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SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 2/20/2013.
Jegyzőkönyv
Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30. napján 13.00
órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.
Jelen vannak: Füzesséri József polgármester
Laczkó Lászlóné és Takács Lászlóné alpolgármesterek
Dr. Ambrus Barnabás, Bartha Ferenc, Gál Péter, Gulyásné Dr. Kerekes Rita,
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
Pirityné Tóth Márta építési csoportvezető
Füzesséri József polgármester: köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy az ülés határozatképes és azt megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tesz javaslatot Takács Lászlóné alpolgármester és Gál
Péter képviselő személyében.
A képviselő-testület a hitelesítőkre tett javaslatot - 9 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag
9 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 és módosításokkal:
NAPIREND:
1./ Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökének visszahívása
2./ A Turul Provincia Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadása
3./ A Turul Provincia Nonprofit Kft. társügyvezetői kinevezése
4./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi adóügyi tevékenységéről
5./ Szikszó Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
6./ A köztisztasági feladatok ellátásáról szóló 7/1996.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet
módosítása
7./ A temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 15/2012.(IX.28.) számú önkormányzati
rendelet módosítása
8./ A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 28/2011.(XII.02.) önkormányzati rendelet
módosítása
9./ Megállapodás megkötése a HELL ENERGY Magyarország Kft-vel
10./ Döntés a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés Szikszón” című
pályázattal kapcsolatban rendezvények lebonyolítás részfeladat ellátására vonatkozóan
beérkezett árajánlatokról
Zárt ülésen:
1./ A talajterhelési díj elengedése egyedi elbírálás alapján
2./ Földterület vásárlási kérelem a 6439 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan
3./ Szociális kérelmek elbírálása
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- Egyebek
Füzesséri József polgármester: megkérdezi Pohubi József bizottsági elnöktől, hogy az 1./
napirend kapcsán kéri-e zárt ülés tartását.
Pohubi József bizottsági elnök: nem kéri, hogy zárt ülésen tárgyalják az 1./ napirendi pontot.
A 7./ napirend, a temető rendelet kapcsán elmondja, hogy hétfő helyett kedden este kapták
kézhez az anyagot, szerdán volt a bizottsági ülés, az anyag elég terjedelmes volt, most az ülés
előtt szintén kaptak egy terjedelmes rendelet tervezetet, melyet nem tudott elolvasni. Az
SZMSZ szerint az ülés előtt öt nappal kell megkapni az anyagokat, ezért javasolják levenni a
napirendről. A temető üzemeltető sem kapott anyagot, azt javasolják, hogy a következő ülésen
tárgyalják meg a temető rendelet módosítását.
Füzesséri József polgármester: igaza van Pohubi József elnök úrnak, nincs akadálya, hogy a
következő ülésen tárgyalják meg. Szavazásra teszi fel Pohubi József bizottsági elnök
módosító javaslatát, mely szerint a 7./ napirendi pontot vegyék le a mai ülés napirendjéről: a
képviselő-testület Pohubi József bizottsági elnök módosító javaslatát – 9 fő van jelen a
szavazásnál – 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta.
Füzesséri József polgármester: a 7./ napirendi ponthoz kapcsolódik a 8./ napirendi pont, így
ha a 7./ pontot nem tárgyalják, javasolja a 8./ pontot is levenni a mai ülés napirendjéről: a
képviselő-testület polgármester módosító javaslatát, mely szerint a 8./ napirendi pontot
vegyék le a mai ülés napirendjéről - 9 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 9 igen
szavazattal elfogadta.
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot a két módosító javaslattal együtt – 9 fő
van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi módosított,
elfogadott napirend szerint tartja ülését:
NAPIREND:
1./ Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökének visszahívása
2./ A Turul Provincia Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadása
3./ A Turul Provincia Nonprofit Kft. társügyvezetői kinevezése
4./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi adóügyi tevékenységéről
5./ Szikszó Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
6./ A köztisztasági feladatok ellátásáról szóló 7/1996.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet
módosítása
7./ Megállapodás megkötése a HELL ENERGY Magyarország Kft-vel
8./ Döntés a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés Szikszón” című
pályázattal kapcsolatban rendezvények lebonyolítás részfeladat ellátására vonatkozóan
beérkezett árajánlatokról
Zárt ülésen:
1./ A talajterhelési díj elengedése egyedi elbírálás alapján
2./ Földterület vásárlási kérelem a 6439 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan
3./ Szociális kérelmek elbírálása
- Egyebek
Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
