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SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 2/22/2013.
Jegyzőkönyv
Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26. napján 7.30
órakor a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői tárgyalójában megtartott rendkívüli
ülésén.
Jelen vannak: Füzesséri József polgármester
Laczkó Lászlóné és Takács Lászlóné alpolgármesterek
Dr. Ambrus Barnabás, Gál Péter, Gulyásné Dr. Kerekes Rita és
Sváb Antal Béla képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
Dr. Ronyecz Róbert jegyző
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 alábbiak szerint:
NAPIREND:
1./ A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása és Szervezeti és
Működési Szabályzata módosításának elfogadása
2./ A Szikszó, Pázmány Péter tér 14. TT/4. sz. alatti önkormányzati lakás meghirdetése
- 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:
1./ A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása és Szervezeti és
Működési Szabályzata módosításának elfogadása
2./ A Szikszó, Pázmány Péter tér 14. TT/4. sz. alatti önkormányzati lakás meghirdetése
- Egyebek
Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
NAPIREND:
1./ A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása és Szervezeti és
Működési Szabályzata módosításának elfogadása
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2./ A Szikszó, Pázmány Péter tér 14. TT/4. sz. alatti önkormányzati lakás meghirdetése
- Egyebek
NAPIREND:
1./ A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása és Szervezeti és
Működési Szabályzata módosításának elfogadása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselő, kiegészítésül elmondja,
hogy az előterjesztéshez két határozati javaslat tartozik.
Dr. Ronyecz Róbert jegyző: elmondja, hogy törvényi kötelezettségnek tesz eleget a testület a
határozati javaslat elfogadásával. A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa
már elfogadta, valamennyi, a kistérséghez tartozó település képviselő-testületének el kellene
fogadnia.
Módosító javaslat nem volt, polgármester először az I. 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: 361/2013.(VI.26.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Szikszói Kistérségi Többcélú
módosításának elfogadása

Társulás

Társulási

Megállapodása

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja és elfogadja a Szikszói
Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítását.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: jegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Polgármester a II. 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: 362/2013.(VI.26.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata
módosításának elfogadása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja és elfogadja a Szikszói
Kistérségi Többcélú Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: jegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
2./ A Szikszó, Pázmány Péter tér 14. TT/4. sz. alatti önkormányzati lakás meghirdetése
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Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 3. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül
elmondja, hogy az előterjesztéshez három határozati javaslat tartozik.
Módosító javaslat nem volt, polgármester először az I. határozati javaslatot teszi fel
szavazásra, melyet a képviselő-testület – 7 fő van jelen a szavazásnál – 6 igen szavazattal és 1
tartózkodással elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 363/2013.(VI.26.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Szikszó, Pázmány Péter tér 14. TT/4. sz. alatti önkormányzati lakás
meghirdetése
Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Szikszó, Pázmány Péter tér 14.
TT/4. sz. alatti lakás bérleti szerződésének 2013. június 30. napjával történő felmondását, és a
szerződésben megállapított felmondási időt elengedi.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: aljegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Polgármester a II. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület – 7 fő
van jelen a szavazásnál - 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott és meghozta az
alábbi határozatot:
Szám: 364/2013.(VI.26.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Szikszó, Pázmány Péter tér 14. TT/4. sz. alatti önkormányzati lakás
meghirdetése
Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testülete alábbi lakást veszi fel a közérdekű
feladatok ellátását végző személyek részére biztosítható önkormányzati bérlakások
címjegyzékébe:
-

Szikszó, Pázmány Péter tér 14. TT/4. (55,66 m2)

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: aljegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Polgármester a III. 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: 365/2013.(VI.26.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Szikszó, Pázmány Péter tér 14. TT/4. sz. alatti önkormányzati lakás
meghirdetése
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Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő
lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló többször
módosított 2/1994. (I.27.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a szolgálati
bérlakások közül az alábbi „szakember” bérlakást hirdeti meg pályázat útján történő
bérbeadásra a vonatkozóan szabályok figyelembe vételével, az alábbiak szerint:
Szikszó, Pázmány Péter tér 14. TT./4. sz. alatti lakás 1 szoba, 1 nappali, 1 étkezőkonyha,
1 fürdőszoba, 1 WC, 1 kamra és 1 előtérből álló – 55,66 m2 alapterületű
1. A bérleti díj 148/m2/hó. A bérleti díj a közüzemi költségeket nem tartalmazza.
2.A bérbeadás 2013. július 20. napjával, csak a munkaviszony fennállásának időtartamára
köthető.
3.A bérleti díj az első hat hónapra a bérleti szerződés megkötésekor előre fizetendő.
4. A bérleti szerződés megszűnését követően a bérlő saját maga köteles elhelyezéséről
gondoskodni, minden külön térítési és elhelyezési igény nélkül.
5.Pályázni a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalnál (3800 Szikszó, Kálvin tér 1. sz.)
igényelhető kérelem nyomtatvány kitöltésével és szükséges mellékletek csatolásával lehet.
6. A pályázatok benyújtási határideje: 2013. július 12. napja 12. óra
7.A pályázatot Szikszón Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el, a pályázat
benyújtására megadott határidő lejártát követő első Képviselő-testületi ülésén.
További információ a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalban (Szikszó, Kálvin tér 1. sz. )
telefon: 46/596-444, fax: 46/596-211 kérhető.
A bonyolítással megbízza a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalt, és felhatalmazza a
polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: aljegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
- Egyebek
Füzesséri József polgármester: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy kedden este 21.00 órától
másodfokú árvízvédelmi készültséget rendelt el, éjszaka folyamatos ügyeletet tartottak a
hivatalban.
Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, polgármester megköszöni a képviselők aktív részvételét és
az ülést bezárja.
Jegyzőkönyv lezárva 7 óra 45 perckor.
Kmf.

Füzesséri József s.k.
polgármester

Dr. Ronyecz Róbert s.k.
jegyző

Laczkó Lászlóné s.k.
hitelesítő

Sváb Antal Béla s.k.
hitelesítő

