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SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 002/13/2014.
Jegyzőkönyv
Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18. napján 7.30
órakor a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal nagytárgyalójában megtartott rendkívüli
ülésén.
Jelen vannak: Füzesséri József polgármester
Laczkó Lászlóné és Takács Lászlóné alpolgármester
Dr. Ambrus Barnabás, Gál Péter, Gulyásné Dr. Kerekes Rita, Pohubi József
és Sváb Antal Béla képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
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 Gál Péter és Sváb Antal Béla 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 Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal dolgozója
vezeti.
Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban – 1. sz. melléklet – szereplő, alábbi
napirend szerint tartsa ülését:
NAPIREND:
1./ A Helyi Választási Bizottság és Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
2./ Döntés a „közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés megvalósítása” megnevezésű
pályázat kiviteli munkálatainak elvégzéséről
3./ A Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde 2014/2015. nevelési évre engedélyezett
csoportlétszámának módosítása
4./ Döntés korlátolt felelősségű társaság létrehozásával kapcsolatban
- Egyebek
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot – 8 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi elfogadott napirend szerint tartja ülését:
NAPIREND:
1./ A Helyi Választási Bizottság és Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
2./ Döntés a „közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés megvalósítása” megnevezésű
pályázat kiviteli munkálatainak elvégzéséről
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3./ A Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde 2014/2015. nevelési évre engedélyezett
csoportlétszámának módosítása
4./ Döntés korlátolt felelősségű társaság létrehozásával kapcsolatban
- Egyebek
Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
NAPIREND:
1./ A Helyi Választási Bizottság és Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
2./ Döntés a „közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés megvalósítása” megnevezésű
pályázat kiviteli munkálatainak elvégzéséről
3./ A Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde 2014/2015. nevelési évre engedélyezett
csoportlétszámának módosítása
4./ Döntés korlátolt felelősségű társaság létrehozásával kapcsolatban
- Egyebek
NAPIREND:
1./ A Helyi Választási Bizottság és Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
Előterjesztő: jegyző
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. sz. melléklet)
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül
elmondja, hogy az előterjesztéshez két határozati javaslat tartozik.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a 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 – 8 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 8 igen
szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 121/2014.(VIII.18.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 25.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Helyi Választási
Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg:
Helyi Választási Bizottság tagjai:
-

Berki László (3800 Szikszó, Bajcsy-Zs. u. 31.)
Csorba Sándor (3800 Szikszó, Móra F. u. 94.)
dr. Szűcs László (3800 Szikszó, Gárdonyi u. 7.)

Helyi Választási Bizottság póttagjai:
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-

Dobos Sándor (3800 Szikszó, Móra F. u. 4.)
Dunaveczki István (3800 Szikszó, Bolt u. 37.)

Felelős: HVI vezetője
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
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: 122/2014.(VIII.18.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A 800. számú Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 24.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Szavazatszámláló
Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg a 800. számú szavazókörbe (3800
Szikszó, Rákóczi u. 33. sz., Inkubátorház):
800. számú szavazatszámláló bizottság tagjai:
-

Zsitnyár Sándor (3800 Szikszó, Radnóti u. 6.)
Szoboczki Imréné (3800 Szikszó, Mészáros L. u. 50.)
Krajnyákné Parai Ágnes (3800 Szikszó, Bethlen G. u.)

Póttagok:
-

Kasubáné Gelyeta Melinda (3800 Szikszó, Deák F. u.)
Bajusz Józsefné (3800 Szikszó, Miskolci u. 19.)
Hegyiné Kertész Julianna (3800 Szikszó, Bolt u. 25.)
Horváth Balázs (3800 Szikszó, Dózsa Gy. u. 88.)

