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SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 2/29/2013.
Jegyzőkönyv
Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 30. napján
13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.
Jelen vannak: Füzesséri József polgármester
Takács Lászlóné és Laczkó Lászlóné alpolgármesterek
Dr. Ambrus Barnabás, Gál Péter, Gulyásné Dr. Kerekes Rita,
Pohubi József és Sváb Antal Béla képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester
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 Gulyásné Dr. Kerekes Rita és Dr.
Ambrus Barnabás képviselők személyében.
A képviselő-testület a hitelesítőkre tett javaslatot - 8 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag
8 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 módosításokkal és kiegészítésekkel:
NAPIREND:
1./ A Szikszói Ipari Park Kft. beszámolójának elfogadása
2./ Szikszó Város Önkormányzat 2013. évi féléves költségvetési beszámolójának elfogadása
3./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet
1. számú módosítása
4./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet
2. számú módosítása
5./ A 29/2013.(II.14.) K.T. számú határozat módosítása
6./ Folyószámlahitel igénybevételéről és visszafizetési határidejéről szóló 456/2012.(VI.12.)
K.T. számú határozat II. számú módosítása
7./ Támogatási igény benyújtása kiegészítő támogatásra
8./ Beszámoló a Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde tevékenységéről
9./ Szikszó Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata beszámolójának elfogadása
10./ Szikszó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata beszámolójának elfogadása
11./ Szikszó Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata beszámolójának elfogadása
12./ Szikszó Város településrendezési tervének külterületet érintő módosítása
13./ Rendelet alkotás Szikszó Város közterületeinek elnevezéséről és a házszámozás
szabályairól
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14./ A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 9/1999.(V.28.)
számú önkormányzati rendelet módosítása
15./ Tájékoztatás a temető rendelet díjtételeinek felülvizsgálatával kapcsolatban
16./ Szociális Missziótársulattal kötött feladat ellátási szerződés felülvizsgálata, ellátási
szerződés megkötése 2013. október 16. napjától az MPE Szociális és Tudástár Intézménnyel
idősek nappali ellátása valamint szociális étkeztetés feladatellátására
17./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz
18./ Ösztöndíj pályázat szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben
résztvevők számára
19./ Döntés a Szikszó, Táncsics u. 7. szám alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatban
20./ A közvilágítás korszerűsítése Szikszón
21./ Árajánlatok megkérése a víz- és csatornadíj megtakarításra vonatkozóan Szikszó Város
Önkormányzat intézményeiben
Zárt ülésen:
1./ Szociális lakbérű bérlakás bérbeadása
2./ Szociális kérelmek elbírálása
- Egyebek
Pohubi József képviselő: ügyrendi javaslata van, a meghívóban szereplő 1./ és 7./ napirendi
pontokat vegyék le napirendről, mert az 1./ napirendhez egy táblázatot kapott csak, az anyag
pedig több táblázatra is hivatkozik, a 7./ napirend kapcsán pedig nem tudja, hogy konkrétan
miről van szó.
Füzesséri József polgármester: szavazásra teszi fel Pohubi József képviselő javaslatát, mely
szerint az 1./ napirendi pontot vegyék le a napirendről: a képviselő-testület a módosító
javaslatot – 8 fő van jelen a szavazásnál – 1 igen szavazattal és 7 tartózkodással nem fogadta
el.
Füzesséri József polgármester: szavazásra teszi fel Pohubi József képviselő javaslatát, mely
szerint a 7./ napirendi pontot vegyék le a napirendről: a képviselő-testület a módosító
javaslatot – 8 fő van jelen a szavazásnál – 1 igen, 6 nem szavazattal és 1 tartózkodással nem
fogadta el.
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot – 8 fő van jelen a szavazásnál – 7 igen
és 1 nem szavazattal elfogadta és az alábbi módosított, elfogadott napirend szerint tartja
ülését:
NAPIREND:
1./ A Szikszói Ipari Park Kft. beszámolójának elfogadása
2./ Szikszó Város Önkormányzat 2013. évi féléves költségvetési beszámolójának elfogadása
3./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet
1. számú módosítása
4./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet
2. számú módosítása
5./ A 29/2013.(II.14.) K.T. számú határozat módosítása
6./ Folyószámlahitel igénybevételéről és visszafizetési határidejéről szóló 456/2012.(VI.12.)
K.T. számú határozat II. számú módosítása
7./ Támogatási igény benyújtása kiegészítő támogatásra
8./ Beszámoló a Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde tevékenységéről
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9./ Szikszó Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata beszámolójának elfogadása
10./ Szikszó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata beszámolójának elfogadása
11./ Szikszó Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata beszámolójának elfogadása
12./ Szikszó Város településrendezési tervének külterületet érintő módosítása
13./ Rendelet alkotás Szikszó Város közterületeinek elnevezéséről és a házszámozás
szabályairól
14./ A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 9/1999.(V.28.)
számú önkormányzati rendelet módosítása
15./ Tájékoztatás a temető rendelet díjtételeinek felülvizsgálatával kapcsolatban
16./ Szociális Missziótársulattal kötött feladat ellátási szerződés felülvizsgálata, ellátási
szerződés megkötése 2013. október 16. napjától az MPE Szociális és Tudástár Intézménnyel
idősek nappali ellátása valamint szociális étkeztetés feladatellátására
17./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz
18./ Ösztöndíj pályázat szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben
résztvevők számára
19./ Döntés a Szikszó, Táncsics u. 7. szám alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatban
20./ A közvilágítás korszerűsítése Szikszón
21./ Árajánlatok megkérése a víz- és csatornadíj megtakarításra vonatkozóan Szikszó Város
Önkormányzat intézményeiben
Zárt ülésen:
1./ Szociális lakbérű bérlakás bérbeadása
2./ Szociális kérelmek elbírálása
- Egyebek
Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
NAPIREND:
1./ A Szikszói Ipari Park Kft. beszámolójának elfogadása
2./ Szikszó Város Önkormányzat 2013. évi féléves költségvetési beszámolójának elfogadása
3./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet
1. számú módosítása
4./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet
2. számú módosítása
5./ A 29/2013.(II.14.) K.T. számú határozat módosítása
6./ Folyószámlahitel igénybevételéről és visszafizetési határidejéről szóló 456/2012.(VI.12.)
K.T. számú határozat II. számú módosítása
7./ Támogatási igény benyújtása kiegészítő támogatásra
8./ Beszámoló a Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde tevékenységéről
9./ Szikszó Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata beszámolójának elfogadása
