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SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 002/20/2014.
Jegyzőkönyv
Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 4. 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, Gál Péter, Gulyásné Dr. Kerekes Rita,
Mező István, Pohubi József és Sváb Antal Béla képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző
Dr. Ruttkai Tímea szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Kriván Ildikó gazdálkodási osztályvezető
Füzesséri József polgármester: köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy az ülés határozatképes és azt megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tesz javaslatot Takács Lászlóné alpolgármester és Gál
Péter képviselő személyében.
A képviselő-testület a 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.
Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban – 1. sz. melléklet – szereplő, alábbi
napirend szerint tartsa ülését:
NAPIREND:
1./ A szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben résztvevők számára
kiírt ösztöndíj pályázat beadási határidejének meghosszabbítása
2./ Döntés a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a
konvergencia régiókban" című ÁROP-1.A.3.-2014 számú pályázat benyújtásával
kapcsolatban
3./ Döntés a Szikszó Product Termelő és Szolgáltató Szociális Szövetkezettel kötendő
haszonkölcsön szerződés elfogadásával kapcsolatban
4./ Együttműködési megállapodások megkötése a nemzetiségi önkormányzatokkal
5./ Hulladékszállítási díj különbözetre vonatkozó megállapodás elfogadása
6./ Döntés a Szikszó, Kassai u. 57. tetőtér 7. sz. alatti szociális bérlakás meghirdetésével
kapcsolatban
7./ Döntés a Szikszó, Vasvári u. 23. sz. alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
8./ Döntés Szikszó város karácsonyi díszkivilágításának bővítéséhez kapcsoló képviselői
tiszteletdíj felajánlásával kapcsolatban
9./ Döntés Generáció Polgármesteri Programmal kapcsolatban
- Egyebek
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A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot – 9 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi elfogadott napirend szerint tartja ülését:
NAPIREND:
1./ A szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben résztvevők számára
kiírt ösztöndíj pályázat beadási határidejének meghosszabbítása
2./ Döntés a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a
konvergencia régiókban" című ÁROP-1.A.3.-2014 számú pályázat benyújtásával
kapcsolatban
3./ Döntés a Szikszó Product Termelő és Szolgáltató Szociális Szövetkezettel kötendő
haszonkölcsön szerződés elfogadásával kapcsolatban
4./ Együttműködési megállapodások megkötése a nemzetiségi önkormányzatokkal
5./ Hulladékszállítási díj különbözetre vonatkozó megállapodás elfogadása
6./ Döntés a Szikszó, Kassai u. 57. tetőtér 7. sz. alatti szociális bérlakás meghirdetésével
kapcsolatban
7./ Döntés a Szikszó, Vasvári u. 23. sz. alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
8./ Döntés Szikszó város karácsonyi díszkivilágításának bővítéséhez kapcsoló képviselői
tiszteletdíj felajánlásával kapcsolatban
9./ Döntés Generáció Polgármesteri Programmal kapcsolatban
- Egyebek
Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
NAPIREND:
1./ A szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben résztvevők számára
kiírt ösztöndíj pályázat beadási határidejének meghosszabbítása
2./ Döntés a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a
konvergencia régiókban" című ÁROP-1.A.3.-2014 számú pályázat benyújtásával
kapcsolatban
3./ Döntés a Szikszó Product Termelő és Szolgáltató Szociális Szövetkezettel kötendő
haszonkölcsön szerződés elfogadásával kapcsolatban
4./ Együttműködési megállapodások megkötése a nemzetiségi önkormányzatokkal
5./ Hulladékszállítási díj különbözetre vonatkozó megállapodás elfogadása
6./ Döntés a Szikszó, Kassai u. 57. tetőtér 7. sz. alatti szociális bérlakás meghirdetésével
kapcsolatban
7./ Döntés a Szikszó, Vasvári u. 23. sz. alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
8./ Döntés Szikszó város karácsonyi díszkivilágításának bővítéséhez kapcsoló képviselői
tiszteletdíj felajánlásával kapcsolatban
9./ Döntés Generáció Polgármesteri Programmal kapcsolatban
- Egyebek
NAPIREND:
1./ A szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben résztvevők számára
kiírt ösztöndíj pályázat beadási határidejének meghosszabbítása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. sz. melléklet)
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Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, szomorúan tapasztalják, hogy évről-évre kevesebb
jelentkező van. Megfogalmazódott a bizottsági ülésen, hogy jövőre még finomítanak a
kiíráson. A bizottság módosító javaslata, hogy ne 6.-ig, hanem 12.-ig hosszabbítsák meg a
beadási határidőt. Ezzel együtt elfogadásra javasolják.
