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SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 2/14/2013.
Jegyzőkönyv
Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25. napján 13.00
órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.
Jelen vannak: Füzesséri József polgármester
Laczkó Lászlóné és Takács Lászlóné alpolgármesterek
Dr. Ambrus Barnabás, Gál Péter, Pohubi József és
Sváb Antal Béla képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester
Dr. Ronyez Róbert jegyző
Polgáriné Dsupin Dóra aljegyző
Nyilas Ferencné gazdálkodási osztályvezető
Füzesséri József polgármester: köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy az ülés határozatképes és azt megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tesz javaslatot Laczkó Lászlóné alpolgármester és Sváb
Antal Béla képviselő személyében.
A képviselő-testület a hitelesítőkre tett javaslatot - 7 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag
7 igen szavazattal elfogadta.
A jegyzőkönyvet Tőzsérné Jakab Mária a Polgármesteri Hivatal dolgozója vezeti.
Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban – 1. sz. melléklet - szereplő napirend
szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel:
NAPIREND:
1./ Szikszó Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadása
2./ Szikszó Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója
3./ A települési önkormányzatok és társulásaik létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos
egyszeri költségvetési támogatás igénylésére pályázat benyújtása az 5/2013.(III.14.) BM
rendelet alapján
4./ Döntés 4 fő közalkalmazott továbbfoglalkoztatásával kapcsolatban
5./ Döntés a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés Szikszón” című
pályázattal kapcsolatban a nyilvánosság biztosítására vonatkozóan beérkezett árajánlatokról
Zárt ülésen:
1./ Szociális kérelmek elbírálása
- Egyebek
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot - 7 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi, elfogadott napirend szerint tartja ülését:
NAPIREND:
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1./ Szikszó Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadása
2./ Szikszó Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója
3./ A települési önkormányzatok és társulásaik létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos
egyszeri költségvetési támogatás igénylésére pályázat benyújtása az 5/2013.(III.14.) BM
rendelet alapján
4./ Döntés 4 fő közalkalmazott továbbfoglalkoztatásával kapcsolatban
5./ Döntés a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés Szikszón” című
pályázattal kapcsolatban a nyilvánosság biztosítására vonatkozóan beérkezett árajánlatokról
Zárt ülésen:
1./ Szociális kérelmek elbírálása
- Egyebek
NAPIREND:
1./ Szikszó Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Pohubi József bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta,
elfogadásra javasolják a rendelet-tervezetet és a határozati javaslatot is.
Módosító javaslat nem volt, polgármester először a rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra,
melyet a képviselő-testület – 7 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal
elfogadott és megalkotta az alábbi rendeletet:
SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2013.(IV.29.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásáról
Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.. törvény
89. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a
következő rendeletet alkotja.
1. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
zárszámadást
88 703 E Ft nyitó pénzkészlettel
2 314 498 E Ft bevétellel
- 105 454 E Ft pénzforgalom nélküli bevétellel
- 2 295 490 E Ft kiadással
- 148 225 E Ft forgatási célú pénzügyi
műveletekkel

3

8 219 E Ft Egyéb aktív, passzív pénzügyi
elszámolással
-10 531 E Ft Előző évben képzett
költségvetési tartalék
maradvánnyal
- 148 280 E Ft költségvetési pénzmaradvánnyal
hagyja jóvá.
Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.
számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
2. §
A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők
szerint fogadja el:
(1) Az Önkormányzat, az Önkormányzati Hivatal, valamint az Önkormányzat költségvetési
szerveinek bevételi-kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. 2/a., 2/b., 3., 3/a., 3/b.,.3/c. sz.
mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és 5. számú melléklet szerint
hagyja jóvá.
(3) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti
alakulását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint
a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat a 2012. december 31-ei állapot szerinti adósságállományát lejárat és
eszközök szerinti bontásban a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 9. számú melléklet szerint
hagyja jóvá.
(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást pénzügyi elszámolását a
10/a., 10/b., 10/c, 10/d számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és annak felhasználását a
11. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(9) Az önkormányzat a 2012. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 12. számú
mellékletben foglaltak szerint 4 917 189 e Ft-ban állapítja meg.
(10) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 13. számú mellékletben
szereplő adatok alapján hagyja jóvá.
(11)
A képviselő- testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
működéséből származó kötelezettségeit, a részesedések alakulását a 14. számú mellékletben
hagyja jóvá.
3. §
(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a 2012.évi zárszámadás
során az állami támogatások elszámolásából keletkező 3.182.e Ft fizetési kötelezettség
teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
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4. §
A képviselő testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló
elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek
vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Ezután polgármester az előterjesztéshez tartozó határozati javaslatot teszi fel szavazásra,
melyet a képviselő-testület – 7 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal
elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 272/2013.(IV.25.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Szikszó Város Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített éves költségvetési
beszámoló elfogadása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester előterjesztése alapján az
Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját elfogadja.
Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése alapján az
egyszerűsített éves költségvetési beszámoló részei:
 az egyszerűsített mérleg (1. számú melléklet)
 az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés (2. számú melléklet)
 az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás (3. számú melléklet)
 az egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás (4. számú melléklet)
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy gondoskodjanak a
könyvvizsgálói hitelesítő záradékkal ellátott 2012. évi egyszerűsített költségvetési beszámoló
közzétételéről, valamint az Állami Számvevőszék részére – a könyvvizsgálói jelentéssel
együtt – történő megküldéséről.
Felelős: Polgármester és Jegyző
Határidő: 2013. június 30.
2./ Szikszó Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 3. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Pohubi József bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a
koncepciót, melyet elfogadásra javasolnak.
Módosító javaslat nem volt, az előterjesztést a képviselő-testület – 7 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 273/2013.(IV.25.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: 2014. évi költségvetési koncepció
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Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2014.
évi költségvetési koncepcióját. A 2014. évi költségvetés kimunkálásához a következő főbb
rendezőelveket, prioritásokat tartja szükséges:


Költségeink csökkentése, bevételeink növelése érdekében folyamatosan keresni kell az
intézményhálózat és az önkormányzati vagyon hatékonyabb működését szolgáló
megoldásokat. Ennek keretében meg kell vizsgálni a Városi Uszoda működtetési
költségeinek csökkentési lehetőségeit.



Meg kell vizsgálni a helyi adó bevételeknél az adómérték emelés lehetőségeit



a 2014. évi költségvetésben biztosítani kell a vállalt kötelezettségeinkhez szükséges
fedezeteket.
Folyamatban lévő beruházásaink esetében a szükséges önerőt biztosítani kell.






Racionalizálni kell intézményeink működését, ennek keretében meg kell vizsgálni az
energiaköltség csökkentésének lehetőségét.
Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságainknál meg kell vizsgálni, és ki kell
dolgozni a működés racionalizálását.
Az önként vállalt feladatok vonatkozásában a tételes előirányzatok kimunkálása a
konkrét pénzügyi lehetőségek függvényében kerülhet sor.



Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságaink vonatkozásában szükséges a
társaságok saját bevételeinek fokozása.



Felül kell vizsgálni a tervezett beruházások révén létrejövő létesítmények jövőbeni
pénzügyi kihatásait.



Meg kell oldani a gazdasági társaságok pénzügyi, gazdasági helyzetének stabilizálását.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a központi forrásszabályozás
megismerését követően az év későbbi időszakában adjon tájékoztatást a várható
költségvetési paraméterekről.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Osztály vezetője
Határidő: a 2014. évi költségvetés készítése
Törvényességi szempontból látta: jegyző
3./ A települési önkormányzatok és társulásaik létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos
egyszeri költségvetési támogatás igénylésére pályázat benyújtása az 5/2013.(III.14.) BM
rendelet alapján
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 4. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Pohubi József bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az
előterjesztést, egyöntetűen nem támogatták az előterjesztést, illetve a határozati javaslat
elfogadását. Úgy vélik, hogy a 2012. évi költségvetési rendeletben benne van az érintett
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kollégák bére, járuléka, illetve az ő munkájukra szükség van, nem látják értelmét, hogy őket
elküldjük, hiszen a feladattól nem tudunk megszabadulni. Ezen kívül hivatkozik a határozati
javaslat egy olyan felülvizsgálati anyagra amit – kérésükre – a hivatal nem tudott
rendelkezésükre bocsátani.
Füzesséri József polgármester: ha a bizottság nem támogatja, akkor javasolja, hogy napolják
el a napirend tárgyalását. Az volt a cél, hogy senkit nem szeretnének utcára tenni, egyenként
mindenkivel tárgyalni kellene.
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: készített a hivatal az előterjesztéshez egy tájékoztató
anyagot, erre szeretné felhívni mindenkinek a figyelmét. Az anyagból kiderül, hogy az előző
munkáltató ezeknek a dolgozóknak lebegtette a munkaviszonyukat, tehát folyamatosan olyan
helyzetben tartotta őket, hogy határozott idejű szerződésekkel hosszabbítgatott bizonyos
dátumokig, tehát megtehette volna bármikor, hogy határozatlan időre kinevezi őket. Amikor
kiderült a jogutódlás ténye, akkor hirtelen minden dolgozónak határozatlan idejűvé vált a
szerződése. Felhívja a figyelmet arra is, hogy ez a 7,5 millió forintos költség, ami az
önkormányzatnak plusz bérterhet jelent, ennek a felelősség tartalmát is meg kellene nézni.
Pohubi József bizottsági elnök: a tájékoztatóban, amit megkaptak, nagyon súlyos dolgokat ír
le polgármester úr. Fontos kérdés, hogy az intézményvezető döntése jogszerű volt-e. Ha igen,
akkor nincs miről beszélni. Ha nem, akkor ezt a helyzetet fel kell oldani és megoldást kell
találni rá. Erre szeretne majd választ kapni valakitől. Elmondja még, hogy ezzel kapcsolatban
ő is készített egy anyagot, melyet ismertet a képviselőkkel. Az ő számítása szerint nem 7,5
millió forintról, hanem 300-350 ezer forintról van szó. Véleménye szerint – mivel igazgatónő
nem nevezte ki a dolgozókat korábban határozatlan időre – így végkielégítés nem jár a
dolgozóknak csak felmentés, ezért csökken drasztikusan az összeg.
