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SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 002/7/2014.
Jegyzőkönyv
Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján 13.00
órakor a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal nagytárgyalójában megtartott ülésén.
Jelen vannak: Füzesséri József polgármester
Laczkó Lászlóné és Takács Lászlóné alpolgármester
Dr. Ambrus Barnabás, Gál Péter, Gulyásné Dr. Kerekes Rita és Sváb Antal
Béla képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző
Dr. Ruttkai Tímea szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Kriván Ildikó gazdálkodási osztályvezető
Füzesséri József polgármester: köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy az ülés határozatképes és azt megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tesz javaslatot Laczkó Lászlóné alpolgármester és Sváb
Antal Béla képviselő személyében.
A képviselő-testület a hitelesítőkre tett javaslatot - 7 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag
7 igen szavazattal elfogadta.
A jegyzőkönyvet Horváthné Steiner Andrea a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal
dolgozója vezeti.
Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban – 1. sz. melléklet – szereplő, alábbi
napirend szerint tartsa ülését, azzal a módosítással, hogy a 11./ napirendi pontot javasolja
levenni a napirendről:
NAPIREND:
1./ A Turul Provincia Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadása
2./ A Karolai Környezet- Természetvédő és Ismeretterjesztő Közalapítvány beszámolójának
elfogadása
3./ Beszámoló a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi adóügyi tevékenységéről
4./ A polgármester beszámolója a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulásban végzett
munkájáról
5./ A temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 13/2013.(XI.11.) számú önkormányzati
rendelet módosítása
6./ A Szikszó Város Önkormányzata és a Szikszó Centrum Kft. között városgondnoki
feladatok ellátására megkötött vállalkozási szerződés jóváhagyása
7./ Éven belüli kölcsön igénylésének jóváhagyása
8./ Szikszó, 046 hrsz alatti közterület (utca) elnevezése
9./ Döntés a Szalonna 2023 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
10./ Döntés a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés Szikszón” című
pályázattal kapcsolatban kézműves anyag és eszköz beszerzésére, valamint felújítási
munkálatokra vonatkozóan beérkezett árajánlatokról
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11./ Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás szolgáltatástervezési koncepciójának elfogadása
12./ A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosításának
elfogadása
Zárt ülésen:
1./ Szóbeli tájékoztatás vagyonnyilatkozatok ellenőrzésével kapcsolatban
- Egyebek
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot – 7 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi módosított, elfogadott napirend szerint
tartja ülését:
NAPIREND:
1./ A Turul Provincia Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadása
2./ A Karolai Környezet- Természetvédő és Ismeretterjesztő Közalapítvány beszámolójának
elfogadása
3./ Beszámoló a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi adóügyi tevékenységéről
4./ A polgármester beszámolója a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulásban végzett
munkájáról
5./ A temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 13/2013.(XI.11.) számú önkormányzati
rendelet módosítása
6./ A Szikszó Város Önkormányzata és a Szikszó Centrum Kft. között városgondnoki
feladatok ellátására megkötött vállalkozási szerződés jóváhagyása
7./ Éven belüli kölcsön igénylésének jóváhagyása
8./ Szikszó, 046 hrsz alatti közterület (utca) elnevezése
9./ Döntés a Szalonna 2023 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
10./ Döntés a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés Szikszón” című
pályázattal kapcsolatban kézműves anyag és eszköz beszerzésére, valamint felújítási
munkálatokra vonatkozóan beérkezett árajánlatokról
11./ Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás szolgáltatástervezési koncepciójának elfogadása
12./ A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosításának
elfogadása
Zárt ülésen:
1./ Szóbeli tájékoztatás vagyonnyilatkozatok ellenőrzésével kapcsolatban
- Egyebek
Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
NAPIREND:
1./ A Turul Provincia Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadása
2./ A Karolai Környezet- Természetvédő és Ismeretterjesztő Közalapítvány beszámolójának
elfogadása
3./ Beszámoló a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi adóügyi tevékenységéről
4./ A polgármester beszámolója a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulásban végzett
munkájáról
5./ A temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 13/2013.(XI.11.) számú önkormányzati
rendelet módosítása
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6./ A Szikszó Város Önkormányzata és a Szikszó Centrum Kft. között városgondnoki