10./ Szikszó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata beszámolójának elfogadása
11./ Szikszó Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata beszámolójának elfogadása
12./ Szikszó Város településrendezési tervének külterületet érintő módosítása
13./ Rendelet alkotás Szikszó Város közterületeinek elnevezéséről és a házszámozás
szabályairól
14./ A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 9/1999.(V.28.)
számú önkormányzati rendelet módosítása
15./ Tájékoztatás a temető rendelet díjtételeinek felülvizsgálatával kapcsolatban
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16./ Szociális Missziótársulattal kötött feladat ellátási szerződés felülvizsgálata, ellátási
szerződés megkötése 2013. október 16. napjától az MPE Szociális és Tudástár Intézménnyel
idősek nappali ellátása valamint szociális étkeztetés feladatellátására
17./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz
18./ Ösztöndíj pályázat szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben
résztvevők számára
19./ Döntés a Szikszó, Táncsics u. 7. szám alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatban
20./ A közvilágítás korszerűsítése Szikszón
21./ Árajánlatok megkérése a víz- és csatornadíj megtakarításra vonatkozóan Szikszó Város
Önkormányzat intézményeiben
Zárt ülésen:
1./ Szociális lakbérű bérlakás bérbeadása
2./ Szociális kérelmek elbírálása
- Egyebek
NAPIREND:
1./ A Szikszói Ipari Park Kft. beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: ügyvezető
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: köszönti a napirend tárgyalásánál Petró József urat a Szikszói
Ipari Park Kft. ügyvezetőjét. Írásos anyagot megkapták a képviselők, kérdése az előterjesztő
felé, van-e szóbeli kiegészítése, melyre a válasz nemleges.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta a beszámolót, melyet elfogadásra javasolnak. Kérdése Petró József
ügyvezető úr felé, az értékesítés árbevétele mit jelent, mit adtak el?
Petró József ügyvezető: semmit nem adtak el, a szolgáltatások kapcsán bocsátottak ki számlát,
a városi főtér és az inkubátorház beruházásokhoz kapcsolódóan.
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: 408/2013.(IX.30.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Szikszói Ipari Park Kft. beszámolójának elfogadása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szikszói Ipari Park 2012.
évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: aljegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
2./ Szikszó Város Önkormányzat 2013. évi féléves költségvetési beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 3. sz. melléklet)
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Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta a beszámolót, melyet elfogadásra javasolnak. A bevételek és kiadások
nagyjából időarányosak, az Ezüst Gázló és a TURUL Kft. támogatása kapcsán a bizottság
véleménye az volt, hogy talán rosszul volt tervezve év elején, nem lehet veszteséget tervezni.
Az adóbevételek kapcsán megfogalmazódott a bizottsági ülésen, hogy talán erősíteni kellene a
Gazdálkodási Osztályt.
Pohubi József képviselő: a hitelek kapcsán felhívja arra a figyelmet, hogy a nettósított hitel
több mint 100 millió forint. Véleménye szerint ideje lenne körülnézni a nem kötelező
feladatok házatáján. Kérdése, a kiadásoknál – ami több mint 80 % - ez miért ilyen magas?
Karolán működik-e az iskola, és a rezsi megfizetésén kívül fizet-e bérleti díjat? Az Ezüst
Gázló Kft-nél a 2013. évi terv 5 millió forint volt, félévre ez 13,5 millió forint. TURUL Kftnek félévre a dupláját adtuk, kérdése miért? Mennyi volt a saját bevétele az Ezüst Gázlónak?
A Mecénás Alap kapcsán kérdése, mit tett Szikszóért Varga Rudolf, illetve durván nagy
összegű támogatást kapott a Szikszói Industriál Szociális Szövetkezet, szintén nem tudja
miért?
Kriván Ildikó mb. gazdálkodási osztályvezető: a kiadások teljesítésénél el kell mondani, hogy
alultervezett volt a költségvetés, pontosan azért, mert hiány nem volt tervezhető. Ugyanez
mondható el a TURUL Kft. és az Ezüst Gázló Kft. esetében is, az is alultervezett volt.
Pohubi József képviselő: hiányolja a költségvetési fegyelmet.
Füzesséri József polgármester: van egy polgármesteri keret, amiből annak ad, akinek szüksége
van rá. A Szikszói Industriál Szociális Szövetkezetnek volt egy pályázata, aminek a
lebonyolításához kellett adni ötszázezer forintot, ugyanis 15 millió forintot nyert ez a
szövetkezet.
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: az Ezüst Gázló Kft-nél ott volt 22 ember, az az összeg
ami az Ezüst Gázló Kft-nél pluszban volt költve, az a dolgozók bére.
Pohubi József képviselő: az a pénz a költségvetési rendeletben benne van. Kérdése Kriván
Ildikó felé, el lett véve a pénz az iskolától, vagy plusz finanszírozást kapott az Ezüst Gázló?
Kriván Ildikó mb. gazdálkodási osztályvezető: plusz finanszírozást kaptak, nem volt rendelet
módosítás.
Füzesséri József polgármester: az Ezüst Gázló Kft-nél Ő is hibás, tavasszal voltak olyan
pályázatok, amikből úgy tűnt, hogy jelentős bevétele lesz az önkormányzatnak, de most
sajnos úgy tűnik, hogy ezek nem valósulnak meg.
Azt azért ne felejtsük el, hogy az állam 117 millió forintot fizetett ki helyettünk, ez óriási
nagy dolog és az jó helyre került, hiszen beruházások önerejére került kifizetésre. Viszont
ezeknél a beruházásoknál sajnos volt néhány olyan elem, ami előre nem volt tervezhető. Ezek
sokszor tízmilliós nagyságrendűek voltak, viszont ezen beruházások révén nőtt az
önkormányzat vagyona.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 8 fő van jelen a
szavazásnál – 7 igen és 1 nem szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
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Szám: 409/2013.(IX.30.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Szikszó Város Önkormányzat 2013. évi féléves költségvetési beszámolójának
elfogadása
•
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés
féléves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
•
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Mecénási Alap
felhasználását az 1.sz.táblázat szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Osztály vezetője
Törvényességi szempontból látta: jegyző
3./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet
1. számú módosítása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 4. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta, törvényi kötelezettségnek teszünk eleget ezzel, elfogadásra javasolják.
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 KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
9/2013.(X.02.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Szikszó Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában
kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglaltakra és a
Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény
rendelkezéseire az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
Eredeti bevételi főösszeg:
Eredeti kiadási főösszeg:

