SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 002/21/2014.
Jegyzőkönyv
Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13. napján
14.00 órakor az Inkubátorház nagytermében megtartott 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 Mező István és Sváb Antal Béla
képviselők 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./ Beszámoló a Szikszó Centrum Kft. tevékenységéről a 2014. március 1. napjától
szeptember 30. napjáig terjedő időre vonatkozóan
2./ Beszámoló a Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde 2013/2014. nevelési évben
végzett munkájáról
3./ Beszámoló a polgármesternek a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási
Tanácsában végzett munkájáról
4./ Beszámoló az Ezüst Gázló Nonprofit Kft. 2013. évben végzett tevékenységéről
5./ Döntés az Ezüst Gázló Nonprofit Kft. jogutód nélküli megszüntetésének előkészítésével
kapcsolatban
6./ Szikszó Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/2014.(X.22.) számú önkormányzati rendelet módosítása
7./ A szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben résztvevők számára
kiírt ösztöndíj pályázat eredmény hirdetése
8./ Felhatalmazás a Turul Provincia Nonprofit Kft. felértékeltetésére vonatkozóan
9./ Döntések Szikszó Város intézményszerkezetének átalakításával és a kapcsolódó alapító
okiratok elfogadásával kapcsolatban
10./ A Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

11./ Döntés a Zempléni Szakképzési-szervezési Társulás megszüntető okiratának
elfogadásáról, döntés a Zempléni Szakképzési-szervezési Társulás vagyonmegosztási
megállapodásának elfogadásáról
12./ Döntés a Szikszó 1284/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
13./ Döntés a Szikszó 068/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
14./ A helyi adókról szóló 15/2011.(VII.05.) számú önkormányzati rendelet módosítása
15./ Döntés a képviselők hozzájárulásáról a szikszói díszkivilágításra vonatkozóan
Zárt ülésen:
1./ Döntés a Szikszó, Kassai u. 57. tetőtér 7. sz. alatti szociális bérlakás bérbeadásáról
2./ Szociális kérelmek elbírálása
3./ Ajánlati konstrukció bemutatása az ING Biztosító Zrt. által, a polgármesterre vonatkozó
életbiztosítási szerződéssel kapcsolatban
- Egyebek
17.00 órától KÖZMEGHALLGATÁS
Mező István képviselő: tegnap tartotta ülését az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális
bizottság. Zárt ülésen szeretné majd előterjeszteni Bényi Levente szikszói tanuló segélyezési
ügyét.
Füzesséri József polgármester: szavazásra teszi fel Mező István képviselő módosító javaslatát,
melyet a képviselő-testület – 9 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 9 igen szavazattal
elfogadott.
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot a módosító javaslattal együtt – 9 fő van
jelen a szavazásnál – egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta és az alábbi módosított,
elfogadott napirend szerint tartja ülését:
NAPIREND:
1./ Beszámoló a Szikszó Centrum Kft. tevékenységéről a 2014. március 1. napjától
szeptember 30. napjáig terjedő időre vonatkozóan
2./ Beszámoló a Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde 2013/2014. nevelési évben
végzett munkájáról
3./ Beszámoló a polgármesternek a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási
Tanácsában végzett munkájáról
4./ Beszámoló az Ezüst Gázló Nonprofit Kft. 2013. évben végzett tevékenységéről
5./ Döntés az Ezüst Gázló Nonprofit Kft. jogutód nélküli megszüntetésének előkészítésével
kapcsolatban
6./ Szikszó Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/2014.(X.22.) számú önkormányzati rendelet módosítása
7./ A szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben résztvevők számára
kiírt ösztöndíj pályázat eredmény hirdetése
8./ Felhatalmazás a Turul Provincia Nonprofit Kft. felértékeltetésére vonatkozóan
9./ Döntések Szikszó Város intézményszerkezetének átalakításával és a kapcsolódó alapító
okiratok elfogadásával kapcsolatban
10./ A Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása
11./ Döntés a Zempléni Szakképzési-szervezési Társulás megszüntető okiratának
elfogadásáról, döntés a Zempléni Szakképzési-szervezési Társulás vagyonmegosztási
megállapodásának elfogadásáról

12./ Döntés a Szikszó 1284/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
13./ Döntés a Szikszó 068/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
14./ A helyi adókról szóló 15/2011.(VII.05.) számú önkormányzati rendelet módosítása
15./ Döntés a képviselők hozzájárulásáról a szikszói díszkivilágításra vonatkozóan
Zárt ülésen:
1./ Bényi Levente szikszói tanuló segélyezési ügye
2./ Döntés a Szikszó, Kassai u. 57. tetőtér 7. sz. alatti szociális bérlakás bérbeadásáról
3./ Szociális kérelmek elbírálása
4./ Ajánlati konstrukció bemutatása az ING Biztosító Zrt. által, a polgármesterre vonatkozó
életbiztosítási szerződéssel kapcsolatban
- Egyebek
17.00 órától KÖZMEGHALLGATÁS
Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
NAPIREND:
1./ Beszámoló a Szikszó Centrum Kft. tevékenységéről a 2014. március 1. napjától
szeptember 30. napjáig terjedő időre vonatkozóan
2./ Beszámoló a Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde 2013/2014. nevelési évben
végzett munkájáról
3./ Beszámoló a polgármesternek a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási
Tanácsában végzett munkájáról
4./ Beszámoló az Ezüst Gázló Nonprofit Kft. 2013. évben végzett tevékenységéről
5./ Döntés az Ezüst Gázló Nonprofit Kft. jogutód nélküli megszüntetésének előkészítésével
kapcsolatban
6./ Szikszó Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/2014.(X.22.) számú önkormányzati rendelet módosítása
7./ A szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben résztvevők számára
kiírt ösztöndíj pályázat eredmény hirdetése
8./ Felhatