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SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 002/19/2014.
Jegyzőkönyv
Készült 2014. október 22. napján 10.15 órakor az Inkubátorház nagytermében megtartott
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló ülésén.
Jelen vannak: Füzesséri József polgármester
Dr.Ambrus Barnabás, Gál Péter, Gulyásné Dr.Kerekes Rita,
Laczkó Lászlóné, Mező István, Pohubi József, Sváb Antal Béla és Takács
Lászlóné képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző
Dr. Ruttkai Tímea szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Kriván Ildikó gazdálkodási osztályvezető
Pirityné Tóth Márta építési osztályvezető
Helyi Választási Bizottság részéről jelen vannak:
Berki László elnök
Dr. Szűcs László tag
Csorba Sándor tag
Dr. Ambrus Barnabás korelnök képviselő köszönti a jelenlévőket, a Városi Televízió nézőit, a
HVB tagjait, a megválasztott képviselőket és polgármester urat az alakuló ülésen. Bejelenti,
hogy a törvény szerint az alakuló ülést - mint korelnök képviselő Ő vezeti. Megállapítja, hogy
a megválasztott képviselők valamennyien jelen vannak, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tesz javaslatot Takács Lászlóné és Gál Péter képviselők
személyében.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot – 9 fő van jelen a szavazásnál
– egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta.
A jegyzőkönyvet Tőzsérné Jakab Mária a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal dolgozója
vezeti, az ülésről hangfelvétel készül, az Abaúj Televízió pedig egyenes adásban közvetíti.
Dr. Ambrus Barnabás képviselő javasolja, hogy a testület a meghívóban – 1. sz. melléklet szereplő alábbi napirend szerint tartsa ülését azzal a módosítással, hogy a 6./ napirendi pontot
javasolja 4./ napirendi pontként megtárgyalni:
NAPIREND:
1./ Tájékoztatás a 2014. évi önkormányzati választások eredményéről
2./ Az önkormányzati képviselők eskütétele
3./ A polgármester eskütétele
4./ Polgármesteri célok, elképzelések ismertetése
5./ Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének és Szerveinek Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotása
6./ Döntések az alpolgármesterek megválasztásával, tiszteletdíjuk megállapításával, a
polgármester illetményének és egyéb juttatásainak megállapításával, a képviselő-testület
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bizottságainak megalakításával, a bizottsági elnökök, tagok megválasztásával, tiszteletdíjuk
megállapításával, valamint a képviselők és a bizottságok külsős tagjai tiszteletdíjának
megállapításával kapcsolatban
- Egyebek
Megkérdezi, a napirenddel összefüggésben van-e más javaslat, indítvány?
Más javaslat nincs, a képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot – 9 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi módosított, elfogadott
napirend szerint tartja ülését:
NAPIREND:
1./ Tájékoztatás a 2014. évi önkormányzati választások eredményéről
2./ Az önkormányzati képviselők eskütétele
3./ A polgármester eskütétele
4./ Polgármesteri célok, elképzelések ismertetése
5./ Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének és Szerveinek Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotása
6./ Döntések az alpolgármesterek megválasztásával, tiszteletdíjuk megállapításával, a
polgármester illetményének és egyéb juttatásainak megállapításával, a képviselő-testület
bizottságainak megalakításával, a bizottsági elnökök, tagok megválasztásával, tiszteletdíjuk
megállapításával, valamint a képviselők és a bizottságok külsős tagjai tiszteletdíjának
megállapításával kapcsolatban
- Egyebek
Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
NAPIREND:
1./ Tájékoztatás a 2014. évi önkormányzati választások eredményéről
2./ Az önkormányzati képviselők eskütétele
3./ A polgármester eskütétele
4./ Polgármesteri célok, elképzelések ismertetése
5./ Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének és Szerveinek Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotása
6./ Döntések az alpolgármesterek megválasztásával, tiszteletdíjuk megállapításával, a
polgármester illetményének és egyéb juttatásainak megállapításával, a képviselő-testület
bizottságainak megalakításával, a bizottsági elnökök, tagok megválasztásával, tiszteletdíjuk
megállapításával, valamint a képviselők és a bizottságok külsős tagjai tiszteletdíjának
megállapításával kapcsolatban
- Egyebek
NAPIREND:
1./ Tájékoztatás a 2014. évi önkormányzati választások eredményéről
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Dr.Ambrus Barnabás korelnök képviselő felkéri Berki Lászlót a Helyi Választási Bizottság
elnökét, ismertesse a 2014. évi választások eredményét.
Berki László a HVB elnöke: köszönt minden jelenlévőt, külön köszönti a megválasztott
polgármestert és a képviselőket. Rövid tájékoztatást ad a választásról: elmondja, hogy október
12-én a 4654 szavazásra jogosultból 2451 fő adta le szavazatát, ez 52,66 %-os részvételi
arányt jelent, mely meghaladja az országos átlagot. Szikszó városban 36 képviselő jelölt és 3
polgármester jelölt indult a választáson. A választás előtt és a választás napján sem érkezett a
Helyi Választási Bizottsághoz bejelentés szabálytalanságról, vagy egyéb eseményről, tehát
minden a törvényeknek megfelelően történt.
A szavazók 1117 szavazattal Szikszó város polgármesterének Füzesséri Józsefet választották
meg, Gál Péter polgármester jelölt 708 szavazatot, Pohubi József polgármester jelölt 587
szavazatot kapott. A képviselő-testület tagjai pedig a következő személyek lettek: Dr.Ambrus
Barnabás, Gál Péter, Gulyásné Dr.Kerekes Rita, Laczkó Lászlóné, Mező István, Pohubi
József, Sváb Antal Béla és Takács Lászlóné. Mindenkinek gratulál, munkájukhoz erőt,
egészséget, sok sikert kíván.
2./ Az önkormányzati képviselők eskütétele
Berki László a HVB elnöke: felkéri a képviselőket, hogy az általa olvasott eskü szövegét
mondják utána.
A képviselő-testület tagjai leteszik az esküt.
3./ A polgármester eskütétele
Berki László a HVB elnöke: felkéri Füzesséri József polgármestert, hogy az általa olvasott
eskü szövegét mondja utána.
Füzesséri József polgármester leteszi az esküt.
Dr.Ambrus Barnabás korelnök képviselő: elmondja, hogy neki, mint korelnöknek, ezzel véget
ért a feladata, átadja az ülés további vezetését Füzesséri József polgármesternek. Gratulál
megválasztásához, további munkájához erőt, egészséget kíván.
Füzesséri József polgármester: átveszi az ülés vezetését. Megköszöni azoknak a munkáját,
akik részt vettek a választás előkészítésében, valamint köszönetet mond az állampolgároknak,
akik elmentek szavazni és neki, valamint a képviselő-testület tagjainak bizalmat szavaztak.
Ígéri, hogy ezt a bizalmat megpróbálják megszolgálni.
4./ Polgármesteri célok, elképzelések ismertetése
Füzesséri József polgármester: néhány mondatban szólni kíván azokról a fontosabb
irányvonalakról, amiket az elkövetkezendő öt évben szeretne kialakítani. Ahhoz, hogy egy jól
működő, élhető városban éljünk, ahhoz oda kell figyelni az emberek véleményére és a célokat
– ha szükséges – meg is lehet változtatni. Szikszó az elmúlt években egy viszonylag erős
gazdasági fejlődésen ment keresztül. Meg szeretné köszönni a kormánynak azt a támogatását,
ami lehetővé tette, hogy a hatalmas adósságállományt le lehetett szorítani. Ha végig megyünk
a városon, látszik, hogy nagyon sok minden fejlődik, szépül, de emellett látszik az is, hogy