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NAPIREND:
1./ Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökének visszahívása
2./ A Turul Provincia Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadása
3./ A Turul Provincia Nonprofit Kft. társügyvezetői kinevezése
4./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi adóügyi tevékenységéről
5./ Szikszó Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
6./ A köztisztasági feladatok ellátásáról szóló 7/1996.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet
módosítása
7./ Megállapodás megkötése a HELL ENERGY Magyarország Kft-vel
8./ Döntés a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés Szikszón” című
pályázattal kapcsolatban rendezvények lebonyolítás részfeladat ellátására vonatkozóan
beérkezett árajánlatokról
Zárt ülésen:
1./ A talajterhelési díj elengedése egyedi elbírálás alapján
2./ Földterület vásárlási kérelem a 6439 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan
3./ Szociális kérelmek elbírálása
- Egyebek
NAPIREND:
1./ Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökének visszahívása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül
elmondja, hogy az előterjesztéshez két határozati javaslat készült. Elmondja még, hogy a
jövőben más formában képzeli el a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
munkáját, ezért javasolja Pohubi József bizottsági elnök visszahívását. Az elnöki feladatok
ellátásával javasolja, hogy bízzák meg Gulyásné Dr. Kerekes Rita képviselő asszonyt.
Megköszöni Pohubi József képviselő úr eddig végzett munkáját.
Pohubi József bizottsági elnök: köszöni, de ez a köszönet nem köszönet, ez a törekvés már
régen megvolt. Nagyon szívesen visszaadja az elnöki megbízást, úgy érzi, tisztességgel
végezte a munkáját.
Takács Lászlóné alpolgármester: megérti és helyesli polgármester úr szándékát, jó
választásnak tartja Gulyásné Dr. Kerekes Rita személyét az elnöki tisztségre.
Dr. Ronyecz Róbert jegyző: felhívja a testület tagjainak figyelmét, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint a határozat hozatalhoz
minősített többség kell.
Füzesséri József polgármester: szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot, melyet a
képviselő-testület – 9 fő van jelen a szavazásnál – 6 igen és 3 nem szavazattal elfogadott és
meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 305/2013.(V.30.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökének visszahívása
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Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Pohubi József
képviselőt a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöki tisztségéből 2013.
május 31. napjával visszahívja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: polgármester
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Füzesséri József polgármester: megkérdezi Gulyásné Dr. Kerekes Rita képviselő asszonyt,
elvállalja-e a bizottsági elnöki megbízást.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita képviselő: igen, elvállalja, egyidejűleg bejelenti, hogy szavazni
kíván ennél a határozati javaslatnál.
Füzesséri József polgármester: szavazásra teszi fel a II. határozati javaslatot, melyet a
képviselő-testület – 9 fő van jelen a szavazásnál – 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással
elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 306/2013.(V.30.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökének megválasztása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Gulyásné dr.
Kerekes Rita képviselőasszonyt 2013. június 1. napjától a Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság elnöki feladatainak ellátásával megbízza.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: polgármester
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Gulyásné Dr. Kerekes Rita képviselő: megköszöni a bizalmat, igyekszik megfelelni az
elvárásoknak. Kéri munkájához a polgármester, a képviselő-testület, a hivatal, a képviselők
segítségét.
Dr. Ambrus Barnabás képviselő: bejelenti, hogy május 31. napjával lemond a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsági tagságáról.
Füzesséri József polgármester: megköszöni Dr. Ambrus Barnabás képviselő úr eddig végzett
munkáját.
Bartha Ferenc képviselő: szóbeli előterjesztésében javasolja, hogy amennyiben elvállalja, Gál
Péter képviselő urat válasszák meg a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
tagjává június 01. napjától.
Gál Péter képviselő: elvállalja a megbízást, bejelenti, hogy nem vesz részt a szavazásban.
Füzesséri József polgármester: szavazásra teszi fel Bartha Ferenc képviselő úr szóbeli
előterjesztését, mely szerint Gál Péter képviselő úr legyen a Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság tagja június 01. napjától: a képviselő-testület Bartha Ferenc
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képviselő szóbeli előterjesztését – 9 fő van jelen a szavazásnál – 7 igen szavazattal, 1
tartózkodással, 1 képviselő Gál Péter nem vett részt a szavazásban, elfogadta és meghozta az
alábbi határozatot:
Szám: 307/2013.(V.30.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Gál Péter képviselő megválasztása a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tagjává
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gál Péter képviselőt a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjává 2013. június 01. napjától megválasztotta.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, ill. folyamatos
2./ A Turul Provincia Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: ügyvezető
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 3. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: köszönti a napirend tárgyalásánál Gregó János ügyvezető urat,
elmondja, hogy az írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül elmondja, hogy a
beszámolóhoz két határozati javaslat tartozik. Kérdése az előterjesztő felé, van-e szóbeli
kiegészítése, melyre a válasz nemleges.
Pohubi József bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az
anyagot.Véleményük szerint a TURUL Kft. elmúlt éveit a csökkenés, a leépülés jellemzi. Ők,
mint képviselők sem követtek el mindent azért, hogy a lehetőségekhez mérten a legjobban
fejlődjön a Kft. A cég egyre kevesebb lehetőséget kap Szikszón. Meg kellene határozni a
TURUL Kft. jövőjéhez az elvárásokat.
Az üzleti tervet és a beszámolót is elfogadásra javasolják.
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: el kell gondolkodni azon, hogy miért kell „Nonprofit”
Kft. Ezzel ugyanis vállalkozási lehetőségektől zárjuk el a céget.
Bartha Ferenc képviselő: véleménye szerint alpolgármester urat meg kellene bízni azzal, hogy
vizsgálja meg a cég átalakításának lehetőségét.
Módosító javaslat nem volt, polgármester az I. határozati javaslatot teszi fel szavazásra,
melyet a képviselő-testület – 9 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 9 igen szavazattal
elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 308/2013.(V.30.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Turul Provincia Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Turul Provincia Nonprofit Kft.
közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlegét.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: aljegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
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Polgármester a II. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület – 9 fő
van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 309/2013.(V.30.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Turul Provincia Nonprofit Kft. üzleti tervének elfogadása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Turul Provincia Nonprofit Kft.
üzleti tervét.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: aljegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
3./ A Turul Provincia Nonprofit Kft. társügyvezetői kinevezése
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 4. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül
elmondja, hogy az előterjesztéshez négy határozati javaslat tartozik.
Pohubi József bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az
előterjesztést. Négy különböző határozati javaslat van, ennek megfelelően szeretné ismertetni
a bizottság véleményét. Az első határozati javaslat: a bizottság álláspontja nemleges, nem
nyert támogatást. Március 14. óta az első beterjesztésig volt testületi ülés, több is, nem értik
miért kellett várni, miért kell utólag behozni. Nem támogatják a határozati javaslatot. Második
határozati javaslat: megköszönték a beszámolót, a bele fektetett munkát. Nem értették, hogy
erre mi szükség van. Alapvető kellene, hogy legyen egy helyzetelemzés, ami nem volt, nem
kapott anyagot, alapvető információknak nem volt a birtokában. Az anyag több helyen
közhelyes, túl általános volt amiket megállapított. Sok mindent felvet, de két-három sort ír
róla. A földgáz mint cél, óriási tévedés. Itt megtakarítás nem érhető el. Ír a szemétszállításról
is, ami törvényesen itt már megvalósíthatatlan.
Bizottsági ülésre kérték az erkölcsi bizonyítványt, önéletrajzot, végzettség igazolását, és a
vezetéssel kapcsolatos elképzeléseket: semmit nem kaptak. A bizottság véleménye, hogy ezt a
beszámolót nem fogadják el. III. határozati javaslat: mivel több évről van szó, javasolják,
hogy mint eddig pályázati úton kell betöltetni, pályázati eljárást kell lefolytatni. A végzettség
alapján ez kompetencia nélküli. A fizetést is túlzottnak tartják. Ennek megfelelően nem
támogatják a társügyvezetővé való kinevezést.
IV. határozati javaslat: itt is kérik a pályázati eljárást lefolytatni, ezt a határozati javaslatot
sem támogatják.
Füzesséri József polgármester: Gregó úr munkáját mindenki elismeri, ezért úgy gondolja,
hogy felesleges az állást meghirdetni. Vizes úr azért jött ide, mert ő mint polgármester úgy
ítélte meg, hogy a városban az energia területén pazarlás van, amit nem engedhetünk meg, és
szükség van valakire aki ezzel foglalkozik. Az ő munkája révén el lehet érni, hogy
megtakarítás legyen a településen.
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Laczkó Lászlóné alpolgármester: a megtakarításból nem lehet majd finanszírozni a Vizes úr