Pohubi József képviselő: szomorúnak tartja, hogy ilyen kevés jelentkező van, annak ellenére,
hogy itt nem kis pénzről van szó.
Füzesséri József polgármester: egyetért az elmondottakkal, elfogadásra javasolja a bizottság
módosító javaslatát is. Szavazásra teszi fel Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök
módosító javaslatát, melyet a képviselő-testület – 9 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag
9 igen szavazattal elfogadott. A képviselő-testület az előterjesztést a módosító javaslattal
együtt – 9 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta és meghozta
az alábbi határozatot:
Szám: 186/2014.(XI.04.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben
résztvevők számára kiírt ösztöndíj pályázat beadási határidejének meghosszabbítása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan hozzájárul a szikszói
középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben résztvevők számára kiírt
ösztöndíj pályázat beadási határidejének 2014. november 12. napján 12:00 óráig történő
meghosszabbításához.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
2./ Döntés a „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a
konvergencia régiókban" című ÁROP-1.A.3.-2014 számú pályázat benyújtásával
kapcsolatban
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: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést. A bizottság egyetértett az előterjesztéssel, egy dolgot
kértek csak, amit minden pályázatnál fognak kérni, tájékozódni szeretnének a projekt
menedzsment, a kommunikációs kiadások, a közbeszerzések lebonyolításáról. Szeretnék
tudni, hogy kihez kerülnek ezek a feladatok.
Füzesséri József polgármester: jövőre nehéz helyzetben lesznek az önkormányzatok, állások
fognak megszűnni, dolgozókat kell elküldeni. Megpróbálják helyi szinten tartani ezeket a
feladatokat, amit lehet.
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Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: a pályázatok úgy épülnek fel, hogy mindent látni fog a
testület, hiszen minden egyes alkalommal képviselő-testületi döntés, illetve felhatalmazás
kell.
Pohubi József képviselő: indítványozza, hogy csináljuk meg azt, hogy az előző ciklusra –
olyan sok pályázat nem volt – azokat a tisztségeket, amiket Rita mondott, azt tessék
kimutatni, hogy kik csinálták. Csak belső használatra.
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: maximálisan támogatja.
Füzesséri József polgármester: egyetért a javaslattal.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: mikorra tudja megcsinálni a hivatal?
Füzesséri József polgármester: egy tájékoztató jellegű kimutatást kérjünk, és ne szabjunk
határidőt.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 9 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 187/2014.(XI.04.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a
„Területi együttműködést segítő programok kialakítása az
önkormányzatoknál a konvergencia régiókban" című ÁROP-1.A.3.-2014 számú
pályázat benyújtásával kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy ÁROP-1.A.3.-2014
számon, „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a
konvergencia régiókban" címmel, 100%-os intenzitású, önerőt nem igénylő, 22.000.000.-Ft
összegű támogatásra vonatkozó pályázatot nyújt be az egy járáshoz tartozó települések, helyi
szereplők közötti területi együttműködések kialakítása és megerősítése, a társadalmi
felzárkózást elősegítő és a helyi esélyegyenlőségi programok végrehajtásához kapcsolódó – a
járásszékely települések által ellátott – koordinációs tevékenység megvalósítására. Megbízza
a PLEXPERT NRG Kft.-t (3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. sz.) a pályázat
elkészítésével.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos dokumentumok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
3./ Döntés a Szikszó Product Termelő és Szolgáltató Szociális Szövetkezettel kötendő
haszonkölcsön szerződés elfogadásával kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 4. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
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Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 9 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 188/2014.(XI.04.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a Szikszó Product Termelő és Szolgáltató Szociális Szövetkezettel
kötendő haszonkölcsön szerződés elfogadásával kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja az
előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal a Szikszó Product Termelő és Szolgáltató
Szociális Szövetkezettel kötendő haszonkölcsön szerződést.
Felhatalmazza az alpolgármestert a haszonkölcsön szerződés aláírására.
Felelős: alpolgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: Alpolgármester
4./ Együttműködési megállapodások megkötése a nemzetiségi önkormányzatokkal
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 5. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül
elmondja, hogy az előterjesztéshez két határozati javaslat tartozik.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, mind a két határozati javaslatot elfogadásra javasolják.