nagyon sok mindenre oda kell még figyelni, nagyon sok mindent meg kell még változtatni.
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Hisz abban, hogy Szikszó annak az Abaújnak, aminek valamikor vezetője volt, újra motorja
lehet és azzal, hogy új munkahelyek teremtődnek, a szikszói gazdaság, a társadalmi élet
megerősödhet és javulhat.
Szeretné külön megköszönni az egyházak támogatását, hiszen a jól működő egyházak nagyon
fontos szerepet töltenek majd be az elkövetkezendő időszakban a település életében.
A település életében az elkövetkező hetek, hónapok a munkahelyteremtésről fognak szólni,
azoknak, akik szeretnének dolgozni, lesz munkahelyük.
Egyik legfontosabb feladat az oktatási rendszer erősítése, ennek esetleges átalakítása.
Valamennyi szikszói lakos számára nagyon fontos kérdés a szikszói kórház sorsa. Több
tárgyalást folytatott ebben az ügyben, ehhez a munkához kéri mindenkinek a segítségét.
Az elmúlt években néhány civil szerveződés alakult, melyek különböző tevékenységet
folytattak, ennek a szférának a megerősítését szeretné.
Köszöni, hogy ilyen sokan eljöttek, nagyon fontos az, hogy majd néhány hét, hónap után a
választók hogyan fognak emlékezni erre a döntésükre, reméli, hogy a képviselő-testület és ő
maga is meg fogja szolgálni a választók bizalmát.
5./ Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének és Szerveinek Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül
elmondja, nagyon fontos az, hogy egy új bizottság kerül megalakításra, nagy szükség van a
városban egy Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottságra.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 9 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 9 igen szavazattal – 10 óra 45 perckor - elfogadta és megalkotta az
alábbi rendeletet:
SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2014.(X.22.) számú önkormányzati rendelete
Szikszó Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot (a továbbiakban:
SZMSZ) alkotja meg:
Általános rendelkezések
1. §
(1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Szikszó Város Önkormányzata (továbbiakban:
Önkormányzat)
Székhelye: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.
Levelezési címe: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.
Internetes honlapja: www.szikszo.hu
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(2) Az Önkormányzat képviselő-testületének hivatalos megnevezése: Szikszó Város
Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)
(3) Az Önkormányzat működési területe: Szikszó Város Önkormányzatának közigazgatási
területe
2. §
(1) Az Önkormányzat jelképei: címer és a zászló
(2) Az Önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét önálló rendeletben állapítja
meg.
3. §
Az Önkormányzat a helyi kitüntetések és elismerő címek alapítására és adományozására
önálló rendeletet alkot.
4. §
A képviselő-testület a helyi közszolgáltatások szervezésében, a területfejlesztésben és
gazdaságszervező munkában együttműködik a Megyei Önkormányzattal, valamint a Szikszói
Kistérségi Többcélú Társulás önkormányzataival.
5. §
(1) Az Önkormányzat jogi személy.
(2) Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei: a polgármester, a képviselőtestület bizottságai, a képviselő-testület hivatala látják el.
(3) A képviselő-testületet a polgármester képviseli. A képviselő-testületet –megbízás alapjánbármely képviselő képviselheti.
6. §
Az SZMSZ hatálya kiterjed Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testületére, eltérő
rendelkezés hiányában a települési képviselőkre, a képviselő-testület bizottságára, a
polgármesterre, alpolgármesterre, a jegyzőre, valamint a Közös Önkormányzati Hivatalra.
A képviselő-testület működése
Az önkormányzati képviselők száma
7. §
A képviselő-testület tagjainak száma: 9 fő.
A polgármester, az alpolgármesterek nevét, a települési önkormányzati képviselők névsorát az
1 sz. függelék tartalmazza.
A Képviselő-testület üléseinek összehívása, munkaterve
8. §
(1) A képviselő-testület munkaterv szerint, de évente legalább 6 alkalommal tart soros ülést.
(2) A képviselő-testület a soros üléseken túl rendkívüli ülést is tarthat. A polgármester a
képviselő-testület ülését a munkatervtől eltérő időpontban is összehívhatja.
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A képviselő-testület rendkívüli ülését össze kell hívni:
a) a képviselők egynegyedének,
b) a képviselő-testület bizottságainak
írásbeli indítványára.
(3) A képviselő-testület ülésére meg kell hívni:
a) képviselőket,
b) jegyzőt,
c) napirendi pontok előadóit,
d) települési nemzetiségi önkormányzatok elnökeit,
e) Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit,
f) önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok -, valamint önkormányzati fenntartású
intézmények vezetőit,
g) akit a polgármester meghív.
(4) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához:
a) a jegyzőt,
b) akit a polgármester a teljes ülésre meghívott,
c) a külsős – nem képviselő – alpolgármester.
(5) A napirendhez kapcsolódóan tanácskozási jog illeti meg:
a) a napirendi pont előadóját,
b) akit a polgármester a napirendhez meghívott.
(6) A képviselő-testület üléseit a polgármester - akadályoztatása esetén az alpolgármesterek
valamelyike - hívja össze. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű
betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a képviselő-testület ülését a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke hívja össze és vezeti.
(7) A képviselő-testületi ülés meghívóját, illetve az abban szereplő egyes napirendi pontok
előterjesztéseit a képviselőknek, a tanácskozási joggal meghívottaknak olyan időpontban kell
kiküldeni, hogy azt az ülés előtt legalább 5 nappal megkapják. A meghívó és az
előterjesztések elektronikus úton is továbbíthatóak.
(8) A testület ülésének időpontját, helyét, a megtárgyalandó napirendi pontokat a Közös
Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat hivatalos honlapján
(www.szikszo.hu) közzé kell tenni.
(9) Sürgős, halasztást nem tűrő esetben 24 órán belülre is összehívható a képviselő-testületi
ülés. Ebben az esetben bármilyen értesítési mód is igénybe vehető és el lehet tekinteni az
írásbeliségtől, de a sürgősség okát mindenképpen közölni kell.
9. §
(1) A képviselő-testület éves munkaterv alapján működik. A munkatervet a tárgyévet
megelőző év december 31-ig a polgármester terjeszti a testület elé.
(2) A munkatervre javaslatot tehetnek:
a) polgármester,
b) alpolgármesterek,
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c) képviselő-testület tagja,
d) jegyző,
e) bizottságok,
f) nemzetiségi önkormányzatok.
(3) A munkaterv tartalmazza:
a) a Képviselő-testület üléseinek havi időpontját és napirendjét,
b) a tervezett napirendi pontok előterjesztőinek megnevezését,
c) az előkészítésért felelős nevét,
d) a közmeghallgatás(ok) időpontját.
(4) A munkatervben kötelező napirendi pontként kell szerepelnie:
a) jogszabályokban és önkormányzati rendeletekben meghatározott beszámolóknak,
b) az előző év költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolónak, és a következő év
költségvetésének,
c) az önkormányzat összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének és következő évi belső
ellenőrzési tervének,
d) az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek következő évi
üzleti tervének és éves beszámolójának,
e) a nemzetiségi önkormányzatok beszámolójának a költségvetésükről és
végrehajtásáról.
A képviselő-testület ülésének vezetése
10. §