bérét, hiszen az nagy megterhelést jelent, a Start munkaprogram után miből fogjuk fizetni?
Füzesséri József polgármester: a TURUL-nak többlet bevételeket kell szereznie és abból kell
fizetnie a dolgozóit.
Sváb Antal képviselő: egyes határozati javaslat kapcsán egyetért a bizottsági elnök úr
véleményével, szerinte is be lehetett volna hozni korábban. Második határozati javaslat: neki
is van hiányérzete a beszámoló kapcsán. Harmadik határozati javaslat: nem tartja
szerencsésnek most, ebben a helyzetben öt évre ilyen kötelezettséget felvállalni. Nem tudja
2018-ig két társügyvezetőt a TURUL el fog-e bírni. Módosító javaslata, hogy bízzuk meg egy
évre a társügyvezetői posztra és azután majd meglátjuk. A negyedik határozati javaslatot
támogatja.
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: egy ügyvezető kétféleképpen láthatja el feladatát: lehet
munkaviszonyban és lehet megbízási jogviszonyban. Ebből a tisztségéből bármikor vissza
lehet hívni. Más a munkaviszony: ha a testület úgy dönt, hogy cégjogilag ügyvezetővé
megválasztja őket, akkor az ehhez kötődő munkaviszonyt létrehozó szerződésben kell
szabályozni, hogy ők hogy mozdíthatók el. Tehát munkaszerződést kell velük kötni.
Füzesséri József polgármester: szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot, melyet a
képviselő-testület – 9 fő van jelen a szavazásnál – 8 igen és 1 nem szavazattal elfogadott és
meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 310/2013.(V.30.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Megbízási szerződés jóváhagyása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Vizes Tibor
Szikszó, Bolt u. 6. szám alatti lakossal 2013. március 14. napjától 2013. május 31. napjáig
terjedő időre megkötött megbízási szerződést.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: jegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Polgármester a II. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület – 9 fő
van jelen a szavazásnál – 5 igen, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással elfogadott és meghozta
az alábbi határozatot:
Szám: 311/2013.(V.30.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A 2013. március 14. napja és 2013. május 14. napja közötti időszakra vonatkozó
beszámoló elfogadása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Vizes Tibor 2013. március 14.
napja és 2013. május 14. napja közötti időszakra vonatkozó beszámolóját az előterjesztés
mellékletét képező tartalommal.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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Végrehajtásért felelős személy: jegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Füzesséri József polgármester: szavazásra teszi fel Sváb Antal Béla képviselő módosító
javaslatát, mely szerint Vizes Tibor urat egy évre nevezze ki a testület társügyvezetőnek: a
képviselő-testület a módosító javaslatot - 9 fő van jelen a szavazásnál - 5 igen és 4 nem
szavazattal elfogadta.
A képviselő testület a III. határozati javaslatot Sváb Antal Béla képviselő módosító
javaslatával együtt – 9 fő van jelen a szavazásnál – 7 igen, 1 nem szavazattal és 1
tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 312/2013.(V.30.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Turul Provincia Nonprofit Kft. társügyvezetői kinevezése
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Vizes Tibor (szül.:1976.12.10. an.:Végh
Erzsébet) Szikszó, Bolt u. 6. szám alatti lakost kinevezi a Turul Provincia Nonprofit Kft.
társügyvezetőjének határozott időre 2013. június 1. napjától 2014. május 31. napjáig.
Illetményét bruttó 203.700,-Ft/hó összegben határozza meg.
Felhatalmazza a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalt intézkedjen a cégbíróságon való
bejegyzéséről.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: jegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Füzesséri József polgármester: szavazásra teszi fel a IV. határozati javaslatot, melyet a
képviselő-testület – 9 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadott
és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 313/2013.(V.30.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Turul Provincia Nonprofit Kft. ügyvezetői megbízásának meghosszabbítása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gregó János (szül.:1960.05.28. an:Kerek
Erzsébet) Szikszó, Bartók B. u. 7. szám alatti lakosnak, mint a Turul Provincia Nonprofit Kft.
ügyvezetőjének a 2013. november 13. napjáig határozott időre szóló megbízatását 2018.
május 14. napjáig terjedő határozott időre módosítja a jelenlegi bér változatlanul tartása
mellett.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: jegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
14 óra 20 perckor polgármester 5 perc szünetet rendel el. Szünetben Bartha Ferenc képviselő
távozott. Szünet után:
4./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi adóügyi tevékenységéről
Előterjesztő: jegyző
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 5. sz. melléklet)

