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SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 2/24/2013.
Jegyzőkönyv
Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 04. napján 16.00
órakor az Inkubátorház nagytermében megtartott ülésén.
Jelen vannak: Füzesséri József polgármester
Takács Lászlóné alpolgármester
Dr. Ambrus Barnabás, Pohubi József és Sváb Antal Béla képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester
Dr. Ronyecz Róbert jegyző
Polgáriné Dsupin Dóra aljegyző
Kriván Ildikó mb. gazdasági osztályvezető
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 Pohubi József és Sváb Antal Béla
képviselők személyében.
A képviselő-testület a hitelesítőkre tett javaslatot - 5 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag
5 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./ KÖZMEGHALLGATÁS
- Egyebek
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot – 5 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi elfogadott napirend szerint tartja ülését:
NAPIREND:
1./ KÖZMEGHALLGATÁS
- Egyebek
Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
NAPIREND:
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1./ KÖZMEGHALLGATÁS
- Egyebek
NAPIREND:
1./ KÖZMEGHALLGATÁS
Füzesséri József polgármester: köszönti a jelenlévőket, ismerteti a közmeghallgatás
szabályait. Elmondja, hogy a közmeghallgatás szabályai szerint Kaposi Zoltán úr kért először
szót.
Kaposi Zoltán: nagyon sajnálom, hogy a televízió nem közvetíti ezt a közmeghallgatást. Kb.
két évtizede már annak, hogy Szikszón egy akkor még csak politikai szövetségnek számító
társaság tagjai elkezdték a korlátlan terjeszkedést a gazdasági élet szinte minden területén. A
hajdani képviselő-testület néhány ember közreműködésével olyan rendeleteket, határozatokat
hozott, amelyek nem a város lakóinak az érdekében születtek. 1994. szeptember 04-én
képviselőként bíráltam az akkori polgármester tevékenységét az elhúzódó Sportcsarnok
beruházás miatt. A polgármester ököllel vett elégtételt rajtam. Hosszú éveket át működött a
város szélén egy kupleráj, melyet mindenki tudott, hogy kinek a tulajdona: a hatóságok miért
hunytak szemet felette? Összefonódás miatt, hiszen a háttérben mindig ugyanazok a
személyek voltak. Ezen érdekcsoport érintett a város gazdasági életét meghatározó cégekben,
így a SZATEV Zrt-ben, a SZIKSZÓ-VÍZ Kft.-ben, a Proteinker Kft-ben és az Agrárgazda
Kft.ben. Százezer forintért adták el a város tulajdonát képező 200 hektár földet önmaguknak.
Ki ne emlékezne a botrányra, amikor 1996-ban 1433 tonna rothadó állati bőr került
Ukrajnából a SZATEV telepére. Romániából idehozott, ciánmérgezésben elhullott
haltetemeket is itt ásták el. Közismertek a privatizáció körüli furcsa esetek is: régi vasbolt
megvétele, könyvesbolt, Rákóczi u. 11. sz. alatti épület, ahol most a SZIKSZÓ-VÍZ Kft. van.
A város központjában évekig működött egy vendéglátóegység, holott a Heves Megyei
Főügyészség szerint soha nem kaphatott volna se építési, se működési engedélyt. Éveken át
50-60 féle alkoholt mértek itt úgy, hogy csak palackozott italokra volt engedélyük.