1.164.892.-eFt
1.164.892.-eFt

A rendelet további §-ai az alábbi összegekre változtatják a főösszeget:
- bevételi főösszeg:
1.349.356.-eFt
- kiadási főösszeg:
1.349.356.-eFt
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2.§
Önkormányzat előirányzat módosításai

eFt-ban

BEVÉTELEK
Szikszó Város Önkormányzata
Önkormányzat működési támogatása
Központosított működési célú előirányzat
Szerkezetátalakítási tartalék
Egyéb működési célú támogatás
Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól
Központosított felhalmozási célú előirányzat
Egyéb felhalmozási célú központi támogatás (konszolidáció)

2 305
1 331
8 272
120 848
15 545
1 026
35 357

Összesen:

184 684

KIADÁSOK
Szikszó Város Önkormányzata
Rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Készletbeszerzés
Egyéb üzemeltetés fenntartás
ÁFA
Felhalmazási kamatkiadás
Egyéb dologi kidások
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
Felújítások ÁFÁ-val
Beruházások ÁFÁ-val
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Összesen:

61 630
10 000
10 000
15 300
6 223
20 000
1 147
8 272
1 331
294 112
-293 086
34 210
169 139

3.§
Polgármesteri Hivatal (2013.02.28.-ig.) előirányzat módosításai
BEVÉTELEK
Egyéb saját működési bevétel
Működési célú ÁFA bevétel
Működési célú támogatásértékű bevételek
Maradvány működési célú igénybevétele

-750
30
110
250

Összesen:

-360

Polgármesteri Hivatal (2013.02.28.-ig) előirányzat módosításai
KIADÁSOK
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

-48 108
1 302
-1 000
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Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Működési célú általános forgalmi adó
Egyéb folyó kiadások
Kamatkiadások
Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és
költségvetési szerveinek
Felhalmozási kiadások
Beruházások ÁFA-val
Összesen

-15 672
-23 808
-6 852
700
3
100

100
-93 235

4.§
Közös Önkormányzati Hivatal (2013.03.01.-től) előirányzat
módosításai
BEVÉTELEK
Egyéb sajátos működési bevétel
Működési célú ÁFA bevétel

110
30

Összesen:

140

Közös Önkormányzati Hivatal (2013.03.01.-től) előirányzat
módosításai
KIADÁSOK
Rendszeres személyi juttatás
Nem rendszeres személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások

56 300
5 970
1 850
16 570
27 870

Összesen:

108 560

Összes bevétel:
Összes kiadás:

184 464
184 464

5.§
Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
4./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet
2. számú módosítása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 5. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják.

9

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 KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
10/2013.(X.02.)ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.21.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Szikszó Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában kapott
eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében foglaltakra és a Magyarország 2013. évi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezéseire az alábbi rendeletet
alkotja:
1.§
Eredeti bevételi főösszeg:
Eredeti kiadási főösszeg:

1.349.356.-eFt
1.349.356.-eFt

A rendelet további §-ai az alábbi összegekre változtatják a főösszeget:
- bevételi főösszeg:
1.381.356.-eFt
- kiadási főösszeg:
1.381.356.-eFt
2.§
Önkormányzat előirányzat módosításai

eFt-ban

BEVÉTELEK
Szikszó Város Önkormányzata
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

32 000

Összesen:

32 000

KIADÁSOK
Szikszó Város Önkormányzata
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése

32 000

Összesen:

32 000

Összes bevétel:
Összes kiadás:

32 000
32 000

3.§
Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
5./ A 29/2013.(II.14.) K.T. számú határozat módosítása
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Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 6. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják.
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: 410/2013.(IX.30.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: 2013. évi adósságot keletkeztető ügyletekről szóló 29/2013.(II.14.) K.T. határozat
módosítása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. Törvény 29.§. 3. bekezdés alapján jelen határozat 2. számú mellékletében foglaltak
szerint módosítja az Önkormányzat
•

a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 3.§ (1)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
(2. számú melléklet) a költségvetési évet (2013.) követő három évre várható összegét.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Osztály vezetője
Törvényességi szempontból látta: jegyző
6./ Folyószámlahitel igénybevételéről és visszafizetési határidejéről szóló 456/2012.(VI.12.)
K.T. számú határozat II. számú módosítása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 7. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolják.
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: 411/2013.(IX.30.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Folyószámlahitel igénybevételéről és visszafizetési
456/2012.(VI.12) K.T. határozat II. számú módosítása