9

Dr. Ronyecz Róbert jegyző: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Pohubi József bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a
beszámolót, melyet elfogadásra javasolnak.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 8 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 314/2013.(V.30.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi adóügyi tevékenységéről.
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Polgármesteri Hivatal 2012. évi
adóügyi tevékenységéről szóló beszámolóját.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: jegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
5./ Szikszó Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 6. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Dr. Ronyecz Róbert jegyző: elmondja, hogy a Magyar Államkincstár hiánypótlást írt ki, ők
kérik a 4. sz. függelék technikai jellegű módosítását. Kéri a képviselőket, fogadják el a
határozati javaslatot.
Pohubi József bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az
előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 8 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 315/2013.(V.30.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Szikszó Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Szikszói Közös Önkormányzati
hivatal jegyzőjét, hogy gondoskodjon Szikszó Város Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzata 4. számú függelékének a technikai módosításáról az alábbiak szerint:
A Szikszó Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
5/2013.(IV.15.) önkormányzati rendelet 4. számú függelékének eredeti szövegezése:
841126-1
841402-1
841403-1

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási
tevékenysége
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
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841403-5
841902-9
841906-9
841907-9
856099-1
869041-1
882111-1
882112-1
882113-1
882115-1
882116-1
882117-1
882119-1
882122-1
882123-1
882129-1
882203-1
889935-5
890301-5
890442-1

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Központi költségvetési befizetések
Finanszírozási műveletek
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Aktív korúak ellátása
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Óvodáztatási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Köztemetés
Otthonteremtési támogatás
Civil szervezetek működési támogatása
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása

Az alábbiak szerint módosul:
841126
841402
841403
841902
841906
841907
856099
869041
882111
882112
882113
882115
882116
882117
882119
882122
882123
882129
882203
889935
890301
890442

