselő-testület azalábbinapirendi pontokat tárgyalja:

NAPIREND:

1./ Döntés a Szikszói Városi Óvoda és tsölcsóde intézményvezetői álláshelyének betöltésére
vonatkozó pály ázat el bírál ásáró l
2./A SIXO Tender Kft.202l. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
3,/ A SIXO Fejlesztési Kft.202l. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
4. l Beszámoló a Szikszó városi köztemető üzemeltetőj ének tevékenységéről
5,/ Beszámoló a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzetí
munkáról
6.1 Beszámolő az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekl,édelmi feladatainak ellátásáról
7.1 Éves belső ellenőrzési jelentéi 202l, évről
8./ Szikszó Város Önkormán yzata 202l. évi költségvetésének előirány zat módclsítása
9 . l Sziksző Váro s Önko rman y zaténak 202 l, évi költségvetés i zár számadása
l0./A településkép védelméről szóló rendelet módosításával kapcsolatos vélemények
elfogadása
11./A közterületen történő szeszes ital fogyasztás szabályairól szóló helyi önkormányzati
rendelet elfogadása
12./ Döntés a ,,Szikszó Jegy" kibocsátásával kapcsolatban
13.1 A Szikszói Városi Sportcsarnok felújítására iránl,u|5 beruházás megvalósításához
kapc so l ódó fele l ő s akkreditált közbeszerzési szaktanác sadó kiválasztása
14.1 Tájékoztatás a polgármester 2022. évi szabadság igénybevételével kapcsolatban
l5.i Együttmíiködési megállapodás megkötése Digitális Jólét Program Pont üzemeltetésére
vonatkozóan
16.1 ,.A vállalkozások versenyképességét javító, valanrint a foglalkoztatást javító Szikszói
Ipari Park kialakítása" című TOP-1.1.1-16-801-20l7-000l0 azonosító számú projekt nem
e l számolható költségeihez saj át forrás bizto sítása
17 .l Az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének l. számú módosítása
l8./ A Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekról szőlő
|82112020. (XI. l8.) Korm. határozat, majd az azt módosítő 15601202l. (VIII. 5.) Korm.
határozat alapján a szikszói ipari fejlesztési területhez kapcsolódó villamos energia
hálózatfejlesztés ,,Szikszó Ipari Park l32l22 kV-os alállomás építése" projekt tervezési és
kivitelezési munkáinak elvégzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáről és az
eljárásban közreműködő bírálóbizottságró1
l9./ Döntés a 3800 Szikszó, zk.427312 hrsz.-ú ingatlan Vantage Towers Zrt. részére történő
bérbeadásáról

- Egyebek

NAPIREND:



l./ Döntés a Szikszói Varosi óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshelYének betÖltésére

vonatkozó páIy ázat elbírálásáról

szántú melléklet)

Sváb Antal polgármester: az elóterjesztést minden képviselő rnegkapta. KÖszÖnti az Ülésen

megjelent pátyút t,piskótiné Gyöngyösi lvettát, aki eddig is az intézmény vezetője volt,

Dr. Gulyásné clr, Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzúgyi, Gazdasági és Városfejlesztési

B izottság tárgyalta az előterj esztést, melyet elfo gadásra j avasolnak.

Mező István bizottsági elnök: az oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság tárgYalta az

elóterjesztést. melyet elfogadásra javasolnak. Elmondja, hogy egy eseti bizottság is tárgYalta

és meghall gatta a pá|yázőÍ, amelynek szintén tagja volt Gál Péter bizottsági tag és Ő maga is,

tovabüa a Bethánia Óvoda vezet'ője, Kereki Józsefné. Ez a bizottság is támogatta a PálYáző

kinevezését.

piskótiné Gyöngyösi Ivetta pályáző: köszöni a bizdrmat legjobb tudása szerint láda el

továbbra is a feladatát.

Egyéb hozzásző|ás, módosító javaslat nenr volt. polgármester szavazásra teszi fel a határozati

jűslatot, melyet a képviselő-testület - 7 fő van jelen a szavazásnál- egyhangúlag 7 igen

szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:

Szám : s4t2022.(v.30.) HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a Szikszói Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshelyének

betöltésére vonatkozó pály ázat elbírálásáról

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szikszói Városi Óvoda és Bölcsóde

vezetésével piskótiné Gyöngyösi Ivetta (sz.: Sziksző, 1973.12.1l. an.: Bodnár Irén) 3800

Szikszó, Hunyadi u.8/A. számalaíti lakost bizzameghatározott - 5 éves - időtartamra,2022.

augusztus l5. napjátóI2027, augusztus 14. napjáig,
geiet a jelenlegi havi bruttó 628.488,-Ft-ban állapítja meg, mely a bruttó 401.940,-Ft

alapilletménybőL, a bruttó 146.160,-Ft vezetői pótlékból és a bruttó 80.388,-Ft ágazali

pótlékból áll.

Felelős: polgármester
Határidő: aalnnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési hatósági és humánigazgatási osztályvezető

Törvényességi szempontból láttaj egyző

2./A SIXO T'ender Kft. 2021. évben végzetttevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

llőterj esztő : pol gármester
(Írásos anyagcsatolva a jegyzőkölryvhöz: 3. számú melléklet)

Sváb Antal polgármester: az előterjesztést minden képviselő megkapta, javasolja annak

elfogadását. Köszönti az ülésen megjelent ügyvezető urat, Mészáros Pétert.

Előterjesztő:
(Írásos anyag csatolva a jegyzókönyvhöz:2.



Marjai Pál bizottsági elnök: a Városüzemeltetési l3izottság tárgyaltaaz előterjesztést, amelyet
elfogadásra javasol a képviselő-testületnek,

Dr. GulYásné dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgYalta az előterjesztést, melyet nem javaűlnak elfogáárru. A beszámoló
szakmai részét eg)'öntetűen elfogadják, gratulálnak az elvégzett munkáh oz, azonban a
beszámoló PénzügYi része nem elfogadható. A mérlegb.n uunnuk olyan tételek, amelyek nem
kerÜltek tisztázásra, így a bizottság aztjavasolja, hogy e miatt ne ágadja el a beszámolót a
képviselő-testület.

Sváb Antal polgármester: a könyvelésben nincs minden tétel tisztázva, könyveléstechnikai
Problémák miatt, Nem a szakmai munkával van a probléma. Ügyvezető úr kívánja
kiegészíteni az elmondottakat?

Mészáros Péter ügyvezetŐ: köszöni a lehetőséget, kiegészítésül elmondja, hogy a
kÖnYvelőnek jelezte a problémát, amelynek megoldása folyamatban van, mindenről azonnal
táj éko ztatj a a te stületet.

Gál Péter képviselő: elmondja, hogy a SIXO Tender Kft. végzi az éves íblújítást a
szabadidőközponthoz tartoző intézményekben. Gásp ár Zsolt és Molnar Károly nevű külön
kiemeli, akik még hétvégén is dolgoztak azért,hogy azuszodamielőbb elkészüljön. Szeretné
megköszönni a munkájukat.