A jelenkor eseményei sem biztatóak. Több lakossági panasz érkezett 2008-ban az Északmagyarországi Környezetvédelmi Felügyelőséghez, hogy a Vadász-patak szennyvíztisztítótelep alatti szakaszán bűzös, fekete anyaggal szennyezett. A felügyelőség határozatban
kötelezte a SZIKSZÓ-VÍZ Kft-t, amely a SZATEV 100 %-os tulajdona, hogy az
üzemeltetésében lévő szennyvíztisztító-telep távolítsa el a patakból az iszapot. A felügyelőség
2009-ben kötelezte a SZATEV Zrt-t a környezethasználati engedély előírásaitól eltérően
folytatott tevékenysége miatt intézkedési terv készítésére és megbírságolta közel 11,4 millió
forintra. Sajnos a patak szennyezése 2010-ben is többször középpontba került a Zrínyi utca
problémáinak köszönhetően. A SZATEV-el kapcsolatos hír, hogy 2009. őszén a bezárt
szeméttelepen elhelyezett környezetszennyező anyagok miatt indult büntetőügyben a
Miskolci Városi Bíróság 2012. október 24-én meghozta I. fokú, nem jogerős ítéletét. A
SZATEV volt műszaki igazgatóját és egy középvezetőjét 1-1 év börtönbüntetéssel sújtotta, 3
évre felfüggesztve.
Az érdekcsoport tagjai rátették a kezüket Szikszó víz- és szennyvízvagyonára. Nem a városé a
haszon, csupán néhány emberé, mert lényegében a SZATEV-ből létrejött SZIKSZÓ-VÍZ Kft.
üzemelteti. Elgondolkodtató az is, hogy 2012. szeptember 30-tól a SZIKSZÓ-VÍZ Kft.
szétvált az új SZIKSZÓ-VÍZ Kft-re és a SZATEV-AQUA Szolgáltató Kft-re. Sokan nem
értjük a cégek átalakulására miért volt szükség, amikor a SZIKSZÓ-VÍZ Kft-nek és a
SZATEV-AQUA Kft-nek is egyedüli tagja a SZATEV Zrt., melynek többségi tagja a
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Proteinker Kft., illetve a SZATEV Zrt-t olyan személyek is képviselhetik, akik az
AGRÁRGAZDA Kft-nek is tagjai.
A Szikszói Környezet- és Természetvédelmi Egyesület (SZIKE) azért jött létre 5 éve, mert
nem bírták elviselni a dögszagot a város lakói, és a víz-, a levegő-, és a talajszennyezés is
folyamatos volt.
Talán az sem a véletlen műve, hogy az utóbbi időben növekedett városunkban a légúti
betegségek, az allergiás, a rákos és a daganatos megbetegedések száma.
Csak tényként említem meg, hogy a SZIKE fennállása óta négyszer locsolták le kromofággal
az autómat, éles lőfegyverrel fejmagasságban lőttek be az ablakomon és magánnyomozót
állítottak rám. Legutóbb pedig brutális támadással saját otthonomban akartak megfélemlíteni
és elnémítani, szerencsére nem sikerült eltenni láb alól, ezért 2011. május 16-át a második
születésnapomnak tekintem.
Egyik ismerősöm azt mondta, hogy egy eltévedt golyó, vagy véletlen baleset végez majd
velem. Miután a családomban senki nem lett öngyilkos, s a gépkocsim állapota is tökéletes,
ezért ha engem valami rossz érne, akkor az előzmények ismeretében arra kellene
következtetnem: a jóslat nem volt légből kapott.
Farkas Márta: bizonyára mindenki örömmel tapasztalja, hogy iskolánk az utóbbi időben
tovább öregbítette városunk hírnevét: felsorolja az elmúlt időszakban az iskola tanulói által
különböző versenyeken elért eredményeket. Ezután felsorol néhány problémát: a Sportpálya
állapota aggasztja őket. A biztonságos működtetést hogyan tervezi megoldani a működtető.
Több tanterem ajtaja nem működik, hiány van WC papírból. Az 1. sz. épület fala vizesedik,
szintén az 1. sz. épületben állandó portásra lenne szükség.
16 óra 20 perckor megérkezett Laczkó Lászlóné alpolgármester és Gulyásné dr. Kerekes Rita
képviselő.
dr. Brenner Gábor: a jelenlegi képviselő-testülettel – hibáival együtt – egyetértek, tekintettel
arra, hogy a munkahelyteremtés valahol megkezdődött. Ha valamit nem értek, akkor az a
közút felújítás. A felújítás nagyjából megtörtént valamennyi önkormányzati területen, de a
Késmárki utcában nem.