Felelős: HVI vezetője
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
2./ Döntés a „közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés megvalósítása” megnevezésű
pályázat kiviteli munkálatainak elvégzéséről
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 3. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Pohubi József képviselő: sajnálattal látja, hogy nincs közötte szikszói. Javasolná, hogy
próbáljunk valamilyen módon szikszóit is hozni.
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Elég sok ilyet tárgyaltunk már az elmúlt 25 év során, de ilyennel nem találkozott, hogy egy
8,5 milliós beruházásnál maga a gazdasági rész egy sor legyen. Ilyenkor azt tudja csinálni,
hogy a mennyiséget visszaosztja a bruttó árral, úgy kijön valami, de úgy gondolja, hogy az
nem reális. Vannak olyan kamerák, amelyek a műszaki követelményeket teljesítik és vannak
olyanok is amelyek nem. Jó lett volna ezeket is látni. Ez alapján azért nem tud megnyugtatóan
igennel szavazni, mert ha visszaosztja, akkor ez olyan 460-470 eFt egyedi értékben, szerinte
ez nem reális, tehát nem tudja támogatni.
Sváb Antal Béla képviselő: a múltkor, amikor szóba került a három cég, azt beszéltük, hogy
szerencsés lett volna a három cég közé legalább egy szikszóit is hívni.
Füzesséri József polgármester: azért tartja ezt fontosnak, mert húsz éve várjuk, hogy végre
kamera rendszer legyen a városban. Most volt egy ilyen pályázat, amin tudtunk nyerni 16
kamerára pénzt, úgy gondolja, hogy akik csinálták a pályázatot, azok felelősséggel csinálták.
Egyébként nem ismeri a kamera árakat. Tett már egyszer rendőrségi feljelentést, amikor a
gimnázium 8 millió forintért vett egy db kamerát, amit Budapesten 6 millió forintért lehet
megvásárolni. A rendőrség akkor elutasította azt a feljelentését.
Pohubi József képviselő: konkrét javaslata a következő: ezt most ne fogadjuk el, mivel mi
hívtuk meg a három céget, a következő körben hívjunk meg szikszói céget is a három közé,
vagy legyen ott az a magyar cég, aki egyedüli beszállítóként behozza az országba ezt a
kamera rendszert. Még egyszer hirdessük meg.
Füzesséri József polgármester: nem szeretne már egy napot sem várni. Amikor a két embert
meggyilkolták, vagy amikor Kaposi Zoltánt megtámadták, ha lett volna kamera rendszer,
akkor valószínűleg gyorsabb lett volna a rendőrségi felderítés.
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: teljesen mindegy, hogy ha valaki 6 millióért csinálja meg,
akkor 2 milliót az államnak vissza kell fizetni.
Füzesséri József polgármester: szavazásra teszi fel Pohubi József képviselő módosító
javaslatát, melyet a képviselő-testület – 8 fő van jelen a szavazásnál – 1 igen és 7 nem
szavazattal nem fogadott el.
A képviselő-testület az előterjesztést – 8 fő van jelen a szavazásnál – 5 igen, 1 nem
szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 123/2014.(VIII.18.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a „közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés megvalósítása” megnevezésű
pályázat kiviteli munkálatainak elvégzéséről
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Salvaguardia Holding Zrt.-t,
(3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2.) a „közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés
megvalósításával” kapcsolatos munkák elvégzésére, az árajánlatában megjelölt bruttó
8.398.000.-Ft összegben.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
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Törvényességi szempontból látta: jegyző
3./ A Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde 2014/2015. nevelési évre engedélyezett
csoportlétszámának 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: a 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 – 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 124/2014.(VIII.18.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde 2014/2015. nevelési évre
engedélyezett csoportlétszámának módosítása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a Szikszói Városi Egységes
Óvoda-Bölcsődének a nemzeti köznevelési törvényben meghatározott maximális
csoportlétszámok túllépését az alábbiak szerint:
Csoport neve
Nefelejcs
Cica
Pillangó
Katica
Napsugár
Maci