Dr, Piskóti István alpolgármester: támogaíja a Sixo T'ender Kft, beszámolóját, de szeretné
kémi, hogy a könyvelő hanyagságát vizsgálják meg és tegyék meg a szükséges lépéseket,

Sváb Antal polgármester szavazásra teszi fel a Pénzügyi, Gazdasági és \'árosfejlesztési
Bizottság módosító javaslatát, amely alapján javasolja. hogy ne fogadják el a Sixo Tender
Kft.2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját és hívjak fel u ügyvezetó figyelmét arra,
hogy a pénzügyi mérleg pontosítását követően ismételten terjessze elő a beszámolót a
képviselő-testület elé.

Polgármester szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot, melyet a képviselő-
testület -7 fo van jelen a szavazásnál- egyhangűlag 7 igen szavazattal elfogadott és meghozta
az alábbihatfuozatot:

Szám : 85l2022.(Y.30.) HATÁRozar
Tárgy: A SIXO Tender Nonprofit Kft. 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolójának
elfogadása

Szikszó Város ÖnkoImányzat Képviselő-testülete a SIXO Tender Nonprofit Kft.2O2| évről
szóló éves beszámoló.ját nem fogadja el. Felhírja uz igyvezető figyelmét arra, hogy a
pénzügyi mérleg módosítását követően ismételten terjessze elő a beszámolót.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3,/ A SIXO Fejlesztési Kft.202l. évben végzetí tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
El őterj esztő : polgármester



(írásos anyaí] csatolva a jegyzőkönyvhöz: 4. számű melléklet)

Sváb Antal polgánne ster: az előterjesztést minden képviselő megkztPta, javasolja annak

elfogadását. Kiegés:zítésül elmonclja, hog1, a 202L év töredékéről számol be a cég. KÖszÖnti

u, Ílér.n megjelerrt Marien Aniia ügyvezető asszonyt. Kívánja a benyújtott beszámolót

kiegészíteni?

Marien Anita ügyl,ezető: nem kívánja kiegészíteni a beszámolót, a felmerÜlt kérdésekre

szívesen válaszol.

Dr. Gulyásné dr. X.erekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési

Bizottság tárgya|ta az előterjesztést, nleiy,et elfogadásra javasolnak. Elismerik azt a szakmai

munkát,-amei}et a l(ft. a 2()il, él,egy részévben végzeíí. Tájékozódtak a cég munkájáról, és a

feladataik fo lyamat,csan sokasodnak.

Marjai pál bizottsági elnök: a Városüzemeltetési Bizottság tárgya|ta az előterjesztést, amelYet

elfogadásra javasol a képviselő-testületnek.

Dr. piskóti István alpolgánnester: szeretné elmondani, hogy a cég nagymértékben segíti a

munkáját.

polgármester megköszöni Ügy,vezető l\sszony munkáját, majd sz.avazásra teszi fel a

hatűozatijavaslatót, melyet a képviselő-testület - 7 fő van jelen a szavazásnál * egyhangúlag

7 igen szavazatta| elfogad és meghozza az. a|ábbi határozatot:

Szám : 86t2022.(Y.30.) HATÁROZAT
Tárgy: A SIxo Fejlesztési Kft. 202l. évi tevékenységéről szóló beszámolójának

elfogadása

Szikszó Város önkormányzat Képviselő-testülete a SIXO Fejlesztési Kft. 202|, évrŐl szóló

éves beszámolóját az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfog;adja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4, l Beszámo ló a Sz ikszó városi köztemető üzemeltetőj ének tevékenységéről

llőterj esztől : pol gármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkörryvhöz: 5. számú melléklet)

Sváb Antal polgármester: az előterjesztést minden képviselő megkapta, javasolja annak

elfogadását.

Dr. Gulyásné dr. ]Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési

Bizottság tárgyaltar az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak. KiegészítésÜl elmondja,

hogy az ügyvezető részt l,ett a bizottság ülésén, ahol kötetlen beszélgetés során elmondta

tapásztalatáit, Az,íizemeltetési szerződése három hónap múlva lejár. -Elmondta, hogy voltak

problémák itz izetne|tetés során, a bizottság tagjai is elmondták a taPasztalataikat. A temető

tizemeltetése tárgy,ában a pályázat hamarosan kiírásra kerül és definiáltak néhánY feladatot,

amelyet a jovőben az önkormányzatnak kellene ellátnia. A beszámoló részletesebb a



korábbinál, így el fo gadásra j avasolj ák.

Sváb Antal polgármester: a temető üzemeltetésére szőlő szerződés szeptemberben jár le, így
az elkÖvetkező ülésen meg kell hirdetni a pályázatot. A városnak is lesz feladata a temető
Üzemeltetésében, mert a temető körbe kerítése mindenképpen fontos feladata lesz az
önkormányzatnak.

Polgármester szavazásra teszi fel a határo zati javaslaíot, melyet a képviselő-testület - 7 fő van
jelen a szavazásnál - egyhangúlag 7 igen szavazaítal elfogad és meghozza az alábbi
baíározatot:

Szám : 87 l2022.(Y.30.) HATÁnozar
Tárgy: A KÖztemető üzemeltetője által2021. évben végzett munkáról szóló beszámoló
elfogadása

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Last Bells Kft.-nek, a
kÖztemető üzemeltetőjének a 2021, évben elvégzetí tevékenységéről szóló beszámolóját,
amely az előterjeszíés részét képezi.
A KépviselÓ-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésról az üzemeltetőt
tájékoztassa.

Fe]elős: polgármester
Határidő: azonnal

5,1 Beszámoló a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzetí
munkáról

l1őterj esztő : pol gármester
(Irásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 6. szánú melléklet)

Sváb Antal polgármester: az előterjesztést minden képviselő megkapta, javasolja annak
elfogadását. A Gyerek-Esély pá|yázat zajlik, a társulás egy,ik legfontosabb feladata az orvosi
ügyelet fenntartása. Pongrácz Péterné Lengyel Andrelit köszörrti az ülésen, aki a szociális
központ vezetője. Kívánja-e a beszámolót kiegészíteni?

Pongrácz Pétemé Lengyel Andrea intézményvezető: az inténnény részt vesz a GYEP-es
pályázaí megvalósításában, azintézmény munkájában különös esemény nem töftént.

Dr, Gulyásné dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
B izottság tár gy alía az előterj esztést, melyet elfo gadásra 

.i avasolnak.

Sváb Antal polgármester: a Gyep-es pályázat meghosszabbításra került, szeptenrber 30-án fog
zárulni,

Dr. Piskóti István alpolgármester: amennyiben jól emlékszik a társulás jelentős mínusszal
zárta a tavalyi évet?

Kriván Ildikó osztályvezető: nem zárta a társulás mínusszal az évet.

Polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület -7 fő van



jelen a szavazásnál - egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogad és meghozza aZ alábbi

haíározaíot

Szám : 88l2022.(v.30.) HATÁROZAT
Tárgy: Beszámoló a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulásbanvégzett munkáról

Szikszó Várcls ön1,1ormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármesternek, a Szikszói

Ki stérségi TöbbcélúL Társulásba n v égzett nrunkáj áról szóló beszámo lój át.

Felelős: polgármestr:r
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felel,ós személy: jegyző

Törvényességi szenrpontból látta: jegyző

6.1Beszámo|ő azönkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásárÓl

|lőterj esztó : pol gármester
(írásos an}a,$ csatolva a.iegyzőkönyvhöz: 7. számű melléklet)

Sváb Antal polgármesteí,, az előterjesztést minden képviselő megkapta, javasolja annak

elfogadását.

Dr. Gulyásné dr. K.erekes l{ita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési

Bi zottság íár gy alta az előterj esztést, melyet el fo gadásra j avasolnak.

Mező István bizottslági elnök: az Oktatási. Kulturális, Sport és Szociális Bizottság tárgya|taaz

elóterjesztést, melyrot elfogadásra javasolnak. Egy sokrétű és terjedelmes beszámolÓ, és biztos

benne, hogy az önkormányzat szakembere jól végzi a munkáját. amelyhez gratulál.

polgármester szava:.zásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a képviselŐ-testÜlet - 7 fo van
jelen a szal,azásniíl - egy,hangúlag 7 igen szavazattal elfogad és meghozza az alábbi

határozatot:

Szám : 89 l2022.(Y.30.) HA'IÁROZAT
Tárgy: Beszámolri az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
202l. évben történt ellátásáról

Szikszó Város Ön]kormányzat Képviselő-testülete elfogadja a gyerTnekek védelméről és a
gyámügyi igazgatá::ról szól<l 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése értelmében a helyi
önkormányzatok g:rermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót

az előterjesztés mel lékletét képező tartalommal.
A Képviselő-testület elrendeli a beszámoló megküldését a Borsod-Abaűj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Hzrtósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére.

Felelós: jegyző
Határidő: 2022. május 31.

A végrehajtásért fe,lelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szernpontb(ll látta: jegyző

17.35 órakor Mező István képviseló kimegy az ülésről.



7 .l Eves belső ellenőrzési jelentés 202I. évről

!lőterj esztő : polgármester
(Irásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 8. számú melléklet)

Sváb Antal polgármester,. az előterjesztést minden képviselő megkapta, javasolja annak
elfogadását.

Dr, Gulyásné dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Péruigyi, Gazdasági és Városíejlesztési
B izottság tár gy alta az el őterj eszté st, melyet el fo gadásra j avaso lnak.

Marjai Pál bizottsági elnök: a Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, amelyet
el fogadásra j avasol a képviselő-testületnek.

Hozzásző|ás, módosító javaslat nem volt, Polgármester szavazásra teszi fel a határozati
javaslatot, melyet a képviselő-testület - 6 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag 6 igen
szavazattal elfogad és meghozza az alábbihaténozatot:

Szám : 90 t2022.(y.30.) HATÁRozar
Tárgy: Eves belső ellenőrzési jelentés 2021. évről

Szikszó Város Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat, valamint az
önkormányzat intézményeire vonatkozó 202|. évi ellenőrzési .jelentéséről szóló javaslatot
megtárgyalta, és azt az éves ellenőrzési jelentésre vonatkozó javaslat melléklete szerinti
tartalommal j óváhagyj a.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A vé grehaj tásért fe lelős személy : gazdáIko dási o sztál yvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző

8./ Szikszó Város Önkormányzata2O2L évi költségvetésének előirányzat módosítása

!lőterj esztő : polgármester
(Irásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 9, szárnú melléklet)

Sváb Antal polgármester: az előterjesztést minden képviselő megkapta, kiegészítése nincs. A
pénzügyi és a városüzemeltetési bizottság tárgyalta az előterjesztést.

Dr. Gulyásné dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzűgyi, Gazdasági és Városfejlesztési
B izottság tár gy alta az előterj esztést, melyet elfo gadásra j avasolnak.

Egyéb hozzászőlás, módosító javaslat nem volt, polgármester szavazásra teszi fel a

rendelet-tervezetet, melyet a képviselő-testület - 6 fő van jelen a szavazásnál- egyhangúlag 6
igen szavazattal elfogadott és megalkotta az a\ábbi rendeletet:

Szikszó Város Önkormányzata Képvíselő-testületének 612022. (V. 31.) önkormányzati
rendelete

az önkorm ányzat 202l. évi költségvetéséről szőlő 212021. (II.15.) rendelet módosításáról
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Szikszó Varos önkormanyzaténak Képviselő-testülete az AlaPtÖrvénY 32. cikk (2)

bekezdésében meghatarozoit eredeti jogalkotói hatáskörében, az 5. § (9) bekezdése

tekintetében Magyarország2}22. évi központi költségvetéséről szőlő 202|. évi XC. tÖrvénY

75. § 3) bekezdZs b) poritjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (l)

uerÜaés I pontjában meghatározotl feladatkörében eljárva, az ÖnkormánYzat Szervezeti és

Működési 
' 
§raialyzatárói szóló 13l202l. (VI.14.) önkormányzati rendelet 27. § (5)

bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljaró PénzÜgyi, Gazdasági és

Varosfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

l.§

Az önkorm ányzat 202|. évi költségvetéséről szóló SZIKszÓ vÁnos ÖNKORMÁNYZAT
iitpvneiólresrülprÉNpr ilzozt (II.15.) öNronvÁNyzen RENDELETE (1)

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(l) A képviselő-testület az önkorményzat 202t. évi köttségvetését 5.6'19.429.251,- Ft

[ithegu.te.i bevétellel; 7.070.780.866,- Ft költségvetési kiadással; -1.391.351.615,- Ft

költségvetési egyenleggel, melyből 19.522.732,- Ft működési (hianY,többlet);

1.u0:874.347,- Ft felhálmozási (hiany,többlet); 1.437.299.557,- Ft finanszírozási bevétellel;

45.g47.g42,- Ft finanszirozási kiadással;1.391.351.6l5,- Ft finanszírozási egyenleggel és a

bevételek és kiadások főösszegét 7.116.728.808,- Ft-ban állapítja meg."

2.§

(1) Az önkormiinyzat 2021, évi költségvetéséről

bNronvrÁNyznr kÉpvtspló-rpsrijlETÉNEK 212021

RENDELETE l. melléklete helyébe az l. melléklet lép.

(2) Az önkormanyzat 202l.. évi költségvetéséről

öNronrvrÁNyzer i<rpvts plő -rB srürETENEK 2 l 202l
RENDELETE2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 202l. évi költségvetéséről
öNronvÁNyzer kÉpvIspló-rEsrülETÉNEK 2l202l
RENDELETE 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 202l. évi költségvetéséről
öNronvrÁNyznt KEpvIs ELó-rpsrülETÉNEK 2 l202l
RENDELETE 7. melléklete helyébo a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormálryzat 202l. évi költségvetéséről
öNrcoRvÁNyznr KÉpvIsELó-rpsrülETÉNEK 2l202l
RENDELETE 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3.§

Ez a rendel el 2022. j únius 1 -j én lép hatály,ba, és 2022. j únius 2-án hatályát veszti .