Három negatívumról szeretnék szólni: nem létezik, hogy a járda ügyet a Miskolci utcában
nem lehet megoldani. Sok öregasszony rajtam keresztül üzeni, hogy nem tudnak elmenni a
boltba még bottal sem. A hivatali ügyintézésről annyit, hogy az Áe. ugyan 30 napot szabott
ki, most a Ket. 21 napot állapít meg ügyintézési határidőnek. Legalább annyit le kellene írni
az ügyintézőnek, hogy most ezt a határidő meghosszabbítjuk. Harmadik: ha egy ügyintéző azt
mondja, hogy rá a szociális törvény nem vonatkozik, miránk Szikszón nem vonatkozik: ezt
kikérem magamnak.
Szoták János: ha ez a képviselő-testület továbbra is így fog működni Szikszó város érdekében,
akkor ennek a testületnek a jövő évi választáskor lesz mandátuma, hiszen látjuk a fejlődést
nap- mint nap. Temetőt bekerítették, örültek neki: de a temető belterületének déli oldalán
nincs kiépítve egy közlekedésre alkalmas, legalább egyméteres út, vagy járda.
Sajnálom azt, hogy egy ilyen közmeghallgatásra a régi képviselő-testület tagjai miért nem
jelennek meg? A vágóhídnak mi lesz a sorsa? A Munkácsy és Kurucz utca nagyon siralmas
állapotban van. A TURUL Kft. csak beszórja a gödröket, miért nem lehet rendesen
megcsinálni. A többi utca útpadkáját is meg kellene csinálni. A Dózsa György utcai artézi
kútnak mi lesz a sorsa? A Főtéren lévő köralakú artézivíz gyűjtőt nem tudom milyen céllal
tervezték, nem lehetne ott pl. egy szökőkutat csinálni? A Kossuth út és a Bajcsy Zs. út
kereszteződése nagyon balesetveszélyes, mert beláthatatlan, nem lehet-e felszerelni oda egy
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tükröt. Ugyanez a helyzet a József Attila és a Hunyadi út kereszteződésénél is, oda is tükröt
kellene felszerelni. Szintén balesetveszélyes az orvosi rendelő és az óvoda közötti rész is az
ott két oldalt parkoló autók, a nagy forgalom miatt. A gyermekorvosi rendelő mellett lévő
nagy üres területen nem lehetne kialakítani egy parkolót? A csapadékvíz elvezetés nincs
megoldva, jó lenne ezt a problémát is megoldani, pl. pályázat útján. Az átemelő rendszereket
jó lenne napirenden tartani, hiszen ez a város nagy részét érinti. Van Szikszón néhány
buszmegálló, ami nincs lefedve, jó lenne ezekre is odafigyelni. Örökös gondja Szikszónak,
hogy egy nyilvános WC-t kellene kialakítani, pl. a mozi diszkont épületének a végében.
Füzesséri József polgármester: Szoták János úr azokat a problémákat sorolja, amikről naponta
beszélnek ők is. Rövidesen elkészül a Főtér beruházás, annak keretében a mozi diszkont
épületének végében kialakításra kerül egy nyilvános WC. Örül, hogy szó esett a temető
kerítésről, a vállalkozóval beszéltek a temető üzemeltetésről, van még néhány dolog amit meg
kellene oldani és ebbe belefér az említett út is. Útpadkákkal kapcsolatban jó hír, hogy a
TURUL Kft. rövidesen elkezdi egy olyan rázógépnek a működtetését, amely beton tömböket
fog készíteni, ebből az útpadkákat is meg lehet csinálni. 93 utca van, természetesen nem lehet
mindet ez évben megcsinálni, de elkezdődik az útpadkák rendbetétele. Elkezdődik a járdák
javítása, illetve építése is. Az utak kátyúzása – tudja, hogy vannak nagyon rossz állapotban
lévők utcák – nagyon sokba kerül, önkormányzati pénzből most ezt nem lehet megcsinálni,
olyan ára van az aszfaltnak. Vannak olyan területek, ahol betonozni fognak, nem bitumenezni,
folyamatosan fogják csinálni. A buszmegállókról tudni kell, hogy nem a miénk, hanem a
szolgáltató dolga rendbe tenni.