határidejéről

szóló

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 456/2012.(VI.12) K.T. határozatában
foglalt határidőt az alábbiak szerint módosítja azzal, hogy a határozat egyéb pontjai
változatlanul maradnak:
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A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a fennmaradó hitelkeretet 2012.
év június hónap 30 napjától kívánja igénybe venni és 2013. év október 28. napjáig
visszafizeti.
A testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.
Felelős: polgármester
A határozat végrehajtásáért felelős: Gazdálkodási Osztály vezetője
Végrehajtási határidő: azonnal
Törvényességi szempontból látta: jegyző
7./ Támogatási igény benyújtása kiegészítő támogatásra
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 8. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
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: 412/2013.(IX.30.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Támogatási igény benyújtása kiegészítő támogatásra
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 39/2013.(VII.31.) BM rendelet (a
megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését
szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról) alapján támogatási igényt nyújt be
működőképességet szolgáló támogatás igénylésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Osztály vezetője
Törvényességi szempontból látta: jegyző
8./ Beszámoló a Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde tevékenységéről
Előterjesztő: intézményvezető
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 9. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: köszönti a napirend tárgyalásánál Piskótiné Gyöngyösi Ivetta
intézményvezetőt. Írásos anyagot megkapták a képviselők, kérdése az előterjesztő felé, van-e
szóbeli kiegészítése, melyre a válasz nemleges.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta a beszámolót, elismerésüket fejezték ki a beszámoló kapcsán, melyet
elfogadásra javasolnak.
Füzesséri József polgármester: gratulál az intézményvezetőnek jó munkájukhoz, elfogadásra
javasolja a beszámolót.
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:
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Szám: 413/2013.(IX.30.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Beszámoló a Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde tevékenységéről
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szikszói Városi Egységes ÓvodaBölcsőde 2012/2013. nevelési évre vonatkozó beszámolóját elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: aljegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
9./ Szikszó Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: nemzetiségi önkormányzat elnöke
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 10. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: köszönti a napirend tárgyalásánál Dziuraniuk Jan urat a
lengyel nemzetiségi önkormányzat elnökét. Írásos anyagot megkapták a képviselők, kérdése
az előterjesztő felé, van-e szóbeli kiegészítése, melyre a válasz nemleges.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta a beszámolót, gratulálnak a nemzetiségi önkormányzat múlt évi
munkájához, a beszámolót pedig elfogadásra javasolják.
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: 414/2013.(IX.30.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Szikszó Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata beszámolójának elfogadása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Szikszó Város Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzatának 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: aljegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
10./ Szikszó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: nemzetiségi önkormányzat elnöke
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 11. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, sajnálattal állapítja
meg, hogy a nemzetiségi önkormányzat elnöke – bár a meghívót megkapta – nem jött el a mai
ülésre.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita 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:
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Szám: 415/2013.(IX.30.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Szikszó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata beszámolójának elfogadása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szikszó Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységéről készült beszámolóját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: aljegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
11./ Szikszó Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: nemzetiségi önkormányzat elnöke
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 12. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: köszönti a napirend tárgyalásánál Szántói Béla urat a ruszin
nemzetiségi önkormányzat elnökét. Írásos anyagot megkapták a képviselők, kérdése az
előterjesztő felé, van-e szóbeli kiegészítése, melyre a válasz nemleges.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta a beszámolót, gratulálnak a nemzetiségi önkormányzat munkájához, a
beszámolót pedig elfogadásra javasolják.
Füzesséri József polgármester: szeretné elmondani, hogy abból az ötvenmillió forintból amit
decemberben elvitt a Belügyminisztérium a várostól, ha sikerülne a pénzt visszakapni, abból
tízmillió forintot adna a templom építésének folytatására az önkormányzat.
Pohubi József képviselő: elismerését fejezi ki a beszámoló kapcsán. Elmondja még, hogy a
2012. évi költségvetési rendeletben szerepelt a templom építés támogatása, ennek nem tett a
város eleget, 1.8 millió forint szerepelt benne, javasolja ezt a törvénysértéses állapotot
megszüntetni, az 1,8 millió forintot kifizetni a templom építésére.
Füzesséri József polgármester: szivesen kifizetné, de sajnos az önkormányzat anyagi helyzete
ezt most nem teszi lehetővé, rengeteg kifizetetlen számla van.
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: 416/2013.(IX.30.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Szikszó Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata beszámolójának elfogadása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Szikszó Város Ruszin
Nemzetiségi Önkormányzatának a 2012. évben végzett tevékenységéről készült beszámolóját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: aljegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
12./ Szikszó Város településrendezési tervének külterületet érintő módosítása
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Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 13. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Pohubi József képviselő: nem tudja, hogy konkrétan miről van szó, mire ad ki az
önkormányzat ötszázezer forintot. Nem tudja megszavazni az előterjesztést.
Pirityné Tóth Márta építési csoportvezető: a jövő évi költségvetés tervezésénél javasolja, hogy
kerüljön bele a településrendezési terv „karbantartása”.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 8 fő van jelen a
szavazásnál – 7 igen és 1 nem szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 417/2013.(IX.30.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Szikszó Város településrendezési tervének külterületet érintő módosítása
Szikszó Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a LA-URBE Építésziroda
Kft-vel történő szerződéskötésre 500.000.- Ft+ÁFA, azaz Ötszázezer Ft+ÁFA tervezői díj
értékben, Szikszó Város településrendezési tervének módosítása tárgyában. A módosítás érinti
a külterületi szabályozási tervet, illetve a belterületen az ipari park területének 1284/1, 1283
illetve 1282/3 hrsz ingatlanokra történő kiterjesztését.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: gazdálkodási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
13./ Rendelet alkotás Szikszó Város közterületeinek elnevezéséről és a házszámozás
szabályairól
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 14. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita 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
11/2013.(X.02.) ÖNKORMÁNYZATI RENEDELETE
A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRŐL ÉS A HÁZSZÁMOZÁS SZABÁLYAIRÓL
Szikszó Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) Képviselő-testülete az
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Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Möt.) 143. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Möt. 13.§ (1)
bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
1. §
(1)A rendelet hatálya Szikszó város közigazgatási területére terjed ki.
(2) Szikszó város közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot
megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni e
rendelet szabályai szerint lehet.
2. §
(1) E rendelet alkalmazásában:
1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti közterület
2. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és
nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév.
3. Házszám: olyan számmal, számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az
ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan
térbeli beazonosítását szolgálja.
3. §
(1) Minden közterületet el kell nevezni. A közterületek nevének megállapítása és
megváltoztatása Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.
(2) Az újonnan létesített közterület nevét a létrejöttét követő egy éven belül kell
megállapítani.
(3) Az utcák, épületek közötti szerviz utakat, gyalogutakat, mezőgazdasági célú területet és
lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni.
4. §
(1)A közterület elnevezésénél figyelemmel kell lenni és előtérbe kell helyezni Szikszó város
jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira, kulturális, természeti,
történelmi értékeire, sajátosságaira, vagy a közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére
utaló névadást.
(2) A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet. Ez alól
kivételt képeznek a különböző helyrajzi számon lévő, de természetben egymás folytatásában
elhelyezkedő azonos típusú közterületek.
(3) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi
névről, elhelyezkedésről, fogalomról lehet elnevezni.
5. §
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(1)A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid, közérthető, a
magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen.
(2) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan
személynek állítson emléket, aki
a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett, tevékenysége a nemzet
szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta, közmegbecsülésnek örvend, vagy
b) élete, munkássága Szikszó városhoz, vagy a térséghez kötődik, hozzájárult Szikszó város,
vagy a térség fejlődéséhez, vagy példa értékű lehet Szikszó város lakói számára.
6. §
A közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:
a) polgármester,
b) önkormányzati képviselő,
c) Képviselő-testület bizottsága,
d) Szikszó városban bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár,
e) Szikszó városban ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.
7. §
A közterület elnevezésére vonatkozó előterjesztést a szervezeti és működési szabályzatról
szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint társadalmi egyeztetésre kell
bocsátani, és az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket a Képviselő-testület elé
kell terjeszteni.
8. §
A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést közzé kell tenni, és a döntésről értesíteni kell
az illetékes okmányirodát, az illetékes földhivatalt, rendőrkapitányságot, postahivatalt,
tűzoltóságot, mentőállomást, és a közmű-szolgáltatókat.
9. §
(1)A névvel ellátott közterület mentén lévő lakóházakat, egyéb épületeket és az építési
telkeket (a továbbiakban: ingatlan) házszámmal kell ellátni.
(2) A házszámozásnál figyelemmel kell lenni azon beépítetlen telkekre is, melyek a későbbi
beépítéskor a közbensőházszámot kapják.
(3) Ingatlan megosztása esetén, amennyiben az újonnan kialakuló telek ugyanarra a
közterületre nyílik, a házszámot az ABC nagybetűivel kell megkülönböztetni.
(4) Telekegyesítéskor a házszámokat össze kell vonni.
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(5) Amennyiben egy ingatlan több közterülettel, utcával is érintkezik, a házszámot arról a
közterületről kell megállapítani, amely felől az ingatlan megközelíthető, amely közterületre az
ingatlan bejárata esik.
10. §
(1)Az út, utca, köz, sétány (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozása 1-től kezdődően,
növekvő arab számozással történik, és a házszám növekedésének irányát tekintve az utca bal
oldalán lévő ingatlanok páros, a jobb oldalon lévő ingatlanok páratlan számozást kapnak.
(2) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával
megegyező irányú.
(3) A földrajzi okokból csak az egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása arab
számozással 1-től kezdődően folyamatos.
(4) A házszámozás a közterület fekvésétől függően a közterület északi vagy a keleti végén
kezdődik.
11. §
(1)Egy helyrajzi számú ingatlanon álló több épület esetén, továbbá telekmegosztás során
keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén a magyar ABC sorrend szerinti nagybetűivel
történ megkülönböztetés alkalmazható, szám/betűjel formátumban, a kettős, hármas és
ékezetes betűk alkalmazása nélkül.
(2) A kialakult házszámozást követően egyesített ingatlanok megtartják eredeti házszámukat.
(3) Egy közterületre nyíló ingatlanok azonos számmal nem jelölhetők.
12. §
A házszám megállapításáról szóló döntést az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl
közölni kell a rendelet 8. §-ában meghatározott szervekkel.
13. §
(1)A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni.
(2) A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy
külön tartószerkezeten kell elhelyezni.
(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla
kihelyezését tűrni köteles.
(4) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség esetén cseréjéről, pótlásáról az
önkormányzat gondoskodik.
14. §
A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat, a
változásról szóló döntést követően egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell
hagyni, és az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell
elhelyezni.
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15. §
(1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére
vagy házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének,
ennek hiányában a tulajdonosának elhelyezni.
(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség
szerint cseréjéről, pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezettnek kell gondoskodnia.
16. §
(1)Ez a rendelet 2013. október 2. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésekor meglévő közterületi elnevezéseket és házszámokat a
hatályba lépés nem érinti.
14./ A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 9/1999.(V.28.)
számú önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 15. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita 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
12/2013.(X.02.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 9/1999.(V.28.)
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,
valamint 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 az alábbiak szerint módosul:
1. Sormunka keretében ellátott tevékenységek díjtételei
Tevékenységek munkaráfordítása
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Égést
ermék
elvez
ető
jele

