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SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 002/14/2014.
Jegyzőkönyv
Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 3. napján
7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli
ülésén.
Jelen vannak: Füzesséri József polgármester
Laczkó Lászlóné és Takács Lászlóné alpolgármester
Dr. Ambrus Barnabás és Pohubi József 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 Laczkó Lászlóné és Takács Lászlóné
alpolgármesterek személyében.
A képviselő-testület a hitelesítőkre tett javaslatot - 5 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag
5 igen szavazattal elfogadta.
A jegyzőkönyvet Tőzsérné Jakab Mária a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal dolgozója
vezeti.
Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban – 1. sz. melléklet – szereplő, alábbi
napirend szerint tartsa ülését:
NAPIREND:
1./ Döntés a Szikszói Ipari Park Kft. 47% üzletrészének értékesítésével kapcsolatban
- Egyebek
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot – 5 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta és az alábbi elfogadott napirend szerint tartja ülését:
NAPIREND:
1./ Döntés a Szikszói Ipari Park Kft. 47% üzletrészének értékesítésével kapcsolatban
- Egyebek
Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
NAPIREND:
1./ Döntés a Szikszói Ipari Park Kft. 47% üzletrészének értékesítésével kapcsolatban
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- Egyebek
NAPIREND:
1./ Döntés a Szikszói Ipari Park Kft. 47% üzletrészének értékesítésével kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: ismerteti az előterjesztést, melynek írásos anyagát minden
képviselő megkapta.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 5 fő van jelen a
szavazásnál – 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 125/2014.(IX.03.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a Szikszói Ipari Park Kft. 47% üzletrészének értékesítésével
kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint többségi tulajdonos hozzájárul a
Szikszói Ipari Park Kft. 47%-os üzletrészének 2.350.000.-Ft névértéken, az NVT Cooperation
Zrt. (1033 Budapest, Hévízi u. 6/c.) részére történő értékesítéséhez, ezzel lemond az
elővásárlási jogáról.
Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Szikszói Ipari Park Kft. taggyűlésén a
határozatban foglaltaknak megfelelően járjon el.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
- Egyebek
Füzesséri József polgármester: Budai Béláné Szikszó, Rákóczi u. 22-24. szám alatti lakostól
érkezett egy megkeresés, azt kérte, hogy az iskola működéséhez szüksége lenne arra, hogy
bérbe vegye a focipályát. A kérelmében azt írja, hogy 1.500.-Ft/hó összegért szeretné bérbe
venni. Szerinte ez az összeg kevés, 1.500.-Ft/alkalom reálisabb lenne.
Pohubi József képviselő: véleménye szerint adjon le egy órarendet és úgy legyen az
elszámolás.
Füzesséri József polgármester: javasolja, hogy az 1.500.-Ft/alkalom összeget fogadják el,
vagy legyen 1.000.-Ft/alkalom.
Laczkó Lászlóné alpolgármester: hetente ötezer forint sem rossz.
Pohubi József képviselő: érdemes lenne megnézni az órarendet.
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: azt írja a kérelmében, hogy szabadidős tevékenységet akar,
mert mozgásigénye van a diákoknak. Nem órarendről ír.
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Füzesséri József polgármester: szóbeli előterjesztésében javasolja, hogy az 1.500.-Ft/alkalom
összeget fogadják el azzal, amit Pohubi József képviselő mondott, hogy órarend szerint, és
heti elszámolást kérjünk. Legyen benne a szerződésben, hogy az iskola tanulóinak szabadidős
tevékenységre. A szerződés erre a tanévre szóljon és 30 napos felmondási idővel, indoklás
nélkül fel lehessen mondani.
A képviselő-testület Füzesséri József polgármester szóbeli előterjesztését – 5 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 126/2014.(IX.03.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A focipálya bérbeadása Budai Béláné Szikszó, Rákóczi u. 22-24. sz. alatti lakos
részére
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budai Béláné Szikszó, Rákóczi u. 2224. szám alatti lakos részére bérbe adja a 2014/2015-ös tanévre az iskola tanulóinak
szabadidős tevékenységére a focipályát, 1.500.-Ft/alkalom összegért, órarend szerint és heti
elszámolással.
A szerződés 30 napos felmondási idővel, indoklás nélkül felmondható.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, ill. folyamatos
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: a képviselő-testület az augusztus 12-i ülésen megszavazta,
hogy a 02/56 helyrajzi számú földterületet ingyenes használatba adja a Moléta Szociális
Szövetkezet részére 2014. július 1. napjától 2015. május 31. napjáig. Ezt a területet most
visszaadta a Szövetkezet, mert azt mondják, hogy nem megfelelő nekik a pályázathoz. Most
újabb földterületet kérnek az önkormányzattól.
Füzesséri József polgármester: szóbeli előterjesztésében azt javasolja, hogy a határozati
javaslatban a következő legyen: „A képviselő-testület visszavonja a 117/2014.(VIII.12.) K.T.
számú határozatát, az állatmenhely pályázathoz továbbra is biztosítjuk a területet –
határozatlan időre - a Szikszói Állatmentő Egyesület részére, ha a pályázaton nyernek. A
Moléta Szociális Szövetkezetnek pedig keressük a lehetőséget, hogy az önkormányzat azon
szabad területeit biztosítjuk számukra, amelyek a Start munkaprogramban nincsenek lekötve.
A képviselő-testület Füzesséri József polgármester szóbeli előterjesztését – 5 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 127/2014.(IX.03.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Szikszó, 02/56 hrsz alatti ingatlan használatba adása a Szikszói Állatmentő
Egyesület részére
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 117/2014.(VIII.12.) K.T. sz.
határozatát, és a 02/56 hrsz. alatti, 4,49 ha nagyságú, az Önkormányzat tulajdonában lévő
földrészletet határozatlan időre, amennyiben a menhely pályázaton nyer az egyesület,
használatba adja állatmenhelyül szolgáló telephely céljára a Szikszói Állatmentő Egyesület
részére.
Felelős: polgármester
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Határidő: azonnal
Füzesséri József polgármester: tájékoztatja a képviselőket arról, hogy 2012-ben döntött a
képviselő-testület egy testvérvárosi szerződés létrehozásáról a lengyelországi Piwnicna
városával. A múlt héten kint volt egy delegáció élén és aláírta a testvérvárosi szerződést,
valamint október 23-ra meghívta Szikszóra az új testvérváros delegációját egy találkozóra.
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: tájékoztatja a képviselőket, hogy a Samit Kft. felmérte a
képviselők tulajdonában lévő számítógépek állapotát, amely alapján 9 db gépet húszezer
forintért, egy db gépet pedig tízezer forintért lehet megvásárolni, amennyiben valaki szeretné
megvenni a használatában lévő gépet.
Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, polgármester megköszöni a képviselők aktív részvételét és
az ülést bezárja.
Jegyzőkönyv lezárva 7 óra 45 perckor.
Kmf.
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