feladatok ellátására megkötött vállalkozási szerződés jóváhagyása
7./ Éven belüli kölcsön igénylésének jóváhagyása
8./ Szikszó, 046 hrsz alatti közterület (utca) elnevezése
9./ Döntés a Szalonna 2023 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
10./ Döntés a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés Szikszón” című
pályázattal kapcsolatban kézműves anyag és eszköz beszerzésére, valamint felújítási
munkálatokra vonatkozóan beérkezett árajánlatokról
11./ Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás szolgáltatástervezési koncepciójának elfogadása
12./ A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosításának
elfogadása
Zárt ülésen:
1./ Szóbeli tájékoztatás vagyonnyilatkozatok ellenőrzésével kapcsolatban
- Egyebek
NAPIREND:
1./ A Turul Provincia Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: ügyvezető
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: 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, a bizottsági ülésen elismerésüket fejezték ki Gregó János
ügyvezető úrnak az elmúlt években nyújtott munkájáért. Néhány dologra szeretné felhívni a
bizottság nevében a figyelmet: egyrészt a Turul Provincia Kft. vállalkozási tevékenysége
eredményes volt, önkormányzati támogatásból több mint 9 millió forintot kellett adni, de ez
azon feladatok ellátására vonatkozott, amit most más cég lát el és ez kötelezően ellátandó
feladatokat jelent. A kft. működésében nagyon nagy terhet jelent az a hitel, ami most június
30-án le fog járni, ez egy 25 milliós hitel, bár most folynak tárgyalások ennek a
meghosszabbítására, de ez kamatteherként több mint 2 millió forintot jelentett a 2013-as
évben is. Tekintve, hogy a kft. tevékenysége lecsökkent, megfontolandónak tartja a bizottság,
hogy kiköltözzön a jelenlegi telephelyéről, hiszen ott az Ipari Park Kft-nek 300.000.-forint +
ÁFA a bérleti díj, amit fizet. Talán lehetne találni más önkormányzati ingatlant, ahol ingyen is
elláthatná Gregó úr a tevékenységét. Másik megfontolandó kérdés az, hogy az újabban alakult
Szikszó-Centrum Kft. felé nagyon sok olyan tevékenységet végez a Turul Kft., amiért ő
ellenszolgáltatást nem kap. Megfontolandó, hogy ő esetleg leszámlázzon, vagy
visszakerüljenek ezek a tevékenységek, de hosszú távon az ő következő éves beszámolóiban
ez teherként jelentkezhet, egyébként pedig a másik kft-nek fizetünk ezekért a
tevékenységekért, tehát ez nem méltányos. Egyébként a beszámolót elfogadásra javasolja a
bizottság.
Füzesséri József polgármester: semmi akadálya nincs, hogy azokat a szolgáltatásokat, amiket
a Turul Kft. majd végez, a Szikszó-Centrum Kft-nek kiszámlázza. Beszélünk egy 25 milliós
adósságról, ami az elkövetkező hetekben le fog járni, azt azért el kell mondani, hogy ezt a 25
millió forintot nem mi költöttük el, hanem a Dunaveczki úr ideje alatt, az előző képviselőtestület döntése szerint felvett összeget nyögjük és tologatjuk magunk előtt. Ezt nem mi
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költöttük el, hanem ezt a tartozást örököltük. Ezt a tartozást június 12-én vissza fogjuk fizetni
az OTP-nek, egyébként ebből 5 millió forintot ebben az évben már előtörlesztettünk.
Javasolja, minél hamarabb meg kell nézni, hogy az intézmény hálózaton belül Gregó János
urat hová lehet átköltözetni. Így lesz most egy épület, amit majd el lehet adni. Másik pozitív
dolog, hogy ez a cég az elmúlt években egy pályázaton vett részt, ennek a pályázatnak a
szerződés kötésére a napokban sor kerül, tehát egy 150 millió forintos pályázati pénznek az
előlege hamarosan megérkezik, és attól kezdve az ottani 20-22 főnek a képzése el fog indulni,
amiben a Turul Kft.-nek is lesznek feladatai. Ezzel a pályázattal és azzal a hitel törlesztéssel
ami most meg fog történni, a Turul Kft-t végre helyére tettük és rendbe raktuk.
Természetesen ha egyéb pályázatokon részt tudnak venni, akkor majd tovább is tudjuk
fejleszteni.
Takács Lászlóné alpolgármester: jól emlékszik arra a testületi ülésre, amikor fölvette a Turul
Kft. a 25 millió forintos hitelt. Akkor volt a 8-3-2 arány a 13 képviselőből. Akkor volt egy 3
tagú szocialista frakció, amely erősen tiltakozott a 25 millió forint felvétele miatt, szerették
volna ha megindokolják, hogy mire veszik fel, de az indoklás nem volt sem átgondolt, sem
alapos. Ezzel alá szeretné támasztani a polgármester úr által elmondottakat.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: az átszámlázásokkal kapcsolatban szeretné
elmondani, hogy rendben van, hogy a Turul Kft-ben és a Szikszó-Centrum Kft-ben is van az
önkormányzatnak 51 %-a, de egy fix havi díjat fizet az önkormányzat a Szikszó-Centrum Kftnek azokért a tevékenységekért, amiket ellát. Ha ezt ők a Turul Kft-vel is mint alvállalkozóval
elvégeztetik, vagy besegít bizonyos tevékenységekbe, akkor duplán fizet az önkormányzat
ugyanazért.
Füzesséri József polgármester: nem, ez nem így van. A szolgáltatások megrendelésének