1.1 Ellenőrzés,
szükségszerinttisz
títás,összekötőele
mnélkül

1.2
Összekö
tő
elemelle 1.3.
nőrzéses Műsza
zükség ki
szerintti felülviz
sztítása sgálat

Égéstermék elvezetőösszekötőelemnélküliBr
ellenőrzésénekszükségszerinttisztítá utt
sánakésműszakifelülvizsgálatánakne ó
ttódíja
díj

ENHS

0,37/db

0,17/bekötés

0,80/db

940 Ft/db/alkalom

ENHG

0,30/db

0,14/bekötés

0,80/db

1000 Ft/db/alkalom

KNHS

0,20/fm

0,20/fm

0,28/fm

470 Ft/fm/alkalom

KNHG

0,14/fm

0,14/fm

0,28/fm

420 Ft/fm/alkalom

NNHS

0,30/fm

0,30/fm

0,28/fm

670 Ft/fm/alkalom

NNHG

0,21/fm

0,21/fm

0,28/fm

560 Ft/fm/alkalom

ENTS

0,42/db

0,17/bekötés

0,80/db

1040 Ft/db/alkalom

ENTG

0,34/db

0,14/bekötés

0,80/db

1080 Ft/db/alkalom

KNTS

0,24/fm

0,24/fm

0,28/fm

550Ft/fm/alkalom

KNTG

0,17/fm

0,17/fm

0,28/fm

480Ft/fm/alkalom

NNTS

0,32/fm

0,32/fm

0,28/fm

710Ft/fm/alkalom

NNTG

0,22/fm

0,22/fm

0,28/fm

580Ft/fm/alkalom

EZHS

0,37/db

0,17/bekötés

0,80/db

940 Ft/db/alkalom

EZHG

0,30/db

0,14/bekötés

0,80/db

1000 Ft/db/alkalom

KZHS

0,20/fm

0,2/fm

0,28/fm

470Ft/fm/alkalom

KZHG

0,14/fm

0,14/fm

0,28/fm

420Ft/fm/alkalom

NZHS

0,30/fm

0,3/fm

0,28/fm

670Ft/fm/alkalom

NZHG

0,21/fm

0,21/fm

0,28/fm

560Ft/fm/alkalom

EZTS

0,42/db

0,17/bekötés

0,80/db

1040 Ft/db/alkalom

EZTG

0,34/db

0,14/bekötés

0,80/db

1080 Ft/db/alkalom

KZTS

0,24/fm

0,24/fm

0,28/fm

550Ft/fm/alkalom

KZTG

0,17/fm

0,17/fm

0,28/fm

480Ft/fm/alkalom

1
194
Ft
1
270
Ft
597
Ft
533
Ft
851
Ft
711
Ft
1
321
Ft
1
372
Ft
699
Ft
610
Ft
902
Ft
737
Ft
1
194
Ft
1
270
Ft
597
Ft
533
Ft
851
Ft
711
Ft
1
321
Ft
1
372
Ft
699
Ft
610
Ft
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280Ft/szint/alkalom

902
Ft
737
Ft
749
Ft
737
Ft
749
Ft
737
Ft
902
Ft
914
Ft
762
Ft
343
Ft
470
Ft
356
Ft

Díjtétel nettó

Br
utt
ó
díj

NZTS

0,32/fm

0,32/fm

0,28/fm

710Ft/fm/alkalom

NZTG

0,22/fm

0,22/fm

580Ft/fm/alkalom

GNHS

0,25/szint

0,17/bekötés

GNHG

0,2/szint

0,14/bekötés

GZHS

0,25/szint

0,17/bekötés

GZHG

0,2/szint

0,14/bekötés

GZTS

0,30/szint

0,17/bekötés

GZTG

0,25/szint

0,14/bekötés

0,28/fm
0,36/szi
nt
0,36/szi
nt
0,36/szi
nt
0,36/szi
nt
0,44/szi
nt
0,44/szi
nt

ET

0,20/db

-

0,40/db

600Ft/db/alkalom

KT

0,10/fm

-

0,14/fm

270 Ft/fm/alkalom

NT

0,15/fm

-

370Ft/fm/alkalom

GT**

0,10/szint

-

0,14/fm
0,16/szi
nt

Munkar
áfordítá
s

1.4. Egyéb sormunka keretében végzett

590Ft/szint/alkalom
580Ft/szint/alkalom
590Ft/szint/alkalom
580Ft/szint/alkalom
710Ft/szint/alkalom
720Ft/szint/alkalom

Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján
lé
v
légtér-összeköttetésben
ő
rendeltetési
egység
enként

254
0,10/db

200 Ft/db/alkalom

Ft

0,30/pa
raméter

600 Ft/paraméter/alkalom

762
Ft

Égéstermék paramétereinek ellenőrzése

1.4. Egyéb sormunka keretében végzett

Munkaráfordítás

Díjtétel nettó

Bruttó díj

0,10/db

200 Ft/db/alkalom

254 Ft

0,30/paraméter

600
Ft/paraméter/alkalom

762 Ft

Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján
légtér-összeköttetésben lévő
egységenként

rendeltetési

Égéstermék paramétereinek ellenőrzése
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Műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének
ellenőrzése
0,05/db

100 Ft/db/alkalom

127 Ft

2,00/db/óra

4000 Ft/db/óra/

5 080 Ft

0,34/db

680 Ft/db/alkalom

864 Ft

0,60/fm

1200 Ft/fm/ alkalmaz

1 524 Ft

1,00

2000 Ft/alkalom

2 540 Ft

1.5. Megrendelésre kötelező tevékenységek
A sormunka keretében feltárt az égéstermékelvezető
járatában lerakódott,csak
szurokréteg egyeztetés
alapján

égetéssel

eltávolítható

Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel
rendelkező
tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének
ellenőrzése,
tisztítása
A 10 000 cm² feletti járat keresztmetszetű
égéstermék
elvezető tisztítás
A 1.5. pont alatti tevékenységet további kiszállási díj
terheli.

2. Műszaki vizsgálatok díjtételei
ENH ENT
ET

EZH EZT GNH GZH GZT
GT

KNH KNT KT NNH
NNT NT

KZH KZT NZH
NZT

2.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata
Munkaráfordítás
Díj

0,84/db
3360
Ft/db

1,16/db

0,40/szint

2,65/db

3,40/db

4640 Ft/db

1600 Ft/szint

10400 Ft/db

13600 Ft/db

Bruttó díj
4267 Ft/db 5893 Ft/db 2032 Ft/szint
13208 Ft/db
2.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett

17272 Ft/db
elvezetők

égéstermék

üzembe

helyezés előtti vizsgálata

Munkaráfordítás
Díj
Bruttó díj

1,34/db

2,00/db

5360 Ft/db 8000 Ft/db
10160
6807 Ft/db
Ft/db

0,70/szint

4,00/db

5,00/db

2800 Ft/szint

16000 Ft/db

20000Ft/db

3556 Ft/szint

20320 Ft/db

25400 Ft/db

2.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az
üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék elvezetők vizsgálata
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Munkaráfordítás
Díj

0,84/db

1,16/db

0,40/szint

2,60/db

3,40/db

3360 Ft/db

4640 Ft/db

1600 Ft/szint

10400 Ft/db

13600 Ft/db

4267 Ft/db 5893 Ft/db

2032 Ft/szint

13208 Ft/db

17272 Ft/db

Bruttó díj

2.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltozását, használaton kívül
helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat

Munkaráfordítás

0,68/db

0,92/db

0,30/szint

2,10/db

2,72/db

Díj

2720/db

3680 Ft/db

1200Ft/szint

8400 Ft/db

10880 Ft/db

10668 Ft/db

13818 Ft/db

Bruttó díj
3454 Ft/db 4674 Ft/db
1524 Ft/szint
2.5. A 2.1.-2.4. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj
terheli
Munkaráfordítás

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Díj

4 000 Ft

4 000 Ft

4 000 Ft

4 000 Ft

4 000 Ft

Bruttó díj

5 080 Ft

5 080 Ft

5 080 Ft

5 080 Ft

5 080 Ft

3.A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok díjtételei
3.1.
Munkaráfordítás

Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetében
1,00

Díj (nettó)

12 000 Ft

Bruttó díj
3.2.

15 240 Ft
Kettő – hat lakás, illetve rendeltetési egység esetében

Munkaráfordítás
Díj (nettó)
Bruttó díj
3.3.
Munkaráfordítás
Díj (nettó)
Bruttó díj
3.4.
Munkaráfordítás
Díj (nettó)

2,00
24000 Ft
30480 Ft
Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetében épületenként
3,00
36000 Ft
45720 Ft
Épület központi kéménnyel 60-140 Kw
2,00
24000 Ft
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Bruttó díj
3.5.
Munkaráfordítás
Díj (nettó)
Bruttó díj
3.6.
Munkaráfordítás
Díj (nettó)
Bruttó díj
3.7.

30480 Ft
Ipari és kommunális létesítmények esetében 140 Kw felett
2,50
30000 Ft
38100 Ft
Helyszíni szaktanácsadás
1,00 /db
12000
Ft/db
15240 Ft
A 3.6. alatti tevékenységet további, a 2.5. szerinti kiszállási díj terheli