9. /S z i ksz.ó V áro s Ö nkormán y zatának 202 I . évi kö ltsé gveté s i zár számadása

llőterj esztó : polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: l0. számú melléklet)

szóló SzIKSzÓ vÁnos
(II. 1 5.) ÖxronvÁNyzart

szóló SZIKSZÓ vÁRoS
(II. 1 5.) ÖNroRrrlÁNyzarI

szóló SZIKSZÓ vÁnos
(II. 1 5.) ÖNronvÁNyzart

szóló SZIKSZÓ vÁnos
(IL l 5.) ÖNroRvtÁNyzart

szóló SZIKSZÓ vÁnos
(II. 1 5.) ÖNronltÁNyzart



ll

Sváb Antal polgármesteíi az előterjesztést minden képviselő megkapta, kiegészítése nincs. A
pénzügyi bizottság tár gy alta az előterj esztést.

Dr. Gulyásné dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, (}azdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalía az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak. Köizöni a gazdálkodási
osztály munkáját.

Sváb Antal polgármester: a költségvetés alapján nagy forrással rendelkezik az önkormányzat,
de ezek a támogatások célzottak, így az önkormányzat mozgástere jóval kisebb.

EgYéb hozzászőIás, módosító javaslat nem volt, polgármester szavazásra teszi fel a
rendelet-tervezeteí, melyet a képviselő-testület - 6 fó van.ielen a szavazásnál- egyhangúlag 6
ígen szavazattal elfogadott és megalkotta az alábbi rendeletet:

Szikszó Város Önkormán y zata Képviselő-testületéne k 7 12022, (V. 3 1.) önkormányzati
rendelete

a 2021. évi pénzüryi terv végrehajtásáról

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 az Önkormányzaí Szervezeti és
Működési SzabáIyzatáről szóló l3l202l.(Vl.14.) önkormányzati rendelet 27. §, (5)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljaró Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőketrendeli el:

1.§

(l) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást 4.896.008.676,- Ft költségvetési bevétellel; 2.435.465.85l,-Ft költségvetési
kiadással; 2.460.542.825.-Ft költségvetési maradvánnyal; 1.454.410.160.-Ft finanszírozási
bevétellel; 30.282.732.-Ft finanszírozási kiadással; I.424.I27.428.-Ft finanszírozási
maradvánnyal; 6.350,418,836.-Ft összes teljesített bevétellel és 2.465,748.583.-Ft összes
teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati sziníen mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint
azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, áIlan,i,gazgatási feladatok szerinti
bontásban a képviselő-testület az l. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások
mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

2.§

(1) Az önkormányzatberuházási kiadásait a 3. nrelléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzatfelűjítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jővá.
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(3) Az Eu_s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton

tiutit ,.gvalósuli projektekíez valő noűajarúas pénzügyi elszámolását az 5. melléklet

szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat, közös önkormányzati hivatal és a költségvetési szervek bevételi és

t iuaari előírányzatainak teljesítését a 6. mellék|et taríalmazza.

(5) A képviseló_testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7,

melléklet szerint hagyja jóvá. illetve engedélyezi,

(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8,

melléklet szerint hagyja jóvá,

(7) A képviseló-testület a 202L évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 9. melléklet

szerint hagyja jóvá.

3.§

(1) A képviselő-testület utasída az önkornr inyzat jegyzőjét, hogy a kÖltségvetési maradvánYt

irintő fizetési kötelezettségekleljesítését biztosítsa, illetve kísérje figYelemmel,

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetőí a költségvetési

máradvanynak a zoiz.eui.i'oi.anyzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kÖtelesek.

4.§

A képviselőtestület utasída az önkormányzaí jegyzőjét, hogy a kÖltségvetési beszámoló

etfogádasaról a költségvetési maradvány.jóváhagyott összegéről, elvonásárÓl a költségvetési

szervek vezetőit a rendilet kihirdetését követő l5 napon beltil Írásban értesítse.

5.§

Ez a rendelet}O2},június 1-jén lép hatályba,

17.44 őrakorMező István képviselő visszaérkezik az ülésre,

l0./A településkép védelméről szóló rendelet módosításával kapcsolatos vélemények

elfogadása

llóterjesztő : polgármester
(írásos any agcsatoh,a a jegy zőkönyvhöz: 1 1 . számú melléklet)

Sváb l\ntal polgármester: az előterjesztést minden képviselő megkapta, kiegészítésÜl

elmondja, hogy az előterjesztéshez egy határozaíijavaslat és egy rendelet-tervezet tartOzik. A
pénzügyi és a városüzemeltetési bizottság tárgyalta az előterjesztést.

Dr. Gulyásné dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési

Bizottság tárgya|ta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak. A volt orvosi rendelő

miatt vált szükségessé a módosítása.

Hozzászó|ás, módosító jal,aslat nem volt, Polgármester szavazásra teszi fe| a haÍározati

javaslatot, melyet a képviselő-testület - 7 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag 7 Ígen
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szavazatíal elfogad és meghozza az alábbihatározatoí:

Szám : 9l l2022.(Y.30.) HATÁRozar
TárgY: A településkép védelméről szóló rendelet módosításával kapcsolatos vélemények
elfogadása

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a ,,Javaslat Szikszó
Város településkép védelméről szótó rendelet módosításához kapcsolódó véleményezési
eljárás |ezárására és a módosítás elfogadására" című előterjesztést és az alábbi határozatot
hozza:

l. Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési
koncepcióről, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
va|amint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314l2O12. (XL8.) Korm.
rendelet 43lA.§ (6) bekezdés b.) és c.) pondában í'elsorolt érintett államigazgatási szervek, a
Szikszó Város településkép védelméről szóló rendeletének módosításával kapcsolatos
véleményét elfogadja.

2. A településfejlesztési koncepciórőI, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökrő1, valamint egyes településrerrdezési sajátos jogintézményekről"
szóló 314l20l2. (XI.08.) Kormányrendelet 29.§ alapján lefolytatott partnerségi eljárás során
észrevételek, javaslatok nem érkeztek" A Képviselő-testület a partnerségi eljárást jelen
haíár o zatáv al l ezárj a,

3, Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza aPolgármestert a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 3l412012. (XI.8.) Korm. rendelet 43lB. § szerinti intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehaj tásért felelős : építész
Törvényességi szempontból látta: jegyző

A rendelet-tervezetet a képviselő-testülel. - 7 fő van jelen a szavazásnál- egyhangúlag 7 igen
szavazattal elfogadta és megalkoíta az aliíbbi rendeletet:

Szikszó Vá ros Önkormán y zata Képviselő-testü leténe k 8 12022. (V. 3 l.) ön ko rmányzati
rendelete

a Településkép védelméről szőlő 3812017. (XII.19.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 20l6,
évi LXXIV. törvény l2, § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairőlszőlő20ll. évi CLXXXIX. törvény l3. § (1) bekezdés l. pondában
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A településkép védelméról
TESTÜLErÉNpr 38l20l7
helyébe az l. melléklet lép.

meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepciórÓl, az integrált

váósfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes

településrendezési sajáós jogintézményekről szóló 314l20l2.(XI.8.) Korm, rendelet 43iA. §

iái|.t"raesében biziosítoit véleményezési jogkörében eljáró Borsod-Ab aűj,Zemplén MegYei

kármányhivatal Állami Főépítészi lroda, Aggteleki Nemzeti Park lgazgatóság, Nemzeti

Média és Hírközlési Hatóság Hivatala, Borsod-Abaűj,Zemplén Megyei KormánYhivatal

ipriJrtigyi és örökségvédetái Főosztály Osztály. valamint a Partnerségi EgYeztetési

szaba|yiat szerinti painerek véleményének kikérésével, az ÖnkormánYzat Szervezeti és

tvttit<idesi Szabályiatárő| szóló l3l2§2| (VI.14.) önkormányzati rendelet 27, § (5)

bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljaró Pénzügyi, Gazdasági és

Városfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a kÖvetkezőket rendeli el:

1.§

SZÓlÓ SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÓ_
(XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 3. melléklete

2.§

Ez a rendel et 2022.június l -jén lép hatályba, és 2022.június 2-ánhatá|yát veszti.

ll./A közterületen történó szeszes ital fogyasztás szabályairÓl szÓlÓ helYi ÖnkormánYzali

rendelet elfogadása
El őterj esztő : polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz:

Sváb Antal polgármesteí.. az előterjesztést minden képviselő megkapta, kiegészítése nincs. A
pénzügyi és a városüzemeltetési bizottság tfugya|ta az előterjesztést.

Dr. Gulyásné dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési

Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak. A rendelet betartatásához

sok sikert kíván a közterület-felügyeletnek.

Sváb Antal polgármester: a rendelet célja, hogy a város közigazgatási területén, a
közterületeken történő alkohol fogyasztását tiltsa.

Egyéb hozzászólás, módosító javaslat nem volt, polgármester szavazásra teszi fel a

rendelet_tervezeteí,melyetaképviselő-testület -7 fő vanjelen aszavazásnál-egyhangúlag7
i gen szav azattal e l fo gado tt é s me galkotta az a\ábbi rende letet :

Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9 12022. (V. 31.) önkormányzati
rendelete

a közterületen történő szeszes ital fogyasztás szabályairól

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés a)

12. számű melléklet)
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Pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Alaptörvény 32, cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti j ogalkotói hatásköréb en, a szabálysértésekrő l, a szabálysértési elj árásról
és a szabálysértési nyilvántartási rendszenől szóló 2012. évi II. törvény 200. § (l) bekózdés a)
pontjában foglaltak figyelembevételével a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1.§

A rendelet célja a szeszes ital fogyasztásának közterületen való korlátozásával kapcsolatos
szabályok megalkotása, amelyek elősegítik az alkoholfogyasztási szokások befolyásolásával a
kÖzterület-használat rendjének megórzését és megtartását, a közterületek tisztán tartását és
hozzáj árul a közterületi rendbontások, rendzavarások mege l ózéséhez.

Ertelmező rendelkezések

2.§

E rendelet alkalmazásában
a) közterület: a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési

nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi IL törvény (a továbbiakban: Szabs, tv.) 29. §
(2) bekezdésének a) pontjában meghatározott terület.

b) szeszes ital: a kereskedelemról szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2, § 23a) pon{a szerinti
minden alkoholtartalmú ital, kivéve a gyógynövények győgyászaíi jellegű szeszes
kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, tor,ábbá az |,2 oÁ-nál kevesebb
alkoholtartalmú üdítőitalokat.
rendezvény: a Szabs. tv.29. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott rendezvény.
alkalmi rendezvény., a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
21012009. (IX.29.) Korm, rendelet 28, § a) pontja szerinti rendezvény.

A rendelet hatálya

3.§

( 1 ) A rendelet területi hatálya Szikszó város közigazgatási területén lévő belterületi
közteületekre terj ed ki.

(2) 
^ 

rendelet személyi hatálya minden, Szikszó varos közigazgatási teruletén, bármilyen
jogcímen tartózkodó természetes személyekre terjed ki.

Szeszes ital fogyasztás korlátozásának szabályai, és kivételek

4.§

(l) A (2) bekezdésben foglalt kivételekkel Szikszó város belterületének közterületein
(különösen a közterület-foglalási engedéllyel nem rendelkező vendéglátó-ipari egységek,
kereskedelmi üzlethelyiségek és más elárusító helyek elótt és környékén, játszótéren,
temetőben, önkormányzati intézmények előtti közterületeken) tilos a szeszes ital fogyasztása.

(2) E rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti szeszes ital fogyasztás tilalma nem terjed ki:

c)
d)
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a)

b)

az érvényes közterület-használati engedéllyel, közterület-foglalási engedéllYel

rendelkező szeszes ital kimérésére jogosult vendéglátó_ipari egységekre, és annak

érvényes engedéllyel rendelkezo etOtért3 ére, teraszára, kitelepülés terÜletére azok

hivatalos nyitvatartási idej ében,

az engedéílyel szervezett és az engedéllyel rende|kező, illetve a Szikszói KÖzÖs

Ó*oáanyáati Hivatalhoz bejelenteti alkalmi rendezvények terÜletére, a rendezvénY

idején, illetve a bejelentett családi, városi_ és sporteseményekkel kapcsolatos

renielvényekre, illeive bejelentett civil szervezetek, intézménYek hivatalos

rendezvényeire, a rendezvény területére, útvonalára és idejére,

a rendelet időbeli hatálya nern terjed ki minden év december 31. naPján l8:00 Őrátől a

következő év január l-jén 6:00 óráig terjedő időszakra,

5.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba,

6.§

Ez a rendeleí2022.június l-jén lép hatályba.

l2./ Döntés a ,,Szikszó Jeg1"' kibocsátásával kapcsolatban

IJlőterj esztő : polgánnester
(Írásos anyagcsatolva a jegyzőkönyvhöz: 13. számú melléklet)

Sváb Antal polgármester: az előterjesztést minden képviselŐ megkapta, javasolia annak

e l fbgadását. Mi nde gyik b izottság tár gy alía az el őteri esztést.

Dr, Gulyásné dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési

B izottság tárgyalta az előte rj esztést, melyet elfo gadásra j avasolnak.

Mező István bizottsági elnök: az oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság tárgYa|ta az

előterjesztést, melyeielfogadásra javasolnak . Ez ajegy nem más, mint egY vásárlási utalvánY

a szilszói nyugdíjasok részére. Eredetileg a kommunális adó kifizetésére hozta létre az

önkormány zat, ez az adótelrer megszűnt, igy a szikszói boltokban lehet beváltani. Támogatja a

jegy kiadását,

Marjai pál bizottsági elnök: a Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, amelyet

elfogadásra javasol a képviselő-testületnek.

Polgármest er szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a képviselŐ-testület - 7 fO van

jelen a szavazásnál - egyhangúlag 7 igen szavazatIal elfogad és meghozza aZ alábbi

haíározatot:

Szám : 92t2022.(Y.30.) HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a,rSzikszó,Iegy" kibocsátásával kapcsolatban

Szikszil Város önkormányz.atának Képviselő-testülete a szociális ellátások helYi szabálYairól

szóló l5l2O21. (IX. 2.) önkormányzati rendelete alapján az arrajogosult és azí kérelmező

lakosok részére ,,Szikszó Jegyet" ad. A ,,Szikszó Jegy" egyszeri szociális támogatásra szolgál,

me|y 2a23. szeptember 30. napjáig használható fel az alábbi elfogadóhelyeken:

c)
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SIXO Tender Kft.
szikszó product Termelő és szolgáltató szociális szövetkezet
Szikszói Közös Önkormanyzati Hivatal
Szikszói Szociális Szolgáltató Központ
Szikszói Városi Szabadidő Központ és Könyvtár
Ducsai Gergelyné egyéni vál|alkozó (Tonyos AnFl
GÓliát-Building Kereskedelmi, Epítőipari és Szol$áltató Kft. (pázmány téri Húsbolt)
Kiss Zoltan egyéni vállalkozó (Gazdabolt) '
Liga Istvan egyéni vállalkozó (Liga Tüzép)

!z9mán József egyéni vállalkozó (Sarki Hús és Vpgyes Elelmiszer Üzlet)
fakács Miklós egyéli vállalkozó (A&M Stílus Cipőjavítás és Virágrirus Úzlet)
Tóth Imre egyéni vállalkozó (TótHús üzlet)
ZTRKözétkeztető Kft.

Felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatókkal történő elfogadóhelyi szerződések
megkötésér e az előterjesztés me l l ékletét képező tartal ommal

A ,,Szikszó Jegy" kibocsátására a fedezetet Szikszó Város Önkormányzaía a 2022. évi
kö ltségvetésébe beterv ezi, azt saj át bevéte léből biztosítj a.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgaíási osztály^v,ezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző

l3.1 A Szikszói Városi Sportcsamok felújítására irányuló beruhazás megvalósításához
kapc so l ó dó fe l el ő s akkreditált közbeszerzé s i szaktanácsadó ki vál asztása

llőterj esaó : polgármester
(Irásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 14. számű melléklet)

Sváb Antal polgármester: az előterjesztést minden képviselő megkapta, javasolja annak
elfogadását,

Dr. Gulyásné dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
B izottság tár gy alta az előterj esztést, melyet e l fo gadásra j avaso lnak.

Mar.lai Pál bizottsági elnök: a Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, amelyet
elfogadásra javasol a képviselő-testületnek.

Polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület - 7 fő van
jelen a szavazásnál - egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogad és meghozza az alábbi
határozatot:

Szám : 93l2022.(Y.30.) HATÁRozar
Tárgy: A Szikszói Városi Sportcsarnok felújítására irányuló beruházás
megvalósításához kapcsolódó felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
kiválasztása.
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Szikszó Város Önkormányzat Képviseló_testülete úgy határoz, hogy a Szikszói Városi

Sportcsamok felújítására irányuló beruházás megvalósításához kapcsolódó felelós akkreditált

kbzbeszerzési szaktanácsadói feladatok e|látásárabeérkezett ajánlatok közÜl a legalacsonYabb

összegű ajánlatot adó AGILITAS Kft.-t (3525 Miskolc, Madarász V. Út 13. II.(C) lPh,

l/l04.) bizzameg.

A szervezet által adott ajánlati ár: nettó 900.000,- Ft (bruttó 1.143,000,- Ft,)

Felkéri a Szikszói Közös Önkormányzati llivatdrt a szerződés előkészítésére.

Felhatalmazza a po|gármestert a szerződés a|áirására,

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

l4./ Tájéko zíatás a polgárme ster 2022. évi szabadság igénybevételével kaPcsolatban

Előterj esztó : polgármester
(írásos anyagcsatolva a jegyzőkönyvhöz: 15. számú melléklet)

Sváb Antal polgárme ster: az előterjesztést minden képviselő megkapta, javasolja annak

elfogadását.

Dr. Gulyásné dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzúgyi. Gazdasági és Városfejlesztési

B izottság tár gy alta az előter.j esztést, mel yet elfo gadásra j avaso lnak.

polgármest er szayazásra teszi fel a hataro zati javaslatot, melyet a kéPviselŐ-testÜlet - 7 fő van

jelű a szavazásná1 - egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogad és meghozza aZ alábbi

határozato|:

Szám : g 4 l2022.(v.30.) HATÁROZAT
Tárgy: Tájékoztatás a polgármester 2022. évi szabadság igénybevételével kapcsolatban

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármesternek a

2022. évi szabadsága igénybevétele kapcsán tett tájékoztatását.

Felelós: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző

l5./ Együttműködési megállapodás megkötése Digitális Jólét Program Pont üzemeltetésére

vonatkozóan

!lóterj esztő : polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 16. számú melléklet)

Sváb Antal polgármester: az elóterjesztést minden képviselő megkapta, javasolja annak

elfogadását.

Dr, Gulyásné dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési

Bizottság tárgyalta az előterj esztést, mely,et elfo gadásra j avasolnak.
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Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság íárgya|ía az
előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak. Nagyon hásznosnak tartjaezta programot.

Marjai Pál bizottsági elnök: a Városüzemeltetési Bizottság tárgyaltaaz előterjesztést, amelyet
elfogadásra javasol a képviselő-testületnek

Dr. Piskóti István alPolgármester: képzéseket, eszközöket és egy országos hálőzathoz
csatlakozást jelent ez az együttműködési megállapodás. A könyvtár épületébe bárki bemehet
internetezni. JÚnius 14,én történik az ünnepéiyes aláírása a mógállapodásnak, Ennek
keretében digitális eszközök használatának megismerésére is lesz lehetőség.

Polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület _ 7 fő vanjelen a szavazásnál - egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogad és megho zza az alábbi
haíározatot:

Szám : 95l2022.(Y.30.) HATÁnoznr
TárgY: EgyÜttműködési megállapodás megkötése Digitális Jólét program pont
üzemeltetósére vonatkozóan

Szikszó Város ÖnkormányzatKépviselő-testülete együttműködési megállapodást köt Digitális
JÓlét Nonprofit Kft.-vel (székhely: 10l6 Budapest, Naphegy tér 8.) Oigiiflis Jólét program
Pont (DJP) üzemeltetésére vonatkozőan, mely pont a Szikszói Városi Szabadidő Kozpont és
Könyvtár Bolt utca 6. szám alatt található épületében kerül kialakításra.
F e l hatal maz za a polgármestert az e gyüttműködé s i megál lapod ás aláír ásár a.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
'förvényességi szempontból lána: jegyző

16.1 ,,A vállalkozások versenyképességét javító, valamint a foglalkoztatást javitó Szikszói
IPari Park kialakítása" című TOP-1.1.1-16-801-20l7-00010 az<rnosító számú projekt nem
elszámolható költsége lhez saját forrás bizl.osítása

Előterj esztő : polgármester
(Irásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 17. számű melléklet)

Sváb Antal polgármester: az előterjesztést minden képviselő megkapta, javasolja annak
elfogadását.