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási
tevékenysége
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Központi költségvetési befizetések
Finanszírozási műveletek
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Aktív korúak ellátása
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Óvodáztatási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Köztemetés
Otthonteremtési támogatás
Civil szervezetek működési támogatása
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: jegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
6./ A köztisztasági feladatok ellátásáról szóló 7/1996.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 7. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Pohubi József bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az
előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 8 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:
SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2013.(VI.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A köztisztasági feladatok ellátásáról szóló 7/1996.(IV.16.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés e) pontjában, a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 160. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1.§
A rendelet 1. melléklete hatályát veszti.
2. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7./ Megállapodás megkötése a HELL ENERGY Magyarország Kft-vel
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 8. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Pohubi József bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az
anyagot. Véleményük az, hogy Szikszó város érdekét nem igazán szolgálja ez a
megállapodás, ezt finomítani kellene. Az első pontban szerepel, hogy "bármilyen emisszióval
járó beruházás csak a hozzájárulásukkal engedélyezhető". Szívesebben venné azt a
megfogalmazást, hogy "a véleményük meghallgatása után". Szintén ebben a pontban szerepel,
hogy "Szikszó város köteles megakadályozni" : a kötelezettségünket a törvény írja elő.
Helyette jobb lenne a "lehetőség szerint" kifejezés. Szintén ebben a pontban szerepel az
"önkormányzat kárfelelőssége": Ő nem hajlandó kárfelelősséget vállalni semmi ilyen
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dologért. 2./ pontban szerepel, a "kifejezetten garantálja" szöveg, ez kevés mozgásteret ad a
városnak. Ez nekünk nem feladatunk és nem kötelességünk, ezt szívességi alapon kérhetik.
Tehát a szerződést jónak tartják, támogatják, de ezt úgy kell finomítani, hogy Szikszó város
számára is előnyös legyen.
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: ez már egy finomított változat, egyetért azzal, hogy
finomításokat kellene végezni, mert még mindig vannak olyan megfogalmazások, ami nekünk
hátrányos lehet.
Füzesséri József polgármester: ez a beruházás nagyon fontos a városnak, kéri, hogy ezt a
megállapodást így ahogy van fogadják el.
Dr. Ronyecz Róbert jegyző: itt olyan kötelezettségek vállalását kérik az önkormányzattól, ami
jegyzői, járási, vagy kormányhivatali hatáskör.
Pohubi József bizottsági elnök: név szerinti szavazást javasol.
A képviselő-testület Pohubi József bizottsági elnök név szerinti szavazásra vonatkozó
javaslatát - 8 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta.
Név szerinti szavazás következik:
Dr. Ambrus Barnabás
Füzesséri József
Gál Péter
Gulyásné Dr. Kerekes Rita
Laczkó Lászlóné
Pohubi József
Sváb Antal Béla
Takács Lászlóné

igen
igen
igen
tartózkodom
igen
nem
tartózkodom
igen

Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 8 fő van jelen a
szavazásnál – név szerinti szavazással 5 igen 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta
és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 316/2013.(V.30.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Megállapodás megkötése a HELL ENERGY Magyarország Kft.-vel
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapodást köt a HELL ENERGY
Magyarország Kft.-vel HELL RING sportkomplexum létrehozására vonatkozó beruházás
megvalósításához kapcsolódó feltételekre vonatkozóan az előterjesztés mellékletét képező
tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: aljegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
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8./ Döntés a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés Szikszón” című
pályázattal kapcsolatban rendezvények lebonyolítás részfeladat ellátására vonatkozóan
beérkezett árajánlatokról
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 9. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Hozzászólás, módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 8 fő van jelen
a szavazásnál – 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 317/2013.(V.30.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés Szikszón”
című pályázattal kapcsolatban rendezvények lebonyolítás részfeladat ellátására
vonatkozóan beérkezett árajánlatokról
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a SAVIC Consulting Kft.-t (3531
Miskolc, Vászonfehérítő u. 36. fsz./3.) a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú,
„Óvodafejlesztés Szikszón” című pályázat keretében és annak feltételei szerint
megvalósítandó rendezvények lebonyolítás részfeladat ellátására bruttó 1.312.000.-Ft
összegben.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Takács Lászlóné alpolgármester asszony
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Füzesséri József polgármester: tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy megérkezett
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség határozata, mely szerint az önkormányzatnak az orvosi
rendelő építésére beadott pályázata 59 millió forint támogatást nyert.
Tájékoztatást ad arról is, hogy 17.00 órakor megbeszélést fog folytatni egy német
befektetővel, aki egy 120 fős foglalkoztatást biztosító üzemet indít el a városban, valószínűleg
már szeptemberben indul a termelés.
Polgármester ezután zárt ülést rendel el, melyről folytatólagos de külön jegyzőkönyv készül.
Kmf.
Füzesséri József s.k.
polgármester

Dr. Ronyecz Róbert s.k.
jegyző

Takács Lászlóné s.k.
hitelesítő

Gál Péter s.k.
hitelesítő