Maximális
csoportlétszám
25
25
25
25
25
20

2013/2014. nevelési
év csoportlétszáma
27
27
27
26
27
18

Kérelmezett
csoportlétszám
30
30
30
30
30
24

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
4./ Döntés korlátolt felelősségű társaság létrehozásával kapcsolatban
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: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, 3 millió forint törzstőkével indulna a cég, és mind az
alapítás költségeit, mind a törzstőkét a másik két tulajdonos megelőlegezi az önkormányzat
számára. A bizottság 2 igen szavazattal és 2 tartózkodással a képviselő-testületre bízza a
döntést.
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Pohubi József képviselő: a harmadik bekezdés közepén található mondatrész: szikszói
székhellyel, illetve telephellyel rendelkező cégek ide településének koordinálását segíti ez a
cég: kell ehhez valamit hozzáfűzni?
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: az ott elírás, szeretnének itt telephelyet létesíteni.
Füzesséri József polgármester: a létrehozandó kft. pályázatokat fog koordinálni és
szikszóiakat is, nem csak idegeneket.
Pohubi József képviselő: a már meglévő Ipari Park Kft. feladatával kapcsolatban a magán
tulajdonban lévő földterületek megvásárlása illetve annak koordinálása maradna a feladata,
ezt napi 24 órában és aki ilyennel már foglalkozott, az tudja, hogy ez jogi feladat, nem
ügyvezetői. Számára ez nem értelmezhető. Ezt a feladatot ez az Ipari Park Kft. el tudná
végezni, most létrehozunk egy újabb céget a sok meglévő kft. mellé, amit Ő nem támogat
azért sem, mert Ő kapott – nem tudja ki kapott még - az APEH-től tanúvallomásra felszólító
levelet. Ezeket szeretné elkerülni, ilyen zavaros dolgokban nem kíván részt venni.
Füzesséri József polgármester: ezt visszautasítja, ez nem zavaros dolog.
Laczkó Lászlóné alpolgármester: folynak tárgyalások ennek a cégnek a létrehozásával
kapcsolatban, hogy most ezt a céget a választások előtt meg kell csinálni?
Füzesséri József polgármester: holnap délután érkeznek az ügyvédek, holnap délután kötik a
szerződést. De egyébként ezt a céget holnap délután úgy is megcsinálják, ha az önkormányzat
kimarad belőle. Itt pályázatok vannak, beruházók jönnek. Földeket kell vásárolni, amire ma az
önkormányzatnak nincs pénze.
Pohubi József képviselő: a bizottság látta a szerződés-tervezetet?
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: nem, ők sem látták.
Pohubi József képviselő: nem kellene egy szerződés-tervezet, ami alapján egy új céget
akarunk létrehozni? Miért kell a képviselő-testületet ennyire semmibe nézni? Hogy döntsön,
hogy szavazzon az ember, amikor nem lát semmit.
Füzesséri József polgármester: Te mondtad, hogy ez jogi dolog, jogászok fogják elkészíteni,
pl. egy alapszabályt, abba Te fogsz beleszólni?
Pohubi József képviselő: a képviselői munkát nem kell ennyire lenézni, a képviselőnek joga,
hogy megnézze és esetleg - amennyiben nem érti - valakitől segítséget kérjen.
Füzesséri József polgármester: az önkormányzat jogásza Dr. Pocsai Nóra fog holnap jönni, ő
hozza a kész anyagokat és a másik fél jogásza is ott lesz. Minden egyes pontot meg fogunk
változtatni?
Pohubi József képviselő: a képviselő megnézi, ha nem érti, segítséget kér. Szeretné megnézni,
mert nekik kell majd rábólintani. Látniuk kell, mint ahogy más szerződéseket is láttak. Ezt
meg kellene engedni, mert ők a döntéshozók és dönteni akkor tudnak, ha van információjuk.
Most nincs információ, csak egy sor. Aki erre felelősen rábólint, azt nem tudja értelmezni.

7

Füzesséri József polgármester: van egy cég, aki beleteszi a pénzét, mi nem teszünk bele
semmi, csak a lehetőséget, hogy ebből az önkormányzat is gazdagodjon. De ha azt mondja az
önkormányzat, hogy neki nem kell egy kis pénz, nem kell egy ötvenmillió forintos cég, amely
bármikor visszavásárolható, és ő úgy értékeli a cégét, hogy 50 milliót fog érni a fél rész, akkor
nem érti.
Pohubi József képviselő: én már öreg vagyok a mézesmadzaghoz. Az van leírva, hogy
„egyenlőre” nem kerül pénzébe és „nyereség esetén” kell azt megfizetni: hogy nem kerül
pénzbe, dehogynem, csak halasztva, hogy mennyi, azt nem látjuk, mert nincs szerződés.
Füzesséri József polgármester: az ő nyereségéből fogjuk megfizetni, ha nincs nyeresége,
akkor nem kell fizetni.
Sváb Antal Béla képviselő: azt is lehetne, hogy a szerződés előkészítésével bízza meg a
testület a polgármestert és ha majd elkészül, akkor a következő körben lehetne dönteni.
Füzesséri József polgármester: nem akarják húzni az időt, nekik azonnal kell. Lesz egy
ügyvéd, aki megcsinálja, mit fogunk mi tudni ebben változtatni.
Pohubi József képviselő: támogatni tudná, ha ebben nem döntéshozó lenne. Gazdasági
kérdésekben egyébként sem lehet azonnal dönteni. Ilyen nincs, a gazdaság szereplői
megfontolás tárgyává teszik azokat a dolgokat, amik ilyen nagy összegekről szólnak. Ők is
megfontolták, nekünk nem adnak erre lehetőséget? Akkor nincs miről beszélni, akkor
komolytalan.
Füzesséri József polgármester: de, adtak lehetőséget. Ez a cég a másik cégünket szerette volna
megvenni, az Ipari Park Kft-t. De ezt már túltárgyaltuk, több hónap eltelt. Javasolja, hogy
szavazzanak az előterjesztésről.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 8 fő van jelen a
szavazásnál – 4 igen és 4 nem szavazattal nem fogadta el, határozatot nem hozott.
Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, polgármester megköszöni a képviselők aktív részvételét és
az ülést bezárja.
Jegyzőkönyv lezárva 7 óra 56 perckor.
Kmf.

Füzesséri József s. k.
polgármester

Polgáriné Dsupin Dóra s. k.
jegyző

Gál Péter s. k.
hitelesítő

Sváb Antal Béla s. k.
hitelesítő