azok

(1) A képviselő-testület üléseit a polgármester – akadályoztatása esetén, a testületi ülés
vezetésére törvény szerint jogosult alpolgármester (több alpolgármester esetén, korszerinti
sorrendben az idősebb) - vezeti. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű
betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a képviselő-testület ülését a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke vezeti.
(2) A polgármester a testületi ülés vezetése során:
a) megállapítja az ülés határozatképességét,
b) javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére -2 fő-,
c) előterjeszti az ülés napirendjét,
d) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja a vitát, szavazásra bocsátja a döntési
javaslatokat.
(3) A képviselő-testület a napirendről vita nélkül határoz.
(4) A polgármester vagy bármely képviselő javasolhatja bármelyik napirend elnapolását. A
javaslatról a képviselő-testület határoz.
11. §
(1) A polgármester köteles biztosítani a képviselő-testület ülése működésének rendjét. Ennek
keretében:
a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt napirendtől, a tanácskozáshoz
nem illő, másokat sértő kifejezést használ,
b) ismételt és eredménytelen figyelmeztetés esetén a szót megvonhatja,
c) rendre utasíthatja azt, aki a képviselő-testületi ülés rendjét zavaró magatartást tanúsít.
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(2) A testület ülésén megjelent állampolgárok csak a hallgatóság részére kijelölt helyen
tartózkodhatnak. A tanácskozás rendjének megzavarása esetén a polgármester
rendreutasíthatja az illetőt, ismétlődő rendzavarás esetén kötelezi az érintetteket a terem
elhagyására.
(3) Amennyiben a képviselő-testületi ülésen az előterjesztett napirendi pontok tárgyalása
rendkívül elhúzódik, a polgármester a testület bármely tagjának javaslatára az ülést
elnapolhatja. Az elnapolásról és a folytatólagos ülés időpontjáról a képviselő-testület egyszerű
szótöbbséggel határoz.
Az előterjesztés
12. §
(1) A képviselő-testületi ülésre az előterjesztés általában írásban, - sürgősségi esetekben kivételesen szóban kerül benyújtásra. A rendelet-tervezetet, határozati javaslatot akkor is
írásban kell benyújtani, ha az előterjesztésre szóban kerül sor.
A polgármester engedélyezheti az írásba foglalt rendelet-tervezetnek, határozati javaslatnak az
ülésen történő kiosztását.
(2) Előterjesztésnek minősülnek az éves munkatervbe felvett, a testületi meghívóban közölt
napirendek, továbbá a sürgősséggel előterjesztett napirenden kívüli anyagok. Előterjesztésnek
minősül a képviselő-testület és a képviselő-testület bizottságai által előzetesen javasolt
rendelet-tervezet, határozati javaslat, beszámoló és tájékoztató.
(3) Előterjesztést nyújthat be:
a) polgármester,
b) alpolgármester,
c) képviselő-testület tagja,
d) a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság,
e) az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság,
f) jegyző,
g) önkormányzati intézmények vezetői tájékoztatók és beszámolók vonatkozásában
mindazok a személyek, szervezetek vezetői, képviselői, akiket a képviselő-testület
és a polgármester felkér tájékoztató, beszámoló készítésére.
h) nemzetiségi önkormányzatok (nemzetiséget érintő kérdésben).
(4) A polgármester, az alpolgármester, a képviselő-testület tagja, a jegyző a képviselő-testület
ülésén új napirendi pont tárgyalására - azt indokolva - sürgősségi indítványt tehet.
A sürgősségi indítvány benyújtásának feltételei: a sürgősség okát és a napirendi pontra
vonatkozó előterjesztést is tartalmazó írásbeli indítványukat az ülést megelőző napon 12 óráig
a polgármester részére benyújtják. A sürgősségi indítvánnyal kezdeményezett napirendi pont
tárgyalásáról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel - vita nélkül - határoz.
A napirendek vitája
13. §
(1) A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett - a tájékoztatók
kivételével - külön-külön nyit vitát. Előtte az előterjesztő rövid - legfeljebb 3 perces kiegészítést tehet. A bizottságok által megtárgyalt előterjesztésekre vonatkozó véleményt
legfeljebb 2 percben a bizottsági elnökök - akadályoztatásuk esetén a bizottságok által
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megbízott tag - ismertetik. Az előterjesztés feletti vita során az előterjesztőhöz a képviselőtestület tagjai, a tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket tehetnek fel.
(2) Az önkormányzat gazdálkodására, vagyonára, rendeletalkotására, illetve átadott
hatáskörbe tartozó ügyekben, a bizottságok döntése után terjeszthetők a képviselő-testület elé.
(3) A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerül sor. A felszólalás időtartama napirendi
pontonként és személyenként legfeljebb 3 perc lehet. Ugyanazon napirend keretében az
ismételt felszólalás időtartama a 2 percet nem haladhatja meg. Az idő túllépése miatt a
polgármester megvonhatja a szót a felszólalótól.
(4) A polgármester soron kívüli felszólalást is engedélyezhet.
(5) Az előterjesztő a javaslatot, illetve a települési képviselő a módosító javaslatát a vita
bezárásáig megváltoztathatja, és a szavazás megkezdéséig azt bármikor vissza is vonhatja. Az
előterjesztő az előterjesztéssel kapcsolatos konkrét kérdésekre azonnal válaszol.
(6) A vita lezárására a testület bármely tagja tehet javaslatot. E javaslatról a testület vita nélkül
határoz.
(7) Az előterjesztés feletti vita lezárását követően az előterjesztő válaszol az elhangzott
észrevételekre, javaslatokra.
(8) A vita lezárása után, a határozathozatal előtt a jegyzőnek szót kell adni, ha a javaslatok
törvényességét illetően észrevételt kíván tenni.
(9) Az észrevételekre adott válasz után a polgármester összefoglalja a vitát, az előterjesztett
határozati javaslatot érintő módosításokat, és azt szavazásra bocsátja.
A döntéshozatal – határozathozatal
14. §
(1) A képviselő-testület a napirendi pont tárgyalásának lezárása után rendeletet alkot, vagy
határozatot hoz.
(2) Határozatképes a képviselő-testület, ha a képviselő-testület tagjainak több mint a fele – 5
fő - jelen van. A határozathozatal szempontjából a képviselő-testület határozatképességét az
ülésteremben tartózkodó képviselők létszámából kell meghatározni.
(3) A képviselő-testület döntéseit általában egyszerű szótöbbséggel hozza. A döntéshozatalhoz
a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges (egyszerű többség).
(4) A minősített többséghez a megválasztott képviselők több mint a felének - 5 fő
egybehangzó- szavazata szükséges (minősített többség). A döntéshozatalnál a minősített
többséget igénylő ügyek meghatározására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvény vonatkozó szabályai az irányadók.
(5) Az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként kell
szavazásra bocsátani. Először a módosító, kiegészítő indítványokról dönt a testület az
elhangzás sorrendjében, majd a végleges határozati javaslatról.
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(6) Szavazni személyesen, igennel, nemmel vagy tartózkodással lehet.
(7) A szavazás nyílt, titkos vagy névszerinti lehet.
(8) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik.
(9) Név szerinti szavazást kell elrendelni bármely képviselő javaslatára, melyről a képviselőtestület vita nélkül határoz. Név szerinti szavazás esetén a jegyző egyenként olvassa fel a
képviselők nevét „ABC” sorrendben, akik „igen”-nel, „nem”-mel szavaznak, illetőleg
„tartózkodnak” a szavazástól. A szavazatok összeszámlálásáról a jegyző gondoskodik.
(10) Titkos szavazást kell elrendelni bármely képviselő javaslatára, melyről a képviselőtestület vita nélkül határoz. A titkos szavazás lebonyolítása borítékba helyezett szavazólapon,
akár szavazóhelyiség és urna igénybevételével történhet a képviselő-testület tagjai közül
választott szavazatszámláló bizottság közreműködésével.
Önkormányzati rendeletalkotás
15. §
(1) Az önkormányzati rendelet-tervezetet a polgármesterhez kell benyújtani.
(2) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezhetik:
a) polgármester,
b) alpolgármester,
c) képviselő-testület tagja,
d) jegyző,
e) társadalmi szervezet.
(3) Rendelet-tervezet képviselő-testületi elfogadása: A polgármester vagy a jegyző a rendelet
tervezetet indoklással együtt a képviselő-testület elé terjeszti.
(4) Rendelet elfogadásához minősített többség - 5 fő települési képviselő egybehangzó
szavazata - szükséges.
(5) Az önkormányzati rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá. A rendelet kihirdetéséről
a jegyző gondoskodik. Az önkormányzati rendelet kihirdetésének helyben szokásos módja a
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés. A kihirdetés napja azonos
a kifüggesztés időpontjával.
A tanácskozás rendje
16. §
(1) A (3) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével a képviselő-testület ülése nyilvános.
(2) A polgármester saját hatáskörében eldöntve napirend előtti felszólalást engedélyezhet,
melynek időtartama 2 percet nem haladhatja meg.
(3) A képviselő-testület zárt ülés tartására vonatkozó eljárására a helyi önkormányzatokról
szóló törvény vonatkozó szabályai az irányadók.
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(4) A zárt ülésen résztvevők személyére a helyi önkormányzatokról szóló törvény vonatkozó
szabályai az irányadók.
(5) A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni.
(6) A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester – illetve a mindenkori levezető
elnök – gondoskodik, ennek során:
a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától, vagy a tanácskozáshoz
nem illő, sértő kifejezéseket használ,
b) rendre utasítja azt a személyt, aki a képviselő-testület tagjaihoz méltatlan
magatartást tanúsít.