Füzesséri József polgármester: el szeretné mondani, hogy két lengyel testvérvárosa van
Szikszónak, de a lengyel nemzetiségi önkormányzat sajnos megszűnt. Az Abaúj TV
Alapítványhoz lehetne tenni a nemzetközi kapcsolatokkal való foglalkozást. Tehát az
alapítvány kezelné nem csak a televíziót, hanem a nemzetközi kapcsolatokat is.
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: az alapítványok kezelése másképpen fog történni, mint
eddig, ezért azt javasolja, hogy ne az Abaúj TV alapítvány kezelje a kisebbségek és a
testvérvárosi kapcsolatok sorsát.
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: kezelhetné az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság
is, ki kell bővíteni az SZMSZ-ben a tevékenységi körét.
Pohubi József képviselő: egyetért azzal, hogy az Oktatási Bizottság végezze ezt a feladatot.
Füzesséri József polgármester: el tudja fogadni ezt a megoldást.
Dr.Megyeri Gábor alpolgármester: titkársági feladat is lehet ez, de lehet bizottsági is.
Füzesséri József polgármester: most ebben nem kell dönteni, csak az együttműködési
megállapodások elfogadásában.
Módosító javaslat nem volt, polgármester szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot,
melyet a képviselő-testület – 9 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 9 igen szavazattal

6

elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 189/2014.(XI.04.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a ruszin nemzetiségi önkormányzattal
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a
Szikszói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzattal, az előterjesztés mellékletét képező
tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Polgármester szavazásra teszi fel a II. határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület – 9 fő
van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 190/2014.(XI.04.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a roma nemzetiségi önkormányzattal
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt Szikszó
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
5./ Hulladékszállítási díj különbözetre vonatkozó megállapodás elfogadása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 6. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 9 fő van jelen a
szavazásnál – 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 191/2014.(XI.04.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Hulladékszállítási díj különbözetre vonatkozó megállapodás elfogadása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Sajó-Bódva Völgye és
Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulással kötendő megállapodást, az
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előterjesztés mellékletét képező tartalommal, valamint felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: Szervezési és Humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Füzesséri József polgármester: el szeretné még mondani, hogy az Ipari Park Kft. meg lett
bízva a teljes szemétszállítás kezelésével. Folyamatban van egy készülék elhelyezése, amely a
kommunális hulladékból csinál egy műanyag jellegű tömörítést, amiből járda lapokat,
nyúlketrecet, stb. lehetne csinálni, így bevételhez tudnánk jutni, vagy az előállított termékeket
helyben fel lehetne használni.
6./ Döntés a Szikszó, Kassai u. 57. tetőtér 7. sz. alatti szociális bérlakás meghirdetésével
kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 7. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül
elmondja, hogy az előterjesztéshez két határozati javaslat tartozik.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, mind a két határozati javaslatot elfogadásra javasolják.
Módosító javaslat nem volt, polgármester szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot,
melyet a képviselő-testület – 9 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 9 igen szavazattal
elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 192/2014.(XI.04.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a Szikszó, Kassai u. 57. tetőtér 7. sz. alatti szociális bérlakás bérleti
szerződésének felmondásával kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Varga Marianna
Szikszó, Kassai út 57. tetőtér 7. számú önkormányzati szociális bérlakás bérlőjével 2008.
március 1. napján megkötött lakásbérleti szerződés 2014. október 31. napjával történő
felmondását, azzal hogy eltekint a 90 napos felmondási időtől.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal. ill. folyamatos
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Polgármester szavazásra teszi fel a II. határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület – 9 fő
van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 193/2014.(XI.04.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a Szikszó, Kassai u. 57. tetőtér 7. sz. alatti szociális bérlakás
meghirdetésével kapcsolatban
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Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a többszörösen
módosított 2/1994. (I.27.) sz. önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, az
önkormányzat tulajdonában lévő szociális alapon meghatározott lakbérű bérlakások közül az
alábbi bérlakást pályázat útján bérbeadásra meghirdeti a lakások és helyiségek bérletére és
elidegenítésére vonatkozó szabályok figyelembe vételével, az alábbiak szerint:
Szikszó, Kassai út 57. tetőtér 7. számú lakást - 1 szoba, nappali, étkező -konyhás,
fürdőszoba, wc helyiségekből álló 54 m2 alapterületű
1. A bérleti díj 310.- Ft/m2/hó. A bérleti díj a közüzemi költségeket nem tartalmazza.
2. A bérbeadás a Képviselő-testületi döntést követően 10 évre történik.
3. Pályázni a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.)
igényelhető kérelem nyomtatvány kitöltésével és szükséges mellékletek csatolásával lehet.
4. A pályázatok benyújtási határideje: 2014. november 11. napja 16:00 óra
5. A pályázatot Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el, a pályázat
benyújtására megadott határidő lejártát követő első Képviselő-testületi ülésén. A döntésről
minden pályázó írásos értesítést kap.
További információ Szikszó Város Önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatalában (3800
Szikszó, Kálvin tér 1. tel: 46/596-444, fax 46/596-211) kérhető.
A bonyolítással a Képviselő-testület megbízza a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalt, a
bérleti szerződés megkötésére felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
7./ Döntés a Szikszó, Vasvári u. 23. sz. alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 8. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 9 fő van jelen a
szavazásnál – 7 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 194/2014.(XI.04.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a Szikszó, Vasvári u. 23. sz. alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vasvári u. 23. sz. alatti 2048 hrsz-ú
ingatlant megvásárolja és megbízza a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalt az
ingatlanforgalmi értékbecslés, valamint az értékbecslésben meghatározott ingatlanforgalmi
értéken alapuló adásvételi szerződés elkészíttetésével.
Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, ha az abban feltüntetett
vételár nem haladja meg a 600.000.-Ft-ot, azaz Hatszázezer Ft-ot.
Felelős: polgármester
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Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: gazdálkodási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
8./ Döntés Szikszó város karácsonyi díszkivilágításának bővítéséhez kapcsoló képviselői
tiszteletdíj felajánlásával kapcsolatban
Előterjesztő: Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 9. sz. melléklet)
Gulyásné Dr. Kerekes Rita Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke: az
előterjesztésben mindent részletesen leírt, a bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Ez az új megalakuló testületnek lehetne az ajándéka a város felé.
Mező István képviselő: támogatja és egyetért az ötlettel. Jelenleg még azt nem tudjuk, hogy ki
ajánlotta fel a tiszteletdíját és ki nem és, hogy mire. Ő jelezni szeretné, hogy a továbbiakban a
tiszteletdíját – decembertől – a gyerekek táborozására szeretné fordítani.
Sváb Antal Béla képviselő: nem egyesével kellene felajánlani, hanem kollektíven.
Decembertől legyen tiszteletdíj, most pedig ezt felajánlja mindenki.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: mind a nyolc fő felajánlja?
Füzesséri József polgármester: erről szerinte most nyilatkoznia kellene mindenkinek.
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: módosítani lehet az előző ülésen hozott határozatot, lehet
azt mondani, hogy december 1-től jár a tiszteletdíj, addig nincs, és akkor azt a pénztömeget
mozgatja a testület, vagy azt mondjuk, hogy mindenki önként lemond, de akkor számfejteni
kell.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: javaslata a következő: december 1-.től járjon a
tiszteletdíj. Ez mindenkire vonatkozna. Ez a javaslata.
Füzesséri József polgármester: szavazásra teszi fel Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági
elnök javaslatát, melyet a képviselő-testület – 9 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 9
igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 195/2014.(XI.04.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés Szikszó város karácsonyi díszkivilágításának bővítéséhez kacsolódó
képviselői tiszteletdíj felajánlásával kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2014. december 1-től jár a
képviselők részére a tiszteletdíj.
Felelős: gazdálkodási osztályvezető
Határidő: azonnal
Füzesséri József polgármester: kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy „a megtakarítást bruttón
kezelve, a megtakarítás a város karácsonyi díszkivilágításának fejlesztésére legyen fordítva”,
az szavazzon: a képviselő-testület polgármester javaslatát – 9 fő van jelen a szavazásnál egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
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Szám: 196/2014.(XI.04.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés Szikszó város karácsonyi díszkivilágításának bővítéséhez kacsolódó
képviselői tiszteletdíj felajánlásával kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a képviselői tiszteletdíj
megtakarítást bruttón kezelve, a megtakarítás a város karácsonyi díszkivilágításának
fejlesztésére legyen fordítva.
Felelős: gazdálkodási osztályvezető, Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
elnöke
Határidő: azonnal
8 óra 25 perckor Dr. Ambrus Barnabás képviselő az ülésről távozott.