Abádi András: ez nem így van, megkérdeztem a Volán-t, azt válaszolták, hogy az
önkormányzatnak kell a buszmegállókat rendben tartani. Szégyen, gyalázat, hogy néz ki
némelyik buszmegálló, pl. a Kórházzal szemben az Aszaló felőli oldalon lévő. Az út és a
buszmegálló között 40 cm-es szintkülönbség van. A Petőfi utcában lévő buszmegállót
nyugodtan lehetett volna hasznosítani, nem kellett volna a Kórházzal szemben buszmegállót
építeni. Kezdeményezni kellene a visszahelyezését a Petőfi utcába, nem mindegy, hogy pl. az
idős, mozgáskorlátozott embereknek a 3. sz. főúton kell átkelni, hogy a buszmegállót elérjék.
Pirityné Tóth Márta építési csoportvezető: a buszmegálló, maga a sziget a Voláné, a
felépítmény az önkormányzaté.
Füzesséri József polgármester: holnap reggel a TURUL Kft. megnézi az összes buszmegállót,
ahol szükséges, festik, karbantartják. Artézi kút ügyében tárgyalt a jogásznővel, az elmúlt
ciklusban egy cég kétszer fúrt Szikszón artézi kutat, víz nem jött. Megkeresték őket, az lenne
a célszerű, hogy a Dózsa György utca artézi kutat fúrják meg. Reméli megcsinálják és akkor
ott is normális kút lesz. A szökőkút ügyben van egy felajánlás, egy szikszói születésű úr
szeretne saját költségén egy szökőkutat létesíteni Szikszó városában. Ő a Főtérre vagy a
Bethánia kertre gondolt, mi az Inkubátorház elé javasoljuk a szökőkutat. Még folynak ebben
az ügyben az egyeztetések. A tükrök felszerelésével teljesen egyetért, fogja kezdeményezni a
tükrök elhelyezését. Mindkét helyen balesetveszélyes a közlekedés. Az átemelő rendszer egy
pályázat része, melyet 2008-ban beadott az önkormányzat, sajnos a pályázat nem volt
szerencsés, a pályázatíró céget azóta felszámolták. Önerőből nem tudja megcsinálni a város,
hiszen ez egy százmilliós beruházás. A régi képviselő-testület tagjaival, akiket nem érdekel a
közmeghallgatás, nem jönnek el, nem tud mit kezdeni.
Az iskolának gratulál, örül annak, hogy szép eredményeket értek el. A nyelvvizsga
megszerzését az önkormányzat is ötvenezer forinttal támogatja. Az iskola sport pályályának
rendbetételére egy pályázatot adott be az önkormányzat 280 millió forint értékben, melyről
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az elkövetkező hetekben lesz döntés. WC papír és egyéb ügyekben nem a képviselő-testület
az illetékes, van az intézménynek vezetője. A biztonság kapcsán elmondja, hogy meg fogják
nézni és ha szükséges akkor tesznek még oda egy embert. Szomorú, ha ott olyan a rend, hogy
őr kell, hiszen oda tanulni kellene, hogy járjanak a gyerekek.
dr. Brenner Gábor felvetésére: járda ügyben mint már mondta is, szeretnének jelentős
lépéseket tenni. Hivatali ügyben: átszervezések vannak, létrejöttek a járások, megnövekedett a
munka, próbálják a dolgozók határidőben elvégezni a feladatokat, de el kell mondani azt is,
hogy rengeteg türelem kell az ügyfelekhez, de megpróbálunk mindenre jobban odafigyelni.