megfelelően fizet az önkormányzat a Szikszó-Centrum Kft-nek, ez azt jelenti, hogy a
költségvetésben el lett fogadva havi 2 millió forint, ami bizonyos feladatok elvégzésére elég.
A kft. természetesen fogja hozni minden hónapban, hogy mennyi az a tényleges feladat amire
megbízást kapott az önkormányzattól, ha 1,8 millió akkor annyit fizetünk, ha 2,5 millió, akkor
annyit kap. Nem fizetünk kétszer, két helyre.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 7 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 76/2014.(V.28.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Turul Provincia Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Turul Provincia Nonprofit
Kft. 2013. évi beszámolóját az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
2./ A Karolai Környezet- Természetvédő és Ismeretterjesztő Közalapítvány beszámolójának
elfogadása
Előterjesztő: elnök
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 3. sz. melléklet)
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Füzesséri József polgármester: 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, sajnos a bizottsági ülésen az elnök úr nem tudott részt venni.
A bizottság mind a két határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Hosszasan beszélgettek
arról, hogy mi indokolja az alapítvány fenntartását, ha találunk ilyen indokot, akkor maradjon,
ha nem, akkor kérte a bizottság, hogy szóban tegyen javaslatot az alapítvány megszüntetésére.
Laczkó Lászlóné alpolgármester: fölmerült már több ízben ennek az alapítványnak a
megszüntetése. Vannak bizonyos speciális pályázatok és remélhetőleg még lesznek is, ahol
csak ők tudnak pályázni.
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: az alapítvány egy civil szervezet, amelyeknek a
működését most nagyon ellenőrzik. A pályázathoz gazdasági feltételek is szükségesek. Ha a
célrendszertől eltérően működik az alapítvány, akkor fennáll a veszélye, hogy
megszüntethetik. Véleménye szerint bízza meg az önkormányzat a jogászokat azzal, hogy az
alapítvány célrendszerét és alapító okiratát alakítsák át. Tehát az első javaslata, hogy az
alapítványt ne szüntessék meg, második javaslata, hogy az alapítvány alapító okiratát
vizsgálják felül, tegyék olyanná, ami a mostani önkormányzati feladatoknak és
célrendszereknek megfelel.
Füzesséri József polgármester: semmiképpen nem szeretné az alapítványt megszüntetni, azzal
teljesen egyetért, hogy nézzék meg az ügyvédek milyen átalakítások kellenek. A
közhasznúsági átalakítással szintén meg kell bízni az ügyvédeket.
Módosító javaslat nem volt, polgármester először az I. sz. 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: 77/2014.(V.28.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Karolai Környezet- Természetvédő és Ismeretterjesztő Közalapítvány
beszámolójának elfogadása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Karolai KörnyezetTermészetvédő és Ismeretterjesztő Közalapítvány 2013. évi munkájáról szóló beszámolóját az
előterjesztés mellékletét képező tartalommal.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Polgármester a II. sz. 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: 78/2014.(V.28.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Karolai Környezet- Természetvédő és Ismeretterjesztő Közalapítvány alapító
okiratának módosítása
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Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Karolai KörnyezetTermészetvédő és Ismeretterjesztő Közalapítvány alapító okiratának jogszabályi változásokra
tekintettel történő módosítását.
Felhatalmazza dr. Pocsai Nóra jogi képviselőt a módosítás elkészítésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
3./ Beszámoló a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi adóügyi tevékenységéről
Előterjesztő: jegyző
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 4. sz. melléklet)
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta a beszámolót, elismerés illeti az „adós” kollégák munkáját. A beszámolót
elfogadásra javasolják.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 7 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 79/2014.(V.28.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Beszámoló a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi adóügyi
tevékenységéről
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdálkodási Osztály Adócsoportjának
2014. évi beszámolóját elfogadja.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: jegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
4./ A polgármester beszámolója a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulásban végzett
munkájáról
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 a beszámolót, melyet elfogadásra javasolnak.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 7 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 80/2014.(V.28.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A polgármester beszámolója a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulásban végzett