Dr. Gulyásné dr. Kerekes Rita bizottsági, elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
B izottság tár gy alta az előterj esztést, melyet el fo gadásra j avasolnak.

Marjai Pál bizottsági elnök: a Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, amelyet
elfogadásra javasol a képviseló-testületnek, Az ipari terület kialakítása folyamatban van,
amelyhez kapcsolódóan volt szükséges közbeszerzés kiírása. Ehhez a pro.iekthez azért
szükséges forrás biztosítása, mert eredetileg két csarnok építésére került v,olna sor, de
célszerűbb volí az egyik csarnok építéséről lemondani. Az irányitó hatóság jőváhagyta a
módosítást, de ehhez a módosításhoz egy 9 milliós forrást kell biztosítania az
önkormányzaínak.



20

polgármest er szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a kéPviselŐ-testÜlet - 7 fő van

jelá a szavazásnál _ egyhangúlag 7 igen szay,azattal elfogad és meghozza aZ alábbi

határozatot:

Szám : g6t2022.(Y.30.) HATÁROZAT
Tárgy: A vállalkozísok versenyképességét javító, valamint a foglalkoztatást javító

szitóoi Ipari park kialakítása'' című TOP-I.1.1-16-801-2017-00010 azonosító számú

projekt nem elszámolható költségeihez saját forrás biztosítása.

Szikszó Város önkormányzat Képviselö-testülete úgy határoz, hogy a vállalkozások

versenyképességét javító, valamint á foglalkoztatást javító Szikszói lpari Park kialakítása"

című ToP- 1.1.1-i6-801-2017-00010 azonosítti számú projekt nem elszámolható

költségeihe z saját fonást biztosít.

A Képl,iselő-testület a saját fonást az a|ábbi költségekhez biztosída:

- Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokunlentumok költségei: 4.640.000.-Ft.

- projektmenedzsmetrthez igénybevett szakértői szo|gá|tatás díja: 3.670.000.-Ft

- Közbeszerzésköltségei:1.030.000.- Ft
- Projektelőkészítés költségei: |2.973.200.,Ft

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 12.973.200.-Ft projektelőkészítés kÖltségei az

iparteitiletet érintő szántó-ftildek művelési ág alól való kivonásának a kÖltségeit tarta|mazza.

Ezen költség az 115ll2020.(N.14.) Korm. határozatban a SzikszÓ- Déli iParterÜlet

infrastrukturális íqlesztésére nyújtott 371,245.000.-Ft támogatás terhére kerÜl e|számolásra. a

fennmaradó 9.340.000.-Ft-ot a 2022. évi költségvetése terhére biztosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

17.1 A,zönkormányzat2022, évi közbeszerzési tervének l. számú módosítása

Előterj esztő : pol gármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: l8. számú melléklet)

Sváb Antal polgármester: az előterjesztést minden képviselő megkapta, javasolja annak

elfogadását. A pénzügyi és a városüzemeltetési bizottság tárgyalta az előterjesztést.

Dr. Gulyásné dr, Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az elóterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.

Marjai Pál bizottsági elnök: a Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, amelyet

elfogaclásra javasol a képviselő-testületnek. A Led-es közvi\ágitás projekt miatt szükséges a

közbeszer zé si tervet módo s ítani.

Polgármest er szayazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület - 7 fő van

jelen a szavazásnál - egyhangúlag 7 igen szavazatíal elfogad és meghozza az alábbi

határozatot:

Szám: 97 l2022.(Y.30.) HATÁROZAT
Tárgy: Az önkorm ányzat2022. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosítása
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Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Szikszó Városönkormányzata 2022. évró vonatkozó közbeszerzési tervének l. számú mó<losítással
egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervét ahatározat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.

Szikszó Város ÖnkormánYzat Képviselő-testülete elrendeli Szikszó Város önkonnányzata
2022, évre vonatkozó közbeszerzési tervének l. számú módosítással egységes szerkezetbefoglalt kÖzbeszerzési tervének a Kbt. 43, § (2) bekezdés a) pontja siárinti, valamint azelektronikus kÖzbeszerzés részletes szabályaiioiszóló 424l20li.^1nÍ.l9.) Korm. rendelet 7.§
(5 ) bekezdése szerinti közzétételét.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

18,/ A Szikszó 9s térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről szólól82ll2020, (XI. l8.) Korm. hatátozat, majd az azt módosíó 1560/202l. (VIII. 5.) Korm.
határozaÍ alaPján a szikszói ipari fejleiztési területhez kapcsolódó uillurr1o, energia
hálőzatfejlesztés ,,Szikszó Ipari Park l32122 kV-os alállomás Jpítése" projekt tervezési éskivitelezési munkáinak elvégzésére irányuló közbeszerzési elj'arás ."ginaita, áról és az
eljárásban közremúködő bírálóbizottságról

!lőterj esztő : polgármester
( I rásos any ag csatolva a j egy zőkön yvhöz : 1 9 . számű mel léklet)

Swíb Antal Polgármester: az előterjesztést minden képviselő megkapta, javasolja annak
elfogadását,

Dr, GulYásné dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi. Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterj esztést, melyet elfogadásra javasolnak.

Sváb Antal Polgármester: kiegészítésül elmondja, hogy az eljarást megindítják, és egy
feltételes közbeszerzési eljárásról van szó. A beruházásáegvalósul, amerrriyiben a korm,iny
plusz fonást tud biztosítani.

Név szerinti szavazás következik:

Battáné dr. TŐíh Zita jegyző egyenkérrt felolvassa a képviselők nevét a név szerinti
szavazáshoz:

Gál Péter
Dr. Gulyásné Dr. Kerekes Rita
kőhalmi Mónika
Marjai Pál
Mező István
Dr. Piskóti István
Sváb Antal

igen
igen
igen
igen
igen
igen
igen

A kéPviselŐ-testület az előterjesztést név szerinti szavazással _ 7 fő van jelen a szavazásnál
egYhangúlag 7 igen szavazattal fogadta el, és megh ozta az alábbi határozatot:
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Szám : g8l2022.(Y.30.) HATÁROZAT
Tárry: A Szikszó és térsége fejlesztósének érdekében szükséges intózkedésekről szóló

.62ű2020.(xI. 18.) Korm. hatirozat,, majd az azt módosító 156012021, (vnl 5,) Korm,

határozat alapján a szikszói ipari fejlesztési területhez kapcsolódó villamos energia

hálózatfejlesztés ,,szikszó lpari park ilztzz kv-os alállomás építóse" projekt tervezési

és kivitelezési munkáinak Óhégzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról és

az eljárásban közreműködő bírálóbizottságról

szikszó varos Önkormányzat képviseló-testülete úgy hatátoz, hogy a szikszó és térsége

iólesztésének érdekében szükséges intézkedésekról szóló l82ll2020. (111, 18,) Korm,

határozat,majdazazt módosíó lÍ6012021. (VIII. 5.) Korm. határozata|apján a szikszói ipari

fejlesztési t.ót.tn., t apcsolódó villamos energia hálózatfejlesztés ,,Szikszó lPari Park l32l22

kv_os alállomás e|iie..,, projekt tervezéii és kivitelezési munkáinak elvégzésére

kőzbeszerzési elj arást indít.