Kaposi Zoltán úr nagyon sok mindenről beszélt, véleménye szerint mindenki ismeri a
problémát, az elmúlt 20 év nem volt könnyű. Kaposi úr nagyon sokat harcolt azért, hogy egy
élhető, tiszta városban éljünk. Úgy látja, hogy ennek a munkának – az egyesület munkájának
is- volt eredménye. Ma már eljutottunk oda, hogy nem kell a büdöset szagolni kb 8 hónapja.
Vízszennyezés kapcsán azt is tudni kell, hogy a szennyvíz tisztító kapacitása kisebb mint a
bele engedett szennyvíz mennyisége. Azt meg kell akadályoznunk, hogy a vizeinket, a
földjeinket, a levegőnket bárki szennyezze.
Abádi András: a 3. sz. főút hídjánál a Bolt utca felé nem lehet kerékpárral közlekedni. A
Petőfi utca torkolata és a bíróság közötti szakaszon a csapadékvíz elvezetése nem jó, nincs
esése, és valószínű el van iszapolódva. Probléma továbbá, hogy a Kassai úton a járda hiányos,
illetve a meglévő járda is rossz állapotban van. Zajszennyezés ellen mit tesz az önkormányzat:
ugyanis a településen átzúduló hatalmas kamion forgalom egyrészt a sebességével veszélyes,
másrészt a zajával háborgatja a 3. sz. főút mellett élőket. Érdemes lenne az önkormányzatnak
egy traffipaxot venni, vagy intézkedni a rendőrség felé, hogy mérjék a kamionok sebességét.
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: teljesen jogos a felvetés, nagyon nagy problémát jelent a
3. sz. főúton átmenő forgalom mennyisége. Itt jogi hatásköri problémák vannak, ahhoz az
önkormányzatnak nincs hatásköre, hogy sebességmérés alapján bírságot szabjon ki. Ez
közlekedési hatósági hatáskör, egységesen a Vas Megyei Rendőrkapitánysághoz telepítették.
Az önkormányzat nem vásárolhat traffipaxot, az állami monopólium és állami hatáskör.
Annyit tudunk tenni, hogy a rendőrséggel van együttműködési megállapodásunk, de az a
probléma, hogy a helyi rendőrség nem rendelkezik külön közlekedési osztállyal. Annyit
tudunk tenni, hogy kérjük a rendőrséget, hogy a 3. sz. főutat igyekezzenek megerősíteni. Itt az
állampolgárok közlekedési fegyelmével van probléma.
Abádi András: javasolná, hogy az önkormányzat a közútkezelővel közösen – miután az is
probléma, hogy a Petőfi utcáról a 3. sz. főútra kikanyarodó busznak hosszú perceket kell
várnia, hogy ki tudjon kanyarodni - vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy oda egy
forgalomirányító lámpát helyeznének, mely részben csillapítaná a kamionok forgalmát is és a
buszok is hamarabb ki tudnának kanyarodni a 3. sz. főútra.
Füzesséri József polgármester: ez egy jó ötlet, a lámpa ügyében meg fogja keresni a
közútkezelőt. Még nem beszélt az orvosi rendelőről, 60 millió forintot nyert az önkormányzat
orvosi rendelő kialakítására. A Főtéren lévő, eddig K & H Bankként üzemelő épületet
szeretnék kialakítani erre a célra. Az új épületben a fűtést, takarítást, világítást az
önkormányzat fogja térítésmentesen biztosítani az orvosok részére. Ott a parkolást is meg
lehet oldani a belső udvaron a Dózsa György utca felé.
Abádi András: elég sivárnak látja Szikszót, az utóbbi időben szemmel látható faültetés, élő
sövény ültetés a Főtér kivételével nincs a városban.
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Füzesséri József polgármester: decemberben Szikszón 2000 db gyümölcsfát ültettek el, ebben
az évben szintén újra 2000 db-ot fognak ültetni.