2. §
E rendelet 2013. október 2. napján lép hatályba.
15./ Tájékoztatás a temető rendelet díjtételeinek felülvizsgálatával kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 16. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta, nem hoztak határozatot. Három témakörben tárgyalták, az első a 35 ezer
forintos támogatás nyújtása: a bizottság javaslata, hogy ha ezt megtartjuk, akkor vizsgáljuk
meg annak a lehetőségét, hogy szociális helyzettől függően differenciáljunk, ne kapjon
mindenki egységesen 35 ezer forintot. Második a temetési díjtételek összehasonlítása volt: az
elkészített táblázatból kiderült, hogy nincs értelme az ilyen összehasonlításnak, ahány
település annyiféle díjtétel, van ahol az egyház tartja fenn a temetőt stb. Harmadik kérdéskör
amiről beszéltek, az elmúlt egy év tapasztalatai, a vállalkozó mennyiben teljesítette az általa
szerződésben vállaltakat: a vállalkozó szerint a lehetőségeihez mérten megfelelt, időközben
kaptak egy képi anyagot, a képek alapján más a helyzet. Nincs konkrét javaslata a
bizottságnak, de záros határidőn belül meg kellene oldani ezt a problémát.
Füzesséri József polgármester: az elmúlt héten volt kint a temetőben, és a képek alapján is
látható, hogy megdöbbentő állapotok vannak a temetőben. Javasolja, hogy most menjenek ki
a temetőbe és nézzenek szét.
Pohubi József képviselő: a díjak felülvizsgálata összehasonlító táblázat alapján - már akkor is
jelezte -, hogy ez nem jó ötlet. A vállalkozó által vállaltak teljesítése: felolvas egy e-mailt, és
a hozzá csatolt fényképeket mutatja be. Az e-mail írója köszönetet mond azért, hogy a temető
milyen szép, gondozott, rendben tartott.
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Ezután a tájékoztatónak a vállalkozó által szerződésben vállalt kötelezettségei közül a nem
teljesültek kapcsán 11. pontban leírtakat egyenként felolvassa és elmondja róla saját
véleményét, mely szerint a vállaltak teljesültek, illetve esetenként nem úgy szerepeltek a
szerződésben, elmondja, hogy azok, akik a hivatalból kimentek a temetőbe és ezt leírták
azoknak se szakmaisága, se felkészültsége nem volt ehhez, de még a temető rendeletet sem
nézték meg. Májusban még minden jó volt, másfél hónap múlva már semmi nem jó, leírják
azt, hogy pl. a fűnyírási munkák nem rendszeresek, holott csak egyszer nézték meg és abból
vonták le a következtetést. Ez az egész anyag egy inkorrekt dolog, hangulatkeltés az
üzemeltető ellen. Ténymegállapítások születtek, nem pedig vélelmezés, olyan dolgok vannak
leírva, amik miatt a temető üzemeltetője akár bírósághoz is fordulhatna.
15 óra 20 perckor polgármester javasolja, hogy tartsanak 15 perc szünetet, és javasolja, hogy a
képviselő-testület tagjai menjenek ki a temetőbe. A képviselők a javaslattal egyetértenek, 15
perc szünet következetik.
Szünet után:
A képviselő-testület tagjai visszajöttek a temetőből, folytatódik a testületi ülés.
Füzesséri József polgármester: javasolja, hogy azokkal a díjtételekkel üzemeltesse a temetőt a
vállalkozó, mint annak idején a TURUL idejében, illetve ezen felül engedjék el a ravatalozó
bérleti díját.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: egyetért a polgármester úr által elmondottakkal,
ugyanazokkal a díjtételekkel számoljon mint a TURUL idejében, és engedjék el a ravatalozó
bérleti díját.
Laczkó Lászlóné alpolgármester: amikor a vállalkozó átvette a temetőt, kb. fél évig minden
jól működött, azután nem tudja mi történt, hogy minden megváltozott, minden rossz, most itt
tartunk.
Füzesséri József polgármester: nem partner abban, hogy az üzemeltető díjat emeljen, hogy a
lakosságnak többet kelljen fizetnie. Folyamatosan jönnek a lakosságtól a beadványok,
melyben panaszkodnak a temetői árak miatt.
Pohubi József képviselő: nem tudja, hány írásos panasz volt, egyről tudnak, ő megkérte a
jegyzőt ezelőtt négy hónappal, hogy vizsgálja ki és szeretnék látni: nem történt semmi.
Füzesséri József polgármester: nem tisztességes, hogy a temető üzemeltetője átveszi a
temetőt, azután fél évvel tíz százalékkal megemeli a díjakat.
Pohubi József képviselő: a jegyzőkönyv számára szeretne egy megállapítást tenni: a temető
bejárás neki mint képviselőnek nem tükrözi azokat az állapotokat amiket a tájékoztatóban
kaptak.
Füzesséri József polgármester: kéri jegyzőkönyvbe venni, hogy az elmúlt héten kint járt a
temetőben és a fotón látható állapotokat látta, most örömmel konstatálja azt, hogy a jelenlegi
állapot teljesen más.
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A napirend kapcsán egyéb észrevétel nem volt, miután ez csak tájékoztató, polgármester
javasolja, hogy az ülést a következő napirenddel folytassák.
16./ Szociális Missziótársulattal kötött feladat ellátási szerződés felülvizsgálata, ellátási
szerződés megkötése 2013. október 16. napjától az MPE Szociális és Tudástár Intézménnyel
idősek nappali ellátása valamint szociális étkeztetés feladatellátására
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 17. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül
elmondja, hogy az előterjesztéshez két határozati javaslat készült.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Módosító javaslat nem volt, polgármester először az I. határozati javaslatot teszi fel
szavazásra, melyet a képviselő-testület – 8 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 8 igen
szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 418/2013.(IX.30.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Szociális Missziótársulattal kötött feladat ellátási szerződés felülvizsgálata
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 1. és 2013. október 15.
napja közötti átmeneti időszakra vonatkozóan ellátási szerződést köt a Szociális
Missziótársulattal és részére havi 70.000.-Ft összegű támogatást nyújt a Szikszó Város
Önkormányzatától átvett szociális étkeztetés és időskorúak nappali ellátása feladatok
elvégzéséhez.
Felhatalmazza a polgármestert az ellátási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A végrehajtásért felelős személy: aljegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Polgármester a II. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület – 8 fő
van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 419/2013.(IX.30.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Ellátási szerződés megkötése 2013. október 16. napjától az MPE Szociális és
Tudástár Intézménnyel idősek nappali ellátása valamint szociális étkeztetés
feladatellátására
Szikszó Város Önkormányzata 2013. október 16. napjától ellátási szerződést köt a MPE
Szociális és Tudástár Intézménnyel szociális étkeztetés és idősek nappali ellátása feladatok
elvégzésére. Felhatalmazza a polgármestert az ellátási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A végrehajtásért felelős személy: aljegyző
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Törvényességi szempontból látta: jegyző
17./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 18. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita 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: 420/2013.(IX.30.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz
Szikszó Város Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázathoz, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási
nyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A végrehajtásért felelős személy: aljegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
18./ Ösztöndíj pályázat szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben
résztvevők számára
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 19. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita 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: 421/2013.(IX.30.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Ösztöndíj pályázat szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán
képzésben résztvevők számára
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ösztöndíj pályázatot ír ki szikszói
középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben résztvevők számára az alábbiak
szerint:
„Szikszó Város Önkormányzata, pályázat útján elnyerhető,
tanulmányi ösztöndíjat hirdet
a 2013/2014. tanévre, 10 hónapra, három kategóriában.
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I. Kategória: a felsőoktatásban nappali tagozaton osztatlan (egyetemi szintű), vagy MA
képzésben résztvevők számára.
II. Kategória: a felsőoktatásban nappali tagozaton BA képzésben résztvevők számára.
III. Kategória: középiskolai képzésben résztvevők számára.
A pályázat benyújtásának feltétele még a kategóriának megfelelő tanulói jogviszony igazolása
mellett a pályázat alapjául szolgáló félév kezdetén a pályázó részére meglévő, s azóta
fennálló szikszói állandó bejelentett lakcím.
(Igazolása a lakcímkártya másolatával.)
A pályázat díjazása:
I. Kategória: Egy díjazott, Nettó 30.000.-Ft./hó.
II. Kategória: Egy díjazott, Nettó 20.000.-Ft./hó.
III. Kategória: Egy díjazott, Nettó 10.000.-Ft./hó.
Bírálati szempontok kategóriánként:
1. A 2012/2013 tanév II. félévének tanulmányi átlaga. Az index eredményeinek,
középiskolások esetén a bizonyítvány eredményeinek átlaga.
A pályázat mellékleteként, másolatként benyújtandó.
2. A tudományos munkák (TDK, OTDK, demonstrátor), középiskolások esetén országos
vagy megyei tanulmányi versenyeken elért eredmények prezentálása.
A pályázat mellékleteként, másolatként benyújtandó.
3. A pályázó tanulmányi vagy tudományos tevékenysége értékeléseként,
elismeréseként kapott elismerés (oklevél, plakett, emlékérem, gyűrű). Középiskolások
esetében – a fentiek mellett - államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga.
A pályázat mellékleteként, másolatként benyújtandó.
Értékelés:
Bírálati szempontonként elérhető maximum 10 pont, összesen maximum 30 pont.
•