9./ Döntés Generáció Polgármesteri Programmal kapcsolatban
Előterjesztő: Takács Lászlóné alpolgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 10. sz. melléklet)
Takács Lászlóné alpolgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, módosító javaslatuk a következő: egyrészt szeretnék
meghallgatni a Groupama Garancia Biztosító képviselőjét, aki választ adhatna kérdéseikre,
másrészt több ajánlatot begyűjtve döntsön a későbbiekben erről a testület. Vannak ettől jobb
ajánlatok is.
Sváb Antal Béla képviselő: itt a legfontosabb, hogy polgármester úr tudta, hogy milyen
feltételekkel lesz polgármester újra, látjuk az önkormányzat anyagi helyzetét, azt is tudjuk,
hogy a régi polgármester idejében neki volt biztosítása, azt is hallottuk, hogy akkor nem jól
gazdálkodott az önkormányzat, ha nem ezt az utat szeretnénk folytatni, márpedig reméli, hogy
nem, akkor mondjuk ki, hogy nem jó, ha még plusz terheket rakunk az önkormányzatra.
Füzesséri József polgármester: őt nem érdekli a biztosítás és nem érdekli a kisebb összeg sem.
Azt azért látni kell, hogy Szikszó azért küszködik napi problémákkal, mert kicsit túlvállalják
magukat. Sok-sok pénzt hoznak, sok-sok beruházást, sok-sok jó dolgot. Ha a szikszói
polgármester nem érdemel meg egy hetvenezer forintos pluszt az önkormányzattól, akkor
valószínűleg nem jól dolgozott. Ő úgy gondolja, hogy – főleg a mostani helyzetben, amik
fognak történni az elkövetkezendő időszakban – nem hetvenezer forintot érdemelne meg,
hanem sokmilliót, vagy sokszázezret. De ez a testület döntése, Ő tiszteletben tartja. Ha a
testület azt mondja, hogy nem kell, akkor ebből Ő semmiféle problémát nem fog csinálni.
Sváb Antal Béla képviselő: nincs meggyőződve arról, hogy az önkormányzat ebben az anyagi
helyzetben folyamatosan, minden hónapban fogja tudni fizetni a biztosítást.
Pohubi József képviselő: etikai szempontból helyezkedne más véleményre, mint az
előterjesztés. Nem igazán tartja jó ötletnek, azért, mert valóban már a választások előtt
lehetett tudni, hogy hol tartunk a polgármesteri bérezésekkel, polgármester ennek tudatában
pályázott. Másik: biztosítása szerinte a jelenlévők 90 %-ának van, mindenki fizeti magának.
Polgármester úrnak pedig abban van igaza, hogy ha bejönnek azok a dolgok, amikről beszélt,
akkor azokért adjanak valamit, van rá egy jól bevált szó, a jutalom.

11

Füzesséri József polgármester: nyolc éve dolgozik polgármesterként, még soha nem kapott
jutalmat és szerinte nem is fog, de ehhez már hozzá van szokva. Négy évvel ezelőtt
karácsonyra fegyelmit kapott a testülettől azért, ami bizonyíthatóan nem az Ő hibája volt.
Laczkó Lászlóné alpolgármester: nem gondolná, hogy ez a 60-70 ezer forint problémát
okozna az önkormányzatnak. Egyetért Ritával, nézzük meg, hogyan lehet esetleg jobb feltételt
biztosítani.
Füzesséri József polgármester: szavazásra teszi fel Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági
elnöknek azt a javaslatát, mely szerint a Pénzügyi Bizottság megnézi és új javaslatot tesz: a
képviselő-testület Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök javaslatát – 8 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 197/2014.(XI.04.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés polgármesteri életbiztosítással kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottságot, hogy gyűjtsön be több ajánlatot Füzesséri József polgármester
életbiztosítására vonatkozóan és a következő testületi ülésre terjesszen elő új javaslatot a
képviselő-testület elé.
Felelős: Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, polgármester megköszöni a képviselők aktív részvételét és
az ülést bezárja. Jegyzőkönyv lezárva 8 óra 45 perckor.
Kmf.

Füzesséri József s.k.
polgármester

Polgáriné Dsupin Dóra s.k.
jegyző

Takács Lászlóné s.k.
hitelesítő

Gál Péter s.k.
hitelesítő