Füzesséri József polgármester: az intézményvezetőnek a fenntartóval egyeztetnie kellett
volna. Becsapta három éven keresztül a dolgozóit, hiszen ha véglegesítette volna őket, akkor
most járna nekik végkielégítés is. Ez egy törvénysértő dolog volt. Javasolja, hogy Dr. Megyeri
Gábor alpolgármester úr vezetésével vizsgálják meg.
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: nem onnan kell kiindulni, hogy jogszerű vagy sem, hiszen
jogszerű intézkedéssel is lehet indokolatlan többletköltséget okozni, amit meg kell téríteni. Ez
a lényeg.
Pohubi József bizottsági elnök: ebben egyetért, ő csak a mértéket vitatja.
Füzesséri József polgármester: mivel nem támogatta a bizottság a határozati javaslatot, ezért
visszavonja az előterjesztést.
4./ Döntés 4 fő közalkalmazott továbbfoglalkoztatásával kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 5. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Dr. Ronyecz Róbert jegyző: a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsa március 6-án
hozta ezt a döntést, a 4 fő közalkalmazott jogviszonya megszüntetésre került. A Társulás
pályázatot szeretne benyújtani, melyhez szükséges mind a 23 települési önkormányzat
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képviselő-testületének, így a szikszói képviselő-testületnek a döntése. Kéri, fogadják el az
előterjesztést.
Módosító javaslat nem volt, az előterjesztést a képviselő-testület – 7 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 274/2013.(IV.25.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés 4 fő közalkalmazott továbbfoglalkoztatásával kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzat nem
tudja, illetve nem kívánja továbbfoglalkoztatni a korábban a Szikszói Kistérségi Többcélú
Társulás Irodájánál foglalkoztatott és ott létszámleépítéssel érintett 4 fő közalkalmazottat.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: aljegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
5./ Döntés a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés Szikszón” című
pályázattal kapcsolatban a nyilvánosság biztosítására vonatkozóan beérkezett árajánlatokról
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 6. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Pohubi József bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az
előterjesztést, többségi szavazattal támogatták.
Dr.Ronyecz Róbert jegyző: elmondja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény 22. § (5) bekezdése szerint testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell
alkalmazni. Ennek megfelelően az eljárás ezen szakaszában azt javasolja a testületnek, hogy
név szerinti szavazással döntsenek.
A határozati javaslathoz módosító javaslat nem volt, név szerinti szavazás következik:
Dr. Ambrus Barnabás
Füzesséri József
Gál Péter
Laczkó Lászlóné
Pohubi József
Sváb Antal Béla
Takács Lászlóné

igen
igen
igen
igen
tartózkodom
igen
igen

A képviselő-testület az előterjesztést név szerinti szavazással – 7 fő van jelen a szavazásnál 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 275/2013.(IV.25.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés Szikszón”
című pályázattal kapcsolatban a nyilvánosság biztosítására vonatkozóan beérkezett
árajánlatokról
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Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az Eubility Group Kft.-t (1138
Budapest, Úszódaru u. 1. Ü-10. ép.) a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú,
„Óvodafejlesztés Szikszón” című pályázat keretében és annak feltételei szerint
megvalósítandó nyilvánosság biztosítása feladat ellátásra a pályázatban megadott
megvalósulási helyszíneken bruttó 349.860.-Ft összegben.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Takács Lászlóné alpolgármester asszony
Törvényességi szempontból látta: jegyző
- Egyebek
Füzesséri József polgármester: mindenkit nagy szeretettel vár a május 1-i rendezvényre.
Polgármester ezután zárt ülést rendel el, melyről folytatólagos de külön jegyzőkönyv készül.

Kmf.

Füzesséri József s.k.
polgármester

Dr. Ronyecz Róbert s.k.
jegyző

Laczkó Lászlóné s.k.
hitelesítő

Sváb Antal Béla s.k.
hitelesítő