7

munkájáról
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármesternek, a Szikszói
Kistérségi Többcélú Társulásban végzett munkájáról szóló beszámolóját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
5./ A temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 13/2013.(XI.11.) számú önkormányzati
rendelet módosítása
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 az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 7 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:
SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2014.(VI.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 13/2013.(XI.11.) 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 Temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, és a Temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló145/1999.(X.01.) Korm.
rendeletben kapott felhatalmazása alapján az alábbiakat rendeli el:
1.§
A Rendelet az alábbi 4/a melléklettel egészül ki
„4./a melléklet a 13/2013.(XI.11.) számú önkormányzati rendelethez
A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási
hozzájárulási díj mértéke a családi sírboltban temetés, a földbe temetés, illetve a
kriptás temetés esetén is a sírhelyekre megállapított megváltási díjtételek egyszerű
számtani átlagának 5%-a.”
2.§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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6./ A Szikszó Város Önkormányzata és a Szikszó Centrum Kft. között városgondnoki
feladatok ellátására megkötött vállalkozási szerződés jóváhagyása
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 az előterjesztést. Azt a feladatot, amit a Turul Kft. 2013-ban 9 millió
forintos támogatásból oldott meg, ez három hónapra 6 millió forint + ÁFA-t jelent. Ami
feltűnt a bizottságnak, hogy a szerződésben csak munkadíj szerepel, eszköz, üzemanyag stb.
költséget – úgy értelmezték -, hogy továbbszámlázza. Miután a munkadíj nagy részét a
startmunkások által ingyen veszi igénybe a cég, ez annak a 2-3 brigádvezetőnek a díját
kellene, hogy jelentse, éppen ezért a szerződésben foglaltak szerint kérték a beszámolást,
munkanaplót. Nem foglalt állást a bizottság, mert nem látják, hogy 6 millió forint + ÁFA-t
kitesz-e ennek a néhány brigádvezetőnek a bére.
Füzesséri József polgármester: azt látni kell, hogy 1 m2 bitumen mennyibe kerül. Azt nem
lehet elvárni, hogy adunk 2 millió forintot és az anyagköltséget is ők finanszírozzák. Ez a
saját kft-nk, fogunk minden számot folyamatosan látni, hogy mennyit és mire költöttek. Ez a
kft. nekünk nyereséget fog termelni, nem pedig veszteséget. Azt látni kell, hogy ha
végigmegyünk ma Szikszón, olyan szinten vannak ma az utak, a járdák, az árkok, hogy igenigen sokat kell dolgozni. A Turul Kft. sem csak 9 milliót kapott, ezen kívül az övé volt a vízár
bevétel is, amit egyébként az önkormányzat kaphatott volna.
A Turul Kft.-t az uszoda tette tönkre, mert annak a vesztesége olyan mennyiségű volt, hogy
nem lehetett megfinanszírozni.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: továbbra is úgy gondolja, hogy ennek semmi
köze ehhez a szerződéshez, várják a tételes beszámolást, mert ami a szerződésben volt,
március 1-től csúszásmentesítést nem végeztek, játszótér felújítás nem volt, tehát nem történt
annyi tevékenység, aminek a munkadíja 6 millió forint + ÁFA.
Füzesséri József polgármester: meg kell nézni.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: június 1-től hogyan fog történni ez a
feladatellátás?
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: közbeszerzést kell kiírni, addig pedig meg kell
hosszabbítani a szerződést.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 7 fő van jelen a
szavazásnál – 4 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 81/2014.(V.28.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Szikszó Város Önkormányzata és a Szikszó Centrum Nonprofit Kft. között
városgondnoki feladatok ellátására megkötött vállalkozási szerződés jóváhagyása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Szikszó Város
Önkormányzata és a Szikszó Centrum Kft. között városgondnoki, üzemeltetési feladatok
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ellátására, illetve a 2014. évi Start-munkaprogram koordinálására havi nettó 2.000.000.-Ft
összegű átalánydíj ellenében, 2014. március 1. napjától 2014. május 31. napjáig megkötött
vállalkozási szerződést, az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Füzesséri József polgármester: szóbeli előterjesztésében javasolja, hogy most szavazzon a
képviselő-testület arról, hogy egy hónapra, 2014. június 01-től június 30-ig kössön szerződést
a Szikszó Centrum Kft-vel nettó 1,9 millió forint + ÁFA összegű átalánydíj ellenében: a
képviselő-testület polgármester szóbeli előterjesztését – 7 fő van jelen a szavazásnál – 5 igen
szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 82/2014.(V.28.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Szikszó Város Önkormányzata és a Szikszó Centrum Nonprofit Kft. között
városgondnoki feladatok ellátására vállalkozási szerződés megkötése
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy Szikszó Város
Önkormányzata a Szikszó Centrum Kft-vel városgondnoki, üzemeltetési feladatok ellátására,
illetve a 2014. évi Start-munkaprogram koordinálására nettó 1.900.000.-Ft/hó + ÁFA összegű
átalánydíj ellenében, 2014. június 1. napjától 2014. június 30. napjáig vállalkozási szerződést
kössön.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
7./ Éven belüli kölcsön igénylésének jóváhagyása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 8. 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.
Sváb Antal Béla képviselő: nem lát a számok mögé, de nagy bajban lehet az önkormányzat.
Javasolja, hogy a lejárat időpontja október 01. legyen.
Füzesséri József polgármester: szavazásra teszi fel Sváb Antal Béla képviselő módosító
javaslatát, melyet a képviselő-testület – 7 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 7 igen
szavazattal elfogadott. A képviselő-testület az előterjesztést a módosító javaslattal együtt – 7
fő van jelen a szavazásnál – 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és meghozta az
alábbi határozatot:
Szám: 83/2014.(V.28.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Éven belüli kölcsön igénylésének jóváhagyása
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Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Megyeri Ügyvédi
Iroda által nyújtott kamatmentes kölcsön felvételét.
A kölcsön folyósításának időpontja 2014. május 13., lejáratának időpontja 2014. október 01.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján a likvid hitel
igénybevételéhez nem szükséges a Kormány hozzájárulása.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
finanszírozására szolgáló kölcsön szerződést aláírja.