Azok az új beruházások, amelyek most jönnek, munkahelyeket fognak teremteni, képzéseket
szervezünk folyamatosan. Sokat változott az emberek mentalitása, jó irányba fejlődünk.
Vannak hasonló települések, melyek nem fejlődnek így. Büszke Szikszóra, büszke a
szikszóiakra, jobban teljesít, mint a hasonló települések az országban.
Pohubi József képviselő: települési képviselőként pár szót szeretne szólni. Nem szeretne
személyeskedni, de Szoták úr hozzászólása mindig iskolapélda számára. Azokat a
problémákat veszi észre, amelyek mindenkit érintenek. Olyan dolgokra gondol, mint pl. az
utak állapota.
Kaposi Úr egy mondatát szeretné kiemelni: hiányolta a televízió közvetítést. Tökéletesen
igaza van. Úgy gondolja, hogy a képviselő-testületi ülésre méltán kíváncsiak a szikszóiak.
Volt olyan időszak - a megelőző évben - amikor ennek objektív akadálya volt. De a 2013. évi
költségvetésben már 3.600 ezer ft támogatás szerepel az Abaúj Televízió részére.
Mint iskolai dolgozó szeretne megállni annál amit Farkas Márta mondott: ő túlságosan
szerény volt amikor az iskola tanulóinak eredményeit ismertette. Ezután részletesen szól az
érettségizett osztályok tanulóinak eredményeiről és elmondja azt is, hogy az alsóbb
osztályokban is szép eredményeket értek el a tanulók. A Márta által említett WC papír ügy a
problémák egy töredéke, és azt azért el kell mondani, hogy a törvény szerint a működtető az
önkormányzat.
Sportpálya: meg lett nyitva a város lakói előtt, ami nagyon jó dolog, csak sajnos nagyon
rossszak a tapasztalatok: ebek harmincadja lett az iskolai sportlétesítmény, ahol a gyerekek a
mindennapos testnevelést végzik. Ott sajnos - tisztelet a kivételnek - nem mindig ember
módjára viselkednek a pályahasználók. Nem akar lesüllyedni arra a szintre ami ott van: el kell
menni és megnézni, szagolni és látni. Oda pedig hétfőn vagy másnap az iskola gyerekei
mennek.
Füzesséri József polgármester: megvonja a szót Pohubi József képviselő úrtól, javasolja a
képviselő-testületnek, hogy menjenek el az iskolába és nézzék meg az ottani állapotokat. Ha
ennyire rossz a helyzet az iskolában, akkor fogja kezdeményezni az iskola visszavételét. Kéri
Pohubi képviselő urat segítsen abban, hogy az önkormányzat visszaszerezze az iskolát.
Egyébként is a mindennapos testnevelést a gyerekek az uszodában teszik meg, amely a megye
egyik legtisztább uszodája.
Pohubi József képviselő: ez egy óriási tévedés. Az heti egy óra. A mindennapos testnevelés
nem ott zajlik, ott csak az úszás oktatás zajlik.
Füzesséri József polgármester: az úszásoktatás a megye egyik legtisztább uszodájában zajlik,
a sportpályát pedig most fogják felújítani.
Pohubi József képviselő: egyszerű a megoldás, ahogy az óvoda udvart felügyelik és
vigyáznak a rendre a polgárőrök, oda kell hatni, hogy menjenek el az iskola udvarára is. Vagy
legyenek kijelölve emberek akik a rendet felügyelik.
Füzesséri József polgármester: javasolja a képviselőknek, hogy menjenek el és nézzék meg
együtt, ha olyan tarthatatlan állapotok vannak.
Miután egyéb hozzászólás nincs, polgármester mindenkinek megköszöni a részvételét, a
javaslatát, észrevételét, amiket meg fognak nézni, ha szükséges megpróbálják megkeresni az
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illetékes hatóságokat. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a következő testületi ülést az
iskolában tartsák. Bejelenti, hogy az ülést bezárja.
Jegyzőkönyv lezárva 17 óra 55 perckor.
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