I. – II. Kategória/1.:

4,0 tanulmányi átlag
4,2
- „ 4,4
- „ 4,6
- „ 4,8
- „ 5,0
- „ a kerekítés szabályai szerint.

•

III. Kategória/1.:

4,5 tanulmányi átlag
4,6
- „ 4,7
- „ 4,8
- „ 4,9
- „ -

5 pont,
6 pont,
7 pont,
8 pont,
9 pont,
10 pont,
5 pont,
6 pont,
7 pont,
8 pont,
9 pont,
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5,0
- „ a kerekítés szabályai szerint.
•

•

I. – II. Kategória/2.:
részvétel intézményi TDK versenyen
intézményi TDK I. helyezés, további
részvétel az OTDK versenyen, további
OTDK I.-III. helyezés, további
III. Kategória/2.:
részvétel megyei tanulmányi versenyen
I.-III. helyezés
- „ -,
további
részvétel országos - „ -,
további
V.-X. helyezés országos – „ - további
I.-V. helyezés országos – „ - további

10 pont,

2 pont,
2 pont,
2 pont,
2 pont,
2 pont,
2 pont,
2 pont,
2 pont,
4 pont.

Az értékelés során a kategóriánként szerzett legmagasabb eredmények pontozandók!
•

I.-III. Kategória/3.:
intézményi elismerés
intézményen kívüli elismerés
Középislokások esetén:
alapfokú nyelvvizsga
középfokú nyelvvizsga
felsőfokú nyelvvizsga

2 pont,
4 pont,
1 pont,
3 pont,
5 pont.

Kizárás:
A 2011/2012 és a 2012/2013 tanévben díjazottak nem vehetnek részt a pályázaton.
A pályázatok benyújtási határideje: 2013. október 17. 12:00
Módja: személyesen, Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalban, dr. Ruttkai Tímea oktatási
referensnél, az ügyfélfogadási idő szerint.
A pályázat a személyes rész mellett tartalmazza a megpályázott kategória megnevezését s a
bírálati szempontokban megfogalmazott eredmények igazolását.
A pályázat terjedelme maximum kettő A/4 oldal, 12 betűmérettel.
A pályázatok eredményhirdetése a benyújtási határidőt követő első rendes képviselő testületi
ülésen lesz.
A díjakat a pályázatban vállalt időtartamra az önkormányzat a pályázó nyilatkozata alapján
minden hónap 10. napjáig utólag, havonta átutalással teljesíti a pályázó számlájára.
Amennyiben a pályázó tanulmányi jogviszonya bármely okból megszakad, vagy a pályázó
cselekedete alapján méltatlanná válik az ösztöndíjra, Szikszó Város Önkormányzata
fenntartja magának a jogot az ösztöndíj folyósításának azonnali megszüntetésére.”
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A végrehajtásért felelős személy: aljegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
19./ Döntés a Szikszó, Táncsics u. 7. szám alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
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(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 20. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül
elmondja, az előterjesztéshez két határozati javaslat készült. Nem javasolja megvenni az
ingatlant, nincs az önkormányzatnak szüksége rá, ezért a II. határozati javaslatot javasolja
elfogadásra.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, nem javasolják megvenni az ingatlant.
Módosító javaslat nem volt, polgármester a II. határozati javaslatot teszi fel szavazásra,
melyet a képviselő-testület – 8 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal
elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 422/2013.(IX.30.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a Szikszó, Táncsics u. 7. szám alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja megvásárolni a Szikszó,
belterület 9 helyrajzi számú, „lakóház, udvar” megnevezésű 280 m2 területű ingatlant.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: aljegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
20./ A közvilágítás korszerűsítése Szikszón
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 21. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita 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: 423/2013.(IX.30.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A közvilágítás korszerűsítése Szikszón
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy amennyiben a KEOP
5.5.0/A azonosítószámú „Közvilágítás korszerűsítése” címmel benyújtott pályázat elutasításra
kerül, abban az esetben megállapodást köt az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.-vel
lámpatestek korszerűsítési munkálatainak elvégzésére azzal, hogy a szolgáltató szolgáltatást
2014. január 1. napja helyett 2014. március napjától végez.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására, a fentiekben meghatározott időpont
módosítás figyelembe vételével.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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A végrehajtásért felelős személy: aljegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
21./ Árajánlatok megkérése a víz- és csatornadíj megtakarításra vonatkozóan Szikszó Város
Önkormányzat intézményeiben
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 22. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: ismerteti az előterjesztést, melynek írásos anyagát minden
képviselő megkapta.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 8 fő van jelen a
szavazásnál – 7 igen és 1 nem szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 424/2013.(IX.30.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Javaslat víz- és csatornadíj megtakarításra vonatkozóan Szikszó Város
Önkormányzat intézményeiben
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az Eco-Verde Környezetvédelmi
és Energiahatékonysági Kft.-t speciális vízadagoló csapvégek beszerzésével és beszerelésével
az árajánlatban megjelölt bruttó 575.345.-Ft összegért.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: aljegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
- Egyebek
Füzesséri József polgármester: elmondja, hogy Olaszországba kellene delegációt küldeni, már
hat éve nem volt az olasz testvérvárosban küldöttség.
Polgármester ezután zárt ülést rendel el, melyről folytatólagos de külön jegyzőkönyv készül.

Kmf.

Füzesséri József s.k.
polgármester

Polgáriné Dsupin Dóra s.k.
aljegyző

Gulyásné Dr. Kerekes Rita s.k.
hitelesítő

Dr. Ambrus Barnabás s.k.
hitelesítő