Jegyzőkönyv
17. §
(1) A képviselő-testület nyílt és zárt üléséről külön - külön írásbeli jegyzőkönyvet kell
készíteni, melyeket archiválni kell.
(2) A testület üléséről készült jegyzőkönyv a megjelent képviselők és meghívottak nevét, a
tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a
hozott döntést tartalmazza. A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik.
(3) A testületi ülésről készített jegyzőkönyv első példányához csatolni kell a meghívót és a
mellékleteit, az elfogadott rendeleteket, a jelenléti ívet. A képviselő kérelmére az írásban is
benyújtott hozzászólást mellékelni kell a jegyzőkönyvhöz.
(4) A testületi ülésről készített jegyzőkönyvet a testületi ülés határozatképességének
megállapítását követően egyszerű szótöbbséggel megválasztott 2 fő települési képviselő
hitelesíti.
(5) A nyilvános testületi ülések hitelesített jegyzőkönyveit, ha ezt jogszabály nem korlátozza,
Szikszó Város Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
A képviselő-testületi tag jogai és kötelezettségei
18. §
A képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit.
Részt vehet a képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és
ellenőrzésében. A települési képviselők jogai és kötelességei azonosak.
19. §
(1) A települési képviselő tanácskozási joggal részt vehet a bizottságok ülésein. Javasolhatja a
bizottságok elnökeinek a bizottságok feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a
bizottságok legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására a települési képviselőt meg
kell hívni.
(2) A települési képviselő megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet.
(3) A képviselő-testület hivatalától igényelheti az aktuális képviselői munkájához szükséges
tájékoztatást, ügyviteli közreműködést. Tartózkodnia kell a képviselőnek az indokolatlan,
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rosszhiszemű dokumentum igénylésektől, melyek munkájához nem szükségesek. Ilyen
esetekben a jegyző megtagadhatja a dokumentumok másolatának kiadását, viszont a
képviselő, iratbetekintési jogával ilyen esetekben is élhet. Közérdekű ügyben
kezdeményezheti a képviselő-testület hivatalának intézkedését, amelyre a hivatal tizenöt
napon belül érdemi választ köteles adni.
(4) A települési képviselő köteles részt venni a képviselő-testület munkájában.
20. §
(1) A képviselőt megilleti az interpelláció joga. Az interpelláció szóban és írásban is történhet.
Írásban interpellációt a képviselő-testületi ülés előtt legalább 5 nappal kell benyújtani a
polgármesterhez. Szóban elhangzó interpelláció esetén a választ legkésőbb 15 napon belül
írásban kell megadni.
(2) Amennyiben a képviselő-testület az interpellációra adott választ nem fogadja el, a
polgármester további vizsgálatra kiadja az illetékes bizottságnak.
(3) Az interpellációra írásban adott választ a képviselő-testületi ülés előtt meg kell küldeni
minden képviselőnek, és annak elfogadásáról a testület dönt.
21. §
(1) A képviselő amennyiben a képviselő-testület, vagy bizottságainak ülésén nem tud
megjelenni, vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van, ezt köteles
előzetesen jelezni a polgármesternek.
(2) A képviselő köteles a tevékenysége során tudomására jutott állami és szolgálati titkot
megőrizni.
(3) A képviselő az elfogadott napirendi tárgysorozathoz nem tartozó közérdekű ügyben
jogosult legfeljebb 2 perces - napirenden kívüli - hozzászólásra.
(4) A képviselő gyakorolhatja az előterjesztés jogát a települési képviselők
összeférhetetlenségi ügyeiben, javaslatot tehet a képviselő-testület felé az esetleges
összeférhetetlenség megállapítására vonatkozóan.
Az önkormányzat szervezete
A képviselő-testület tisztségviselői,
polgármester, alpolgármester,
22. §
(1) Szikszó Városban a polgármestert a lakosság közvetlenül választja.
(2) A polgármester tagja a képviselő-testületnek, a képviselő-testület határozatképessége,
döntéshozatala, működése szempontjából települési képviselőnek tekintendő.
(3) A polgármester amennyiben a képviselő-testület döntését az önkormányzat érdekeit
sértőnek tartja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény vonatkozó szabályai
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alapján jár el.
(4) A polgármester felfüggesztheti a bizottságok döntésének a végrehajtását, ha azok
ellentétesek a képviselő-testület határozatával, vagy sértik az önkormányzat érdekeit. A
polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény vonatkozó szabályai
alapján jár el.
(5) A polgármester javaslatot tesz a képviselő-testületi bizottságok elnökei és tagjai
személyére, választásukra, illetve visszahívásukra vonatkozóan és javaslatát állásfoglalásával együtt - a képviselő-testület elé terjeszti.
(6) A polgármester - a bizottságok véleményével - a képviselő-testület elé terjeszti – a
képviselő-testület hatáskörébe tartozó – vezetői kinevezéssel, felmentéssel, felelősségre
vonással, vezetői jogviszony megszüntetésével kapcsolatos – állásfoglalását is tartalmazó –
testületi anyagokat.
(7) A polgármester javaslatot tesz a képviselő-testület részére helyi kitüntetések
adományozására, megvonására, illetve újabb kitüntetések alapítására.
(8) A képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a
Hivatalt, meghatározza a Hivatal feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a
döntések előkészítésében és végrehajtásában a jegyző javaslatainak figyelembevételével. A
polgármester szükség szerint, de legalább évi egy alkalommal apparátusi értekezletet tart,
amelyen a jegyzővel értékeli a Hivatal tevékenységét és tájékoztatást ad az elkövetkezendő
időszak főbb célkitűzéseiről.
Alpolgármester
23. §
(1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a
polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére legfeljebb három társadalmi
megbízatású alpolgármestert választ, akik közül kettő a képviselő-testület tagjai közül
választandó.
(2) Azon alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai közül választottak, nem tagja a
képviselő-testületnek, a polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti, de a
képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vesz. A nem a képviselő-testület tagjai
közül választott alpolgármester jogállására egyebekben a képviselő-testület tagjai közül
választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(3) Az alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdődik és amennyiben az
önkormányzati választáson települési képviselőnek megválasztották, akkor az új képviselőtestület alakuló üléséig tart. Ha az alpolgármestert az önkormányzati választáson települési
képviselőnek nem választották meg, akkor az alpolgármesteri megbízatása a választás
napjával megszűnik.
(4) Az alpolgármesterek a polgármestert távolléte esetén helyettesítik, az általános
helyettesítést ellátó alpolgármestert a polgármester jelöli ki. Amennyiben a polgármester
általános helyetteseként a nem képviselő-testületi tag alpolgármestert nevezi meg, úgy a (2)
bekezdésben foglaltakat szem előtt tartva láthatja el a helyettesítést a kijelölt alpolgármester.
A helyettesítéssel megbízott alpolgármester egyebekben a polgármester távollétében -
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átruházott jogkörben - gyakorolja mindazon jogokat és ellátja mindazon feladatokat,
amelyeket a jogszabály, vagy az önkormányzati rendelet a polgármester részére biztosít.
(5) Az alpolgármesterek általános feladatai a következők:
a) Felelősek a képviselő-testület és a bizottságok elé kerülő, a polgármester által
meghatározott feladataikkal összefüggő előterjesztések határidőben történő elkészítéséért, a
hozott határozatok végrehajtásáért, figyelemmel kíséréséért,
b) Képviselik a képviselő-testületet, a polgármestert - annak külön megbízása alapján - a
megadott keretek között,
c) Részt vesznek a tisztségviselői ügyfélfogadás megtartásában, az ügyfélfogadás időbeli
rendje szerint.
24. §
A polgármester és az alpolgármesterek egyidejű és tartós akadályoztatása esetén a
halaszthatatlan képviselő-testületi döntések meghozatala érdekében a képviselő-testület
összehívásáról és ülésének vezetéséről a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
elnöke gondoskodik.
A jegyző
25. §
(1) A polgármester - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési
követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól.
(2) A jegyző feladata továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben,
valamint egyéb az önkormányzat működésével összefüggő jogszabályokban
meghatározottakon túl:
a) közreműködés a képviselő-testület munkatervi javaslatainak elkészítésében,
b) gondoskodik arról, hogy az előterjesztések és a döntéstervezetek a törvényességi
követelményeknek megfeleljenek,
c) biztosítja a testületi ülésekről a jegyzőkönyv elkészítését és határidőn belüli
elküldését,
d) jóváhagyásra elkészíti a polgármesteri hivatal SZMSZ-ét,
e) segíti a képviselő-testület bizottságainak munkáját,
f) ellátja mindazon feladatokat, amellyel a képviselő-testület, a polgármester,
megbízza.
A képviselő-testület bizottságai, és
a bizottságok működése
26. §
(1) A képviselő-testület feladatainak előkészítését és végrehajtását, állandó bizottságok útján
látja el. A képviselő-testület Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot és Oktatási,
Kulturális, Sport és Szociális Bizottságot választ. A bizottságok munkájában a képviselőtestület által megválasztott képviselő - erre vonatkozó képviselő-testületi döntés és választás
esetén - és nem képviselő tagok vesznek részt.
(2) A képviselő-testület bizottságainak megnevezése, létszáma:
képviselő
nem képviselő
tag
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
3 fő