Az e|jár ás tár gy a: Epítési beruhazás.

Ajanlatkérő az e|láráselókészítése során megvizsgálta és figyelembe v9tte a§bt. 19. § (l)-(2)

bekezdés szerinti elybeszámítási kötelezeitséget és szabályokat. Ajanlatkérő nYilatkozik,

holy nem szerepel á korb".rerzési tervében olyan eljárás, amellyel kapcsolatban a jelen

.ryiraruun u, 
"gyb"rrámítási 

kötelezettséget vizsgálnia, kellett volna. A tárgYi eljárás becsÜlt

értékét nem kell más közbe szerzési eljrárás becsült értékével egybeszámítani. A kÖzbeszerzés

becsült értékének meghatározására a Kbt. 16-17., 19. §-ának rendelkezéseivel Összhangban

került sor.

A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárást megindító.dokumentumokat (eljarást megindító

felhívás, szerződésteívezet,közbeszerzési és műszaki dokumentáció) jóváhagyja.

A közbeszerzési eljarás becsült értékét (nettó 5.82ó.800.000,- Ft); illetve ene tekintettel a

választott eljárásfajiát (uniós eljárásrend, Kbt. 8l. § szerinti hirdetmény közzétételével induló

eljarás) jóvahagyja;

A Képviselőtestület megállapída, hogy az eljárás megindításához szÜkséges fedezet a

Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1821 12020.

(xI. 18.) Korm. határozatban biztosított támogatásból fog rendelkezésre állni. Azonban a

Korm. határozatban megállapított támogatás összege nem elegendő a beruházás

megvalósításához, ezért többlettámogatási igényt kell benyújtani, emiatt feltételes

közbeszerzési eljárást folytat le a Kbt. 53. § (6) bekezdésére hivatkozással.

A Képviselő_testület a költségnövekmény iránti kérelem pozitív elbírálását a kÖzbeszerzési

eljárás eredményeként megkötendó szerződés hatályba lépésének feltételeként (felftiggesztő

feltétel) kiköti.

A közbeszerzési eljárás lebonyolításával a2015. évi CXLIII. törvénY 27.§ (3) bekezdésének

megfelelőe n 
^"gbirra 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót StumPf Gábor

(lajstromszám: 00063).
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személyi összetételű bírálóbizottságot

A bizottsági tagok nYilatkoznak a megbízás elfogadásáról, az összeférhetetlenségi okok fenn
nem állásáról, valamint a titoktartási köte]ezettségről.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

19,/ DÖntés a 3800 SzikszÓ, zk.427312 hrsz.-ú ingatlan Vantage Towers Zrt. részéretörténő
bérbeadásáról

|lőterj esztő : polgármester
( Irásos any ag csatolva a j egy zőkön yvhöz : 20 . számű mel léklet)

Sváb Antal Polgármester: az előterjesztést minden képviselő megkapta, javasolja annak
elfogadását.

Dr. GulYásné dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a PénzÜrgyi, Gazdasági és Városfejlesztési
B izottság tár gy alta az el őterj esztést, melyet elfogadásra j avaso lnak.

Marjai Pál bizottsági elnök: a Városüzemeltetési Bizottság tárgyaltaaz előterjesztést, amelyet
elfogadásra javasol a képviselő-testületnek:.

Polgármester szavazásra teszi fel a határoz,atijavaslatot, melyet a képviselő-testület _ 7 fő vanjelen a szavazásnál - egyhangúlag 7 igen szavazaííal Ótrogad és megho zza az alábbi
határozaíoí:

Szám : 99 l2022.(v.30.) HATÁRozar
TárgY: DÖntés a 3800 Szikszó, zk, 4273/2 hrsz.-ú ingatlan Vantage Towers Zrt. részére
történő bérbeadásáról

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határo z, hogy az önkorm ányzaí
kizárólagos tulajdonában lévő 3800 Szikszó, zk, qilltz hrsz.-ú ingattant. határozott
időtartamra 2031. december 3l. napjáig , 549.344,- Ft + ÁFA/év bérleti ail'itleuen bérbe adja
a Vantage Towers Zrt. (szél<helye: l096 Budapest, Lechner Ödtin fasor 6., képviseli: pásaór
Zoltán Műszaki lgazgatő és Forgács Andrea Pénzügyi lgazgatő) részére.
Fe lhatalma zza tov ábbá a po l gárme stert a b érl eti szerző dés aláír ásár a.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető

Szikszó Város Önkormányzat polgármestere az alábbi
hagyja jóvá az eljárásban való közreműködésre:

Bírálóbizottsági tag neve
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 27.§ (3) bekezdés

szerinti szakértelem
Dr. Hemádi Rita
Battáné dr. Tóth Zita
kállai Enikő közbeszerzés tárgya szerinti műsiaki
kriván Ildikó

közbeszerzési
jogi

pénzügyi
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Törvényességi szempontból látta: j

Mező István képviselő: szeretné azt,hogy a kondipark elkészült úgy, ahogyan

javasolták. Külön köszöni a Si Tender Kft-nek és az önkormányzatnak, Korábban

elmondta, hogy minden ülésen fogja ezt, így most szeretné megköszönni,

az észrevéte|t, Szeretné elmondani, hogy az ivóvíz-

kapott köszönő levelet egy lakostól, Megköszönte a

munkálatokról szóló tájékoztatást, nagyon örült. A hivatal munkatársai mindent

megtesznek azért, hogy a időben tájékoztassák a soron következő munkálatokról,

Dr. Piskóti István alpolgármester: retné kezdeményezni, hogy a képviselő_testületi ülések

helyszínét módosítsák, mert nélkül nehezen lehet a nagyteremben kommunikálni,

Sváb Antal polgármester:

beruházás megkezdése óta

Gál Péter képviselő: e|őzö héten

befejeződik a hánasságkötő terem

tudjak tartani.

Egyéb hozzásző|ás nem volt,
jegyzőkönyv készül. Jegyzőkönyv

Polgármester Urat arról, hogy hamarosan

következő képviselő-testületi ülést már ott
tájékoztatta

ítása és a

ezután zárt ülést rendel el, amelyről külön

l8 óra 05 perckor.

Kmf.

,E*ó'ffimb^

kőhalmi Mónika
<-[^.\\tb.
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