hogy

a

működési

kiadások

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, ill. folyamatos
Végrehajtásért felelős személy: gazdálkodási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
8./ Szikszó, 046 hrsz alatti közterület (utca) elnevezése
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 9. 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 – 7 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 84/2014.(V.28.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Szikszó, 046 hrsz alatti közterület (utca) elnevezése
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szikszó, külterület 046 hrsz alatti
önkormányzati tulajdonú utcát elnevezi Hell utcának. A döntés alapján az utcáról
megközelíthető 049/1 hrsz alatti ingatlan házszáma 1. szám.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
9./ Döntés a Szalonna 2023 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 10. 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, magát a Szalonna eladását támogatják, csak arra
szeretnék felhívni a figyelmet, hogy ne élje fel az önkormányzat a vagyonát. De Szalonnát el
kell adni, ha van rá vevő.
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Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 7 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 85/2014.(V.28.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Szalonna 2023 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatos pályázat
eredménytelenné nyilvánítása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eredménytelenné nyilvánítja a
75/2014.(IV.29.) K.T. számú határozatában meghirdetett, a tulajdonában lévő Szalonna
belterület 2023 helyrajzi számú, 7943 m2 alapterületű, „kivett oktatási központ” megnevezésű
ingatlanra kiírt pályázatot, és ezzel egyidejűleg újra meghirdeti értékesítésre a fenti ingatlant
azzal, hogy a pályázat beadásának határideje 2014. június 10. napja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
10./ Döntés a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés Szikszón” című
pályázattal kapcsolatban kézműves anyag és eszköz beszerzésére, valamint felújítási
munkálatokra vonatkozóan beérkezett árajánlatokról
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 11. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül
elmondja, hogy az előterjesztéshez két határozati javaslat tartozik.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, mind a két határozati javaslatot elfogadásra javasolják.
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: 86/2014.(V.28.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés Szikszón”
című pályázattal kapcsolatban kézműves anyag és eszköz beszerzésre vonatkozóan
beérkezett árajánlatokról
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a T.K. Charta Kft.-t (3800
Szikszó, Rákóczi u. 8.) a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú pályázat keretében
megvalósuló óvodafejlesztési projektre vonatkozóan kézműves anyag és eszköz beszerzéssel
bruttó 370.690.-Ft összegben.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Takács Lászlóné alpolgármester asszony
Törvényességi szempontból látta: jegyző
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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: 87/2014.(V.28.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú, „Óvodafejlesztés Szikszón”
című pályázattal kapcsolatban felújítási munkálatok elvégzésére vonatkozóan
beérkezett árajánlatokról
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Szikszó Centrum Nonprofit
Kft.-t (3800 Szikszó, Szent Anna u. 6.) a TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0025 számú pályázat
keretében megvalósuló óvodafejlesztési projektre vonatkozóan felújítási munkálatok
elvégzésével bruttó 2.588.500.-Ft összegben.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Takács Lászlóné alpolgármester asszony
Törvényességi szempontból látta: jegyző
11./ Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás szolgáltatástervezési koncepciójának elfogadása
Előterjesztő: intézményvezető
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 12. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kérdése az előterjesztő
felé, van-e szóbeli kiegészítése?
Pongrácz Péterné Lengyel Andrea intézményvezető: ez egy stratégia, amely a gyermekjóléti
és szociális feladatokkal foglalkozik.
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 – 7 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 88/2014.(V.28.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás szolgáltatástervezési koncepciójának
elfogadása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szikszói Kistérségi Többcélú
Társulás által elkészített szociális szolgáltatástervezési koncepciót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
12./ A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosításának
elfogadása
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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.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 7 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 89/2014.(V.28.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Szikszói Kistérségi Többcélú
módosításának elfogadása