tag
2 fő
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Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság

3 fő

2 fő

(3) A bizottságok elnökei és tagjai kötelesek részt venni a bizottságok munkájában és ülésein.
A bizottságok üléseinek időpontjáról a Szervezési, Hatósági és Humánigazgatási Osztály
értesíti a bizottságok tagjait, ezen túlmenően a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján
ki kell függeszteni.
(4) A bizottságok elnökeit és tagjait a Polgármester javaslatára a képviselő-testület választja
meg. A bizottságok saját tagjaik közül elnökhelyettest választhatnak, akit az elnök
akadályoztatása esetén az elnök jogai megilletik.
(5) Az illetékes bizottság állásfoglalásával terjeszthető a képviselő-testület elé:
- az önkormányzati vagyon elidegenítésével, társaságba való bevitelével,
- vezetői kinevezésekkel, választásokkal,
- kitüntetések, címek adományozásával kapcsolatos ügyek, valamint
- a költségvetés és zárszámadás tervezete.
(6) Kizárólag a téma szerint illetékes bizottságok véleményével terjeszthetők testület elé a
helyi rendeletek tervezetei.
(7) A bizottságok feladataikat saját munkatervük alapján látják el, üléseiket szükség szerint,
de évente legalább 6 alkalommal, nyilvánosan tartják.
(8) A bizottságok ülését – 2 nappal az ülést megelőzően, a napirend megjelölésével – a
bizottság elnöke, vagy a polgármester írásban hívja össze.
(9) A bizottságok feladataik ellátásához, a polgármester előzetes engedélyével külső szakértői
segítséget vehetnek igénybe. Amennyiben a szakértő munkáját díjazás ellenében látja el, a
díjazás mértékéről és annak forrásáról a polgármesteri hatáskört meghaladóan a képviselőtestület dönt.
(10) A bizottságok döntéseit javaslatok, állásfoglalások illetve határozatok formájában,
általában egyszerű szótöbbséggel hozza meg, a bizottságok határozathozatalára, a képviselőtestületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(11) A bizottságok üléseit az elnökök vezeti. A bizottságok akkor határozatképesek, ha azon a
tagok több mint a fele jelen van.
(12) A bizottságok üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet annak elnöke és a közös
önkormányzati hivatal által biztosított jegyzőkönyvvezető, vagy a bizottság egy tagja ír alá. A
jegyzőkönyvet az elnök három napon belül köteles a polgármesternek megküldeni.
(13) A bizottságok ülésein a jegyző illetve az általa megbízott hivatali dolgozó köteles részt
venni, s részt vehet azon bármely képviselő is.
(14) A bizottságok elnökei haladéktalan intézkedés megtételét kezdeményezik a
polgármestertől, ha a hivatal tevékenységében jogszabálysértés, vagy önkormányzati érdekek
figyelmen kívül hagyását észlelik.
(15) A bizottságok működésének ügyviteli feltételeit a Közös Önkormányzati Hivatal köteles
biztosítani.
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Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság feladat és hatáskörének
meghatározása
27. §
(1) Véleményezi az önkormányzat éves költségvetési javaslatát és a végrehajtásáról szóló
féléves, éves beszámoló tervezetet,
(2) Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját
bevételekre, a vagyonváltozás /vagyonnövekedés - csökkenés/ alakulását, értékeli az azt
előidéző okokat,
(3) Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a
pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem
érvényesítését,
(4) Véleményezi az önkormányzati vagyon vállalkozásba való bevitelét, kivonását,
(5) Közreműködik az önkormányzat adópolitikájának - gazdaságelemzések alapján történő kialakításában,
(6) Előzetesen véleményezi az önkormányzati vagyon forgalmára vonatkozó ügyleteket,
(7) Véleményezi az önkormányzati gazdálkodó szervezetek, alapítványok, társulások
létrehozásával kapcsolatos javaslatokat,
(8) Véleményezi az önkormányzati intézmények támogatására vonatkozó javaslatokat,
(9) Közreműködik az önkormányzati gazdálkodó szervezetek, alapítványok, társulások
ügyvezetői, tisztségviselői megválasztásának előkészítésében, véleményezésében,
(10) Közreműködik az önkormányzati beruházások előkészítésében, a közbeszerzési
eljárásban, a versenytárgyalásokon,
(11) Javaslatot tesz helyi adók bevezetésére, kedvezményekre, mentességekre,
(12) Ellenőrzi az önkormányzati bevételek felhasználását, a kiadások szabályszerűségét,
véleményezi, a címzett és céltámogatások felhasználását,
(13) Az önkormányzati vagyon helyzetével kapcsolatos ellenőrzések, vizsgálatok
kezdeményezése, vizsgálati jelentések véleményezése,
(14) Rendszeresen tájékoztatja a képviselő-testületet az önkormányzat működésének
szabályosságáról,
(15)Ellenőrzi az önkormányzati, a közös önkormányzati hivatali, önkormányzati intézményi
és vállalati döntés-előkészítő és végrehajtási munkát, különös tekintettel a vezetői
kötelezettségvállalásra,
(16) Ellátja a képviselő-testület ügyrendi ügyekkel kapcsolatos döntéseinek előkészítését,
valamint a polgármester, az alpolgármester feletti munkáltatói, s más tisztségviselőkkel
kapcsolatos személyi döntések előkészítését, az összeférhetetlenségi ügyek intézését.
(17) Véleményezi a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításara irányuló javaslatot.
(18) Előterjeszti a képviselő-testület működésével kapcsolatos ügyrendi kérdések
eldöntéséhez kialakított állásfoglalását, az ügyrendi kérdések eldöntésére - szükség szerint
bizottsági véleményt kialakítva - konkrét határozati javaslatot tesz, az üléseken és az
ülések közötti időszakban egyaránt,
(19) Nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester (alpolgármester), a képviselők vagyonnyilatkozatát, eljár vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ügyekben,
(20) Felügyeli a képviselő - testület által létrehozott intézményesített önkormányzati
társulási kapcsolatok működését (ennek keretében állást foglal a társulási ügyekben, a
társulási ügyek viteléről beszámoltatja a polgármestert).
Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság feladat és hatáskörének meghatározása
28.§
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(1) Kapcsolatot tart az önkormányzat nevelési, közművelődési és sport intézményeivel.
(2) Kapcsolatot tart a kulturális hagyományok és értékek ápolása érdekében a
művelődésre, társas életre szerveződő közösségekkel a lakosság művészeti
kezdeményezéseivel, önszerveződő közösségeivel.
(3) Figyelemmel kíséri és támogatja a város tehetséges fiataljainak előmenetelét, a
városban való letelepedését.
(4) Elősegíti az új közművelődési formák kialakítását, a testneveléssel és a sporttal
foglalkozó szervezetek létrehozását.
(5) Együttműködik a városban működő nem önkormányzat által fenntartott nevelési,
szociális intézményekkel, valamint az idősek otthonával.
(6) Előzetesen véleményezi és képviseli az önkormányzati nevelési, közművelődési és
sport intézmények alapítására, összevonására, megszüntetésére irányuló javaslatokat.
(7) Véleményezi a művészeti alkotás önkormányzati tulajdonban lévő épületen,
közterületen való elhelyezésére, áthelyezésére, felújítására, lebontására vonatkozó
előterjesztéseket.
(8) Véleményezi az utca, településrész és intézmény név megállapítására vagy
megváltoztatására irányuló javaslatokat.
(9) Különös gondot és figyelmet fordít az egészséges életmód népszerűsítésére.
(10)
Figyelemmel kíséri a közegészségügy, környezet- és természetvédelem
helyzetét, a hátrányos helyzetű lakosság helyzetét, s az annak javítására irányuló
ágazati feladatok ellátását.
(11)
Figyelmet fordít az idősek, betegek és a megváltozott munkaképességűek
helyzetére.
(12)
Közreműködik a feladatába tartozó önkormányzati rendeletek elkészítésében.
(13)
Véleményezi és elbírálja a Bursa Hungarica pályázatokat.
(14)
Véleményezi és értékeli Szikszó Város Önkormányzat tanulmányi ösztöndíj
pályázatát.
(15)
Kapcsolatot tart és együttműködik a Szikszói Értéktár Bizottsággal.
(16)
Dönt a város költségvetésében az oktatási, kulturális és sportalap és a
környezetvédelmi alap címen meghatározott előirányzat felhasználásáról.
A Közös Önkormányzati Hivatal
29. §
A képviselő-testület az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatal elnevezéssel - egységes hivatalt működtet.
30. §
(1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódását a
következők szerint határozza meg.
a) Gazdálkodási Osztály
b) Szervezési, Hatósági és Humánigazgatási Osztály
c) Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Hernádkércsi Kirendeltség
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti egységei élén az osztályvezető áll. Az
építésügy és a szociális terület csoport jogállású.
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(3) A Közös Önkormányzati Hivatal feladatait, szervezeti felépítését a Közös Önkormányzati
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza, amelyet a jegyző javaslatára a
polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület hagy jóvá.
A helyi népszavazás
31. §
A törvényben nem szabályozott - a helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó viszonyokat külön önkormányzati rendelet szabályozza.
Közmeghallgatás
32. §
(1) A képviselő-testület évente legalább egy alkalommal, előre meghirdetett és a
munkatervben rögzített időpontban és helyszínen közmeghallgatást tart.
(2) A közmeghallgatás időpontjáról és helyszínéről az állampolgárokat a helyben szokásos
módon kell tájékoztatni (hirdetőtábla, önkormányzat hivatalos honlapja).
(3) A közmeghallgatásra meg kell hívni:
a) a képviselő-testületi tagokat,
b) a jegyzőt.
Az önkormányzat vagyona
33.§
A képviselő-testület az önkormányzati vagyontárgyak számbavételére, elidegenítésére,
megterhelésére, vállalkozásba vitelére, illetőleg más célú hasznosítására önálló rendeletet
alkot.
Az önkormányzat költségvetése
34.§
(1) A költségvetési rendelet elfogadása két fordulóban történik.
a) Az első forduló főbb elemei:
- a Kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési irányelv tartalmának
figyelembevétele,
- az önkormányzatok részére kötelezően előírt és szabadon felvállalható
feladatok körültekintő és alapos elemzése, helyzetfelmérése.
b) A második forduló főbb elemei: munkaértekezletet követően a képviselő-testület
megtárgyalja a költségvetési rendelet tervezetet.
Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése
35. §
Az önkormányzat a saját intézményei pénzügyi ellenőrzését a képviselő-testület hivatala,
valamint külső szakértő megbízása alapján látja el.
Záró rendelkezések
36. §
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(1) Ez a rendelet a 2014. október 22. napján 10:45 órakor lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Szikszó Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló többször módosított 5/2013.(IV.15.) számú rendelete a mellékletekkel együtt.
Szikszó Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának függelékei:
1, Képviselő-testület tagjai
2, Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság és az Oktatási, Kulturális, Sport és
Szociális Bizottság tagjai
3, Szikszó Város Önkormányzat szerveinek és intézményeinek hivatalos megnevezése

1. függelék a 7/2014.(X.22.) számú önkormányzati rendelethez
A képviselő-testületi tagok névsora:
1. Dr. Ambrus Barnabás
2. Füzesséri József
3. Gál Péter
4. Gulyásné Dr. Kerekes Rita
5. Laczkó Lászlóné
6. Mező István
7. Pohubi József
8. Sváb Antal Béla
9. Takács Lászlóné

képviselő
polgármester
képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
alpolgármester

Nem képviselő alpolgármester:
1. Dr. Megyeri Gábor

alpolgármester
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2. függelék a 7/2014.(X.22.) számú önkormányzati rendelethez

A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
tagjainak névsora

1. Dr. Ambrus Barnabás
2. Gál Péter
3. Gulyásné Dr. Kerekes Rita

bizottsági tag, képviselő
bizottsági tag, képviselő
bizottsági elnök, képviselő

4. Vigóczki Anita
5. Vizes Tibor

bizottsági tag, nem képviselő
bizottsági tag, nem képviselő

Az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság
tagjainak névsora

1. Mező István
2. Pohubi József
3. Sváb Antal Béla

bizottsági elnök, képviselő
bizottsági tag, képviselő
bizottsági tag, képviselő

4. Dobos Sándorné
5. Dr. Farkas József

bizottsági tag, nem képviselő
bizottsági tag, nem képviselő
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3. függelék a 7/2014.(X.22.) számú önkormányzati rendelethez
Szikszó Város Önkormányzat szerveinek és intézményeinek
hivatalos megnevezése
Szikszó Város Önkormányzata által működtetett, szakmai felügyelet szerint a
Klebersberg Intézményfenntartó Központ alá tartozó intézmény:
1. Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző, Általános Iskola, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat (3800 Szikszó, Miskolci u. 9.)
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:
1. Önkormányzati Konyha, Könyvtár, Általános Szolgáltató Központ és Inkubátorház
(3800 Szikszó, Malom u. 4.)
Önállóan működő költségvetési szerv:
1. Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde (3800 Szikszó, Rákóczi u. 60.)
Önkormányzati részesedéssel rendelkező gazdasági társaságok:
1. Turul Provincia Nonprofit Kft. (3800 Szikszó, Rákóczi u. 20.)
2. Szikszói Ipari Park Kft. (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.)
3. Ezüst Gázló Nonprofit Kft. (3800 Szikszó, Bethlen Gábor 1282/1 hrsz.)
4. Szikszó Centrum Nonprofit Kft. (3800 Szikszó, Szent Anna u. 6.)
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4. függelék a 7/2014.(X.22.) számú önkormányzati rendelethez
841126-1
841402-1
841403-1
841403-5
841902-9
841906-9
841907-9
856099-1
869041-1
882111-1
882112-1
882113-1
882115-1
882116-1
882117-1
882119-1
882122-1
882123-1
882129-1
882203-1
889935-5
890301-5
890442-1

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási
tevékenysége
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Központi költségvetési befizetések
Finanszírozási műveletek
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Aktív korúak ellátása
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Óvodáztatási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Köztemetés
Otthonteremtési támogatás
Civil szervezetek működési támogatása
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása

6./ Döntések az alpolgármesterek megválasztásával, tiszteletdíjuk megállapításával, a
polgármester illetményének és egyéb juttatásainak megállapításával, a képviselő-testület
bizottságainak megalakításával, a bizottsági elnökök, tagok megválasztásával, tiszteletdíjuk
megállapításával, valamint a képviselők és a bizottságok külsős tagjai tiszteletdíjának
megállapításával kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 3. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, az új SZMSZ alapján
tanácsnokok megválasztása következik. Javasolja tanácsnoknak megválasztani Dr. Ambrus
Barnabás képviselő urat, az I. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyhez módosító
javaslat nem volt -, melyet a képviselő-testület – 9 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 9
igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 159/2014.(X.22.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Tanácsnok megválasztása és képviselői tiszteletdíj megállapítása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 34. §-a értelmében dr. Ambrus
Barnabás képviselő urat tanácsnokká választja meg, és részére havi bruttó 80.000,-Ft
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tiszteletdíjat állapít meg 2014. október 13. napjától.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A végrehajtásért felelős személy: jegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Füzesséri József polgármester: javasolja tanácsnoknak megválasztani Gál Péter képviselő
urat, a II. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, - melyhez módosító javaslat nem volt -,
melyet a képviselő-testület – 9 fő van jelen a szavazásnál – 7 igen szavazattal és 2
tartózkodással elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 160/2014.(X.22.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Tanácsnok megválasztása és képviselői tiszteletdíj megállapítása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX. törvény 34. §-a értelmében Gál Péter
képviselő urat tanácsnokká választja meg, és részére havi bruttó 80.000,-Ft tiszteletdíjat
állapít meg 2014. október 13. napjától.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A végrehajtásért felelős személy: jegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Füzesséri József polgármester: az alpolgármesterek megválasztásához titkos szavazás
szükséges az SZMSZ szerint. Ehhez egy három tagú Szavazatszámláló Bizottságot kell
létrehozni. A Szavazatszámláló Bizottság tagjaira tesz javaslatot, Gulyásné Dr.Kerekes Rita,
Dr. Ambrus Barnabás és Pohubi József képviselőket javasolja: kéri aki egyetért a
Szavazatszámláló Bizottság tagjaira tett javaslatával, az szavazzon: a képviselő-testület
polgármester szóbeli előterjesztését – 9 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag 9 igen
szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 161/2014.(X.22.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szavazatszámláló Bizottság tagjának
Gulyásné Dr. Kerekes Rita, Dr. Ambrus Barnabás és Pohubi József képviselőket választotta
meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Füzesséri József polgármester: alpolgármesternek javasolja Laczkó Lászlóné képviselő
asszonyt, Takács Lászlóné képviselő asszonyt és külsős alpolgármesternek Dr. Megyeri
Gábor urat.
Sváb Antal Béla képviselő: a bizottságok létrehozása, illetve az alpolgármester választás
kapcsán szeretne szólni, elmondja, hogy az alpolgármesteri funkció alapvetően arra szolgál,
hogy a polgármester munkáját segítse, illetve távolléte esetén helyettesítse. Kigyűjtötte a
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Szikszóhoz hasonló nagyságrendű települések adatait, hány bizottság, illetve hány
alpolgármester van ezeken a településeken. /A kimutatás csatolva a jegyzőkönyvhöz: 4. sz.
melléklet/ A legtöbb településen egy, illetve két alpolgármestert választottak, bizottság
viszont jellemzően három és négy van. Ezzel szemben Szikszón két bizottság és három
alpolgármester lesz, ha a testület megszavazza. Ennek viszont anyagi vonzata is van. Ha a
testület az előterjesztéseket megszavazza, akkor az elkövetkezendő öt évben ez kb. 40 millió
forint kiadást fog jelenteni az önkormányzatnak. Kéri, hogy gondolják át, milyen anyagi
lehetőségei vannak a városnak.
Pohubi József képviselő: egyetért a Sváb Antal Béla képviselő úr által elmondottakkal.
Kiegészítésként azt kéri, hogy azok, akik az alpolgármester választásban érintettek, ez alól
kivétel a külsős alpolgármester, jelentsék be érintettségüket és döntsenek arról, hogy ne
szavazzanak.
Laczkó Lászlóné képviselő: szeretné bejelenteni az érintettségét, de szavazni kíván.
Takács Lászlóné képviselő: bejelenti az érintettségét, de ennek ellenére szavazni szeretne.
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: a jogszabály szerint polgármester úrnak, ha a képviselő
bejelenti a személyes érintettségét, meg kell szavaztatnia a testülettel azt, hogy kizárja-e az
érintett képviselőt, vagy sem és ezen a szavazáson az érintett képviselő is szavazhat.
Füzesséri József polgármester: kéri, hogy aki Laczkó Lászlóné képviselő szavazásból való
kizárását támogatja, az szavazzon: a képviselő-testület – 9 fő van jelen a szavazásnál – 4 igen
és 5 nem szavazattal Laczkó Lászlóné képviselőt nem zárta ki a szavazásból.
Füzesséri József polgármester: kéri, hogy aki Takács Lászlóné képviselő szavazásból való
kizárását támogatja, az szavazzon: a képviselő-testület – 9 fő van jelen a szavazásnál – 4 igen
és 5 nem szavazattal Takács Lászlóné képviselőt nem zárta ki a szavazásból.
Ezután polgármester a szavazás időtartamára szünetet rendel el. Szünet után:
Füzesséri József polgármester: a Szavazatszámláló Bizottság befejezte a munkáját, felkéri Dr.
Ambrus Barnabás tanácsnok urat, ismertesse a szavazás eredményét.
Dr. Ambrus Barnabás tanácsnok: a Szavazatszámláló Bizottság megállapította, hogy
valamennyi szavazat érvényes volt. A bizottság összesítette az urnába dobott szavazatokat, a
kapott eredmények alapján a testület Laczkó Lászlóné képviselő asszonyt – III. határozati
javaslat - 6 igen és 3 nem szavazattal társadalmi megbízatású alpolgármesternek
megválasztotta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 162/2014.(X.22.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Alpolgármester megválasztása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Laczkó Lászlóné
képviselő asszonyt társadalmi megbízatású alpolgármesternek választja meg 2014. október
13. napjától.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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A végrehajtásért felelős személy: jegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Dr. Ambrus Barnabás tanácsnok: a kapott eredmények alapján a testület Takács Lászlóné
képviselő asszonyt – IV. határozati javaslat - 5 igen és 4 nem szavazattal társadalmi
megbízatású alpolgármesternek megválasztotta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 163/2014.(X.22.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Alpolgármester megválasztása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Takács Lászlóné