Társulás

Társulási

Megállapodása

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szikszói Kistérségi
Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés mellékletét
képező tartalommal.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
- Egyebek
Füzesséri József polgármester: a sajtóból bizonyára mindenki értesült róla, hogy Miskolc
Város Önkormányzata hozott egy rendeletet, ami alapján a szociális rendeletét úgy módosítja,
hogy akik elköltöznek Miskolcról és 5 évig nem mennek vissza, azok 2 millió forint szociális
támogatást kapnak. Ezzel kapcsolatban összehívtak egy fórumot az Inkubátorházba, elmondta
ott is, hogy megbízta Lakatos Tamást, hogy egy regisztrációt indítson el az utcabizalmi
hálózatnak a közreműködésével, feltérképezik Szikszón azokat az ingatlanokat, amelyek 2
millió forint körüli áron megvásárolhatók. Elképzelhető, hogy lesz olyan ingatlan, amit majd
az önkormányzatnak meg kell vennie.
Gál Péter képviselő: Szikszó Város Önkormányzatának jóvoltából az Ezüst Gázló Kft. és az
Önkormányzati Konyha közösen június 7-én gyermeknapi rendezvényt szervez, egyben
megnyitják a plázst is, délután képzőművészeti foglalkozások lesznek. Szeretettel várják a
gyerekeket.
Takács Lászlóné alpolgármester: az utcamenedzserek jelezték, hogy megint elszaporodtak a
patkányok a városban, a rágcsálóirtást meg kellene rendelni.
Füzesséri József polgármester: kéri jegyző asszonyt, hogy intézkedjen.
Szántói Béla ruszin nemzetiségi önkormányzat elnöke: június 28-án du. 14.00 órai kezdettel
szikszói ruszin napot tartanak, a Koscsó Ernő pincéjénél, szeretettel meghív minden jelenlévőt
erre a rendezvényre.
Takács Lászlóné alpolgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy az önkormányzat június 4-én
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rendezi meg a pedagógus napot.
Füzesséri József polgármester: a roma telepen sikerült az elmúlt hetekben megfúratni egy
artézi kutat, a Szikszó-Centrum Kft. a jövő héten elkezd oda egy szép teret kialakítani, ami
lehetővé teszi az artézi víz vételezési lehetőséget azoknak, akik ott élnek.
A Szikszó-Centrum Kft-nek sok dolga lesz a következő hónapokban, nagyon lepusztult
állapotban vannak az utak, járdák, árkok, ezeket rendbe kell tenni.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a bizottság kérte, hogy nézze meg a hivatal a
Kossuth utca felújítása kapcsán, hogy meddig tart a garancia, mert ott lenne mit javítani.
Polgármester ezután zárt ülést rendel el, melyről folytatólagos de külön jegyzőkönyv készül.
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