képviselő asszonyt társadalmi megbízatású alpolgármesternek választja meg 2014. október
13. napjától.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A végrehajtásért felelős személy: jegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Dr. Ambrus Barnabás tanácsnok: a kapott eredmények alapján a testület Dr. Megyeri Gábor
urat, aki a képviselő-testületnek nem tagja, - V. határozati javaslat - 6 igen és 3 nem
szavazattal társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztotta és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 164/2014.(X.22.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Alpolgármester megválasztása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Dr. Megyeri Gábort
– aki a képviselő-testületnek nem tagja – társadalmi megbízatású alpolgármesternek választja
meg 2014. október 22. napjától.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A végrehajtásért felelős személy: jegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Füzesséri József polgármester: felkéri a megválasztott alpolgármestereket, hogy az általa
olvasott eskü szövegét mondják utána.
Laczkó Lászlóné, Takács Lászlóné és Dr. Megyeri Gábor alpolgármesterek leteszik az esküt.
Füzesséri József polgármester: gratulál a megválasztott alpolgármestereknek, az SZMSZ
szerint a tiszteletdíjukra kíván javaslatot tenni. Laczkó Lászlóné részére havi bruttó 157.100,Ft tiszteletdíjat, valamint havi 23.600,-Ft költségtérítést javasol.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita képviselő: csatlakozik a Sváb Antal képviselő úr által
elmondottakhoz. Négy évvel ezelőtt, 2010. októberében az akkori képviselő-testület egyik
első döntése volt, hogy lemondtak a tiszteletdíjukról. Ennek akkor gazdasági okai voltak.
Tavaly novembertől Dr. Ronyecz Róbert jegyző úr távozása után úgy döntött a testület, hogy
az így felszabaduló bértömeget tiszteletdíjként szétosztja a képviselők között. Valószínűleg az
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önkormányzat gazdasági helyzete azóta nem változott. Azzal a módosító javaslattal élne, hogy
a következő öt évben a képviselők, tanácsnokok, alpolgármesterek mondjanak le a
tiszteletdíjukról, segítve ezzel a város munkáját, és kb. 40 millió forinttal megtámogatva azt.
Pohubi József képviselő: az előző képviselő-testület megalakításakor polgármester úr jelezte,
hogy Boholy úrék annak idején négy év alatt 20 millió forintot adtak ki tiszteletdíjakra és
mennyire hiányzott az a város kasszájából. Most a határozati javaslatban szereplő díjaknál 1517 millió forint körüli összeget kívánunk kiosztani egy év alatt. Ez az ötéves ciklust alapul
véve százmillió forintos nagyságrendet tesz majd ki. Ennyit nem vehetnek ki a város
kasszájából. Nyugodtan kimondhatja a többiek nevében is: “Mi nem vagyunk megélhetési
politikusok”. Gulyásné Dr. Kerekes Rita elnök asszony javaslatához csatlakozva mindenkit
arra kér, hogy lássa el a tisztségét térítés nélkül. Az előző ciklusban Ő maga volt az egyetlen,
aki nem szavazta meg és nem vette fel a tiszteletdíjat. Kéri a képviselőket, hogy ezt a
javaslatot fogadják el és így a város javára tudnak dolgozni, öt év alatt százmilliós
nagyságrendben.
Füzesséri József polgármester: úgy gondolja, hogy a megválasztott képviselők és
alpolgármesterek természetesen lemondhatnak a tiszteletdíjukról. A Magyar Országgyűlés
törvényének megfelelően meghatározott adható összeg minimumát javasolta az
alpolgármestereknek és a képviselőknek, ehhez még hozzá kell tenni azt, hogy sokat változott
a polgármesterek és alpolgármesterek díjazása, az Ő esetében havi nyolcvanezer forinttal kap
kevesebbet, mint eddig kapott.
Az előző ciklusban pedig nem négy év alatt adtak ki 20 millió forintot a tiszteletdíjakra,
hanem egy év alatt.
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: a társadalmi megbízatású alpolgármesterek tiszteletdíját a
jogszabály úgy határozza meg, hogy a társadalmi megbízatású polgármesterek tiszteletdíjának
70 és 90 %-a között lehet megállapítani, az alpolgármester erre a tiszteletdíjra jogosult,
viszont írásban lemondhat egy részéről vagy a teljes összegről. Polgármester úr javaslatára ez
a 157.100.-forint, vagyis a 70 %-a a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának.
Sváb Antal Béla képviselő: a társadalmi megbízatású alpolgármester kevésbé kérhető számon,
mint a polgármester.
Mező István képviselő: húsz éven keresztül volt önkormányzati képviselő a homrogdi
önkormányzatnál. Ez alatt az idő alatt egyetlen fillér képviselői tiszteletdíjat nem vett fel,
felajánlotta közcélra. Kérdése, itt lehet-e ilyet csinálni?
Füzesséri József polgármester: természetesen lehet. Miután több kérdés nincs, módosító
javaslat nem volt, polgármester szavazásra teszi fel a VI. határozati javaslatot, melyet a
képviselő-testület - 9 fő van jelen a szavazásnál – 5 igen 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással
elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 165/2014.(X.22.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Laczkó Lászlóné
társadalmi megbízatású alpolgármester részére 2014. október 13. napjától kezdődően havi
bruttó 157.100,-Ft tiszteletdíjat, valamint havi 23.600,-Ft költségtérítést állapít meg.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A végrehajtásért felelős személy: jegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Polgármester szavazásra teszi fel a VII. határozati javaslatot, - melyhez módosító javaslat nem
volt -, melyet a képviselő-testület - 9 fő van jelen a szavazásnál – 5 igen 2 nem szavazattal és
2 tartózkodással elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 166/2014.(X.22.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Takács Lászlóné
társadalmi megbízatású alpolgármester részére 2014. október 13. napjától kezdődően havi
bruttó 157.100,-Ft tiszteletdíjat, valamint havi 23.600,-Ft költségtérítést állapít meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A végrehajtásért felelős személy: jegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Polgármester szavazásra teszi fel a VIII. határozati javaslatot, - melyhez módosító javaslat
nem volt -, melyet a képviselő-testület - 9 fő van jelen a szavazásnál – 5 igen 2 nem
szavazattal és 2 tartózkodással elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 167/2014.(X.22.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Dr. Megyeri Gábor
társadalmi megbízatású alpolgármester részére 2014. október 22. napjától kezdődően havi
bruttó 157.100,-Ft tiszteletdíjat, valamint havi 23.600,-Ft költségtérítést állapít meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A végrehajtásért felelős személy: jegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Laczkó Lászlóné alpolgármester: javaslatot szeretne tenni Füzesséri József polgármester
illetményére és költségtérítésére. Szavazásra teszi fel a IX. határozati javaslatot, - melyhez
módosító javaslat nem volt -, melyet a képviselő-testület – 9 fő van jelen a szavazásnál – 8
igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 168/2014.(X.22.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Polgármester illetményének és egyéb juttatásainak megállapítása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Füzesséri József
polgármester illetményét bruttó 448.700,-Ft összegben, költségtérítését 67.300,-Ft összegben
állapítja meg 2014. október 13. napjától.
Határidő: azonnal

28

Felelős: polgármester
A végrehajtásért felelős személy: jegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Füzesséri József polgármester: az SZMSZ-ben elfogadta a testület kettő db bizottság
létrehozását, ehhez külön határozatot kell hozni. Szavazásra teszi fel a X. határozati
javaslatot, - melyhez módosító javaslat nem volt, - melyet a képviselő-testület - 9 fő van jelen
a szavazásnál – 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 169/2014.(X.22.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság létrehozása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Mötv. 57.§ (2)
bekezdése alapján Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot hoz létre.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A végrehajtásért felelős személy: jegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Füzesséri József polgármester: szavazásra teszi fel a XI. határozati javaslatot, - melyhez
módosító javaslat nem volt, - melyet a képviselő-testület - 9 fő van jelen a szavazásnál – 9
igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 170/2014.(X.22.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Oktatási, Kulturális, Sport, és Szociális Bizottság létrehozása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Mötv. 57.§ (1)
bekezdése alapján Oktatási, Kulturális, Sport, és Szociális Bizottságot hoz létre.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A végrehajtásért felelős személy: jegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Füzesséri József polgármester: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjaira
szeretne javaslatot tenni. Javasolja a bizottság tagjának megválasztani Gulyásné Dr. Kerekes
Rita képviselő asszonyt. Szavazásra teszi fel a XII. határozati javaslatot – melyhez módosító
javaslat nem volt – melyet a képviselő-testület – 9 fő van jelen a szavazásnál – 8 igen
szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 171/2014.(X.22.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjainak megválasztása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjává Gulyásné Dr. Kerekes Rita képviselő asszonyt
választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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A végrehajtásért felelős személy: jegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Füzesséri József polgármester: javasolja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
tagjának megválasztani Gál Péter képviselő urat. Szavazásra teszi fel a XIII. határozati
javaslatot – melyhez módosító javaslat nem volt –, melyet a képviselő-testület – 9 fő van jelen
a szavazásnál – 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 172/2014.(X.22.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjainak megválasztása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjává Gál Péter képviselő urat választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A végrehajtásért felelős személy: jegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Füzesséri József polgármester: javasolja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
tagjának megválasztani Dr. Ambrus Barnabás képviselő urat. Szavazásra teszi fel a XIV.
határozati javaslatot – melyhez módosító javaslat nem volt –, melyet a képviselő-testület – 9
fő van jelen a szavazásnál – 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 173/2014.(X.22.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjainak megválasztása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjává Dr. Ambrus Barnabás képviselő urat választja
meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A végrehajtásért felelős személy: jegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Füzesséri József polgármester: két nem képviselő tagot javasol a bizottságba, az egyik
Vigóczki Anita Szikszó, Rákóczi u. 15/1. szám alatti lakos.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita képviselő: először megköszöni a bizalmat, amit kapott. Azután
elmondja, hogy a bizottságok munkája véleménye szerint mindenképpen szakmai munka.
Ezért azt javasolja, hogy olyan külsős tagokat találjanak a bizottságba, akik szakmai
véleményt is tudnak nyilvánítani.
Füzesséri József polgármester: véleménye szerint akár intézményi dolgozó is lehet – mert a
törvény nem tiltja – bizottsági tag. Továbbra is javasolja Vigóczki Anitát nem képviselő
bizottsági tagnak. Szavazásra teszi fel a XV. határozati javaslatot – melyhez módosító javaslat
nem volt -, melyet a képviselő-testület – 9 fő van jelen a szavazásnál – 5 igen szavazattal és 4
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tartózkodással elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 174/2014.(X.22.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nem képviselő tagjainak
megválasztása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nem képviselő tagjává Vigóczki Anita Szikszó,
Rákóczi u. 15/1. szám alatti lakost választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A végrehajtásért felelős személy: jegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Füzesséri József polgármester: nem képviselő tagnak javasolja a bizottságba Vizes Tibor
Szikszó, Pázmány Péter tér 14. szám alatti lakost. Szavazásra teszi fel a XVI. határozati
javaslatot – melyhez módosító javaslat nem volt -, melyet a képviselő-testület – 9 fő van jelen
a szavazásnál – 5 igen szavazattal és 4 tartózkodással elfogadott és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 175/2014.(X.22.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nem képviselő tagjainak
megválasztása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nem képviselő tagjává Vizes Tibor Szikszó, Pázmány
P. tér 14. szám alatti lakost választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A végrehajtásért felelős személy: jegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Füzesséri József polgármester: javasolja a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
elnökének megválasztani 2014. október 13. napjától Gulyásné Dr. Kerekes Rita képviselő
asszonyt. Szavazásra teszi fel a XVII. határozati javaslatot – melyhez módosító javaslat nem
volt -, melyet a képviselő-testület – 9 fő van jelen a szavazásnál – 8 igen és 1 nem szavazattal
elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 176/2014.(X.22.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökének megválasztása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pénzügyi
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökének Gulyásné Dr. Kerekes Rita képviselő
asszonyt választja meg 2014. október 13. napjától.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A végrehajtásért felelős személy: jegyző
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Törvényességi szempontból látta: jegyző
Füzesséri József polgármester: Oktatási, Kulturális, Sport, és Szociális Bizottság tagjaira
szeretne javaslatot tenni. Javasolja a bizottság tagjának megválasztani Mező István képviselő
urat. Szavazásra teszi fel a XVIII. határozati javaslatot – melyhez módosító javaslat nem volt
– melyet a képviselő-testület – 9 fő van jelen a szavazásnál – 8 igen szavazattal és 1
tartózkodással elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 177/2014.(X.22.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Oktatási, Kulturális, Sport, és Szociális Bizottság tagjainak megválasztása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Oktatási,
Kulturális, Sport és Szociális Bizottság tagjává Mező István képviselő urat választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A végrehajtásért felelős személy: jegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Füzesséri József polgármester: javasolja a bizottság tagjának megválasztani Sváb Antal Béla
képviselő urat. Szavazásra teszi fel a XIX. határozati javaslatot – melyhez módosító javaslat
nem volt – melyet a képviselő-testület – 9 fő van jelen a szavazásnál – 9 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 178/2014.(X.22.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Oktatási, Kulturális, Sport, és Szociális Bizottság tagjainak megválasztása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Oktatási,
Kulturális, Sport és Szociális Bizottság tagjává Sváb Antal Béla képviselő urat választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A végrehajtásért felelős személy: jegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Füzesséri József polgármester: javasolja a bizottság tagjának megválasztani Pohubi József
képviselő urat. Szavazásra teszi fel a XX. határozati javaslatot – melyhez módosító javaslat
nem volt – melyet a képviselő-testület – 9 fő van jelen a szavazásnál – 8 igen szavazattal és 1
tartózkodással elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 179/2014.(X.22.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Oktatási, Kulturális, Sport, és Szociális Bizottság tagjainak megválasztása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Oktatási,
Kulturális, Sport és Szociális Bizottság tagjává Pohubi József képviselő urat választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A végrehajtásért felelős személy: jegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
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Füzesséri József polgármester: javasolja a bizottság nem képviselő tagjának megválasztani Dr.
Farkas József Szikszó, Deák F. u. 54. szám alatti lakost. Szavazásra teszi fel a XXI. határozati
javaslatot – melyhez módosító javaslat nem volt – melyet a képviselő-testület – 9 fő van jelen
a szavazásnál – 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 180/2014.(X.22.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Oktatási, Kulturális, Sport, és Szociális Bizottság nem képviselő tagjainak
megválasztása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Oktatási,
Kulturális, Sport és Szociális Bizottság nem képviselő tagjává Dr. Farkas József Szikszó,
Deák F. u. 54. szám alatti lakost választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A végrehajtásért felelős személy: jegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Füzesséri József polgármester: javasolja a bizottság nem képviselő tagjának megválasztani
Dobos Sándorné Szikszó, Móra F. u. 4. szám alatti lakost. Szavazásra teszi fel a XXII.
határozati javaslatot – melyhez módosító javaslat nem volt – melyet a képviselő-testület – 9 fő
van jelen a szavazásnál – 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 181/2014.(X.22.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Oktatási, Kulturális, Sport, és Szociális Bizottság nem képviselő tagjainak
megválasztása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Oktatási,
Kulturális, Sport és Szociális Bizottság nem képviselő tagjává Dobos Sándorné Szikszó, Móra
F. u. 4. szám alatti lakost választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A végrehajtásért felelős személy: jegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Füzesséri József polgármester: javasolja az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság
elnökének megválasztani 2014. október 13. napjától Mező István képviselő urat. Szavazásra
teszi fel a XXIII. határozati javaslatot – melyhez módosító javaslat nem volt -, melyet a
képviselő-testület – 9 fő van jelen a szavazásnál – 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással
elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 182/2014.(X.22.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság elnökének megválasztása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Oktatási,
Kulturális, Sport és Szociális Bizottság elnökének Mező István képviselő urat választja meg
2014. október 13. napjától.
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Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A végrehajtásért felelős személy: jegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Füzesséri József polgármester: a két bizottsági elnöknek javasol havi bruttó hetvenezer forint
tiszteletdíjat megállapítani 2014. október 13. napjától. Szavazásra teszi fel a XXIV. határozati
javaslatot – melyhez módosító javaslat nem volt -, melyet a képviselő-testület – 9 fő van jelen
a szavazásnál – 6 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 183/2014.(X.22.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési, valamint az Oktatási, Kulturális,
Sport és Szociális Bizottság elnökei tiszteletdíjának megállapítása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, Gulyásné Dr. Kerekes Rita képviselő asszony,
valamint az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság elnöke Mező István képviselő úr
részére havi bruttó 70.000,-Ft tiszteletdíjat állapít meg 2014. október 13. napjától.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A végrehajtásért felelős személy: jegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Füzesséri József polgármester: a bizottságok képviselő tagjai részére pedig bruttó
negyvenezer forint/hó tiszteletdíjat javasol megállapítani 2014. október 13. napjától.
Szavazásra teszi fel a XXV. határozati javaslatot – melyhez módosító javaslat nem volt -,
melyet a képviselő-testület – 9 fő van jelen a szavazásnál – 8 igen és 1 nem szavazattal
elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 184/2014.(X.22.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A bizottságok képviselő tagjai tiszteletdíjának megállapítása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Gál Péter, Pohubi
József és Sváb Antal Béla bizottsági tagok részére havi bruttó 40.000,-Ft tiszteletdíjat állapít
meg 2014. október 13. napjától.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A végrehajtásért felelős személy: jegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Füzesséri József polgármester: a bizottságok külsős tagjai részére pedig havi bruttó 20.000.forint tiszteletdíjat javasol megállapítani 2014. október 13. napjától. Szavazásra teszi fel a
XXVI. határozati javaslatot – melyhez módosító javaslat nem volt -, melyet a képviselőtestület – 9 fő van jelen a szavazásnál – 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott és
meghozta az alábbi határozatot:
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Szám: 185/2014.(X.22.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A bizottságok nem képviselő tagjai tiszteletdíjának megállapítása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a bizottságok nem
képviselő tagjai, Vigóczki Anita, Vizes Tibor, Dr. Farkas József és Dobos Sándorné részére
havi bruttó 20.000,-Ft tiszteletdíjat állapít meg 2014. október 22. napjától.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A végrehajtásért felelős személy: jegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Füzesséri József polgármester: következik a négy nem képviselő bizottsági tag eskütétele.
Felkéri a megválasztott nem képviselő bizottsági tagokat, hogy az általa olvasott eskü
szövegét mondják utána.
Dobos Sándorné, Dr. Farkas József, Vigóczki Anita és Vizes Tibor nem képviselő bizottsági
tagok leteszik az esküt.
Füzesséri József polgármester: gratulál a nem képviselő bizottsági tagoknak, munkájukhoz
sok sikert kíván.
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: elmondja, hogy a testületi ülés után minden képviselő és
alpolgármester részére kiosztásra kerül a vagyonnyilatkozat megtételéhez szükséges
nyomtatvány és kitöltési útmutató, azt kéri, hogy határidőben juttassák el a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökéhez. Kiosztásra kerül továbbá a képviselők és
alpolgármesterek mellett a bizottságok nem képviselő tagjai részére is egy tájékoztató az
összeférhetetlenségi, méltatlansági szabályokkal kapcsolatban. Kéri, hogy a köztartozás
mentességgel kapcsolatban a tájékoztatóban leírtaknak megfelelően írásban nyilatkozni
szíveskedjenek. /Az átvételi igazolások csatolva a jegyzőkönyvhöz: 5. és 6. sz. melléklet/
Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, polgármester megköszöni a képviselők aktív részvételét és
az ülést bezárja. Jegyzőkönyv lezárva 11 óra 40 perckor.
Kmf.

Füzesséri József s.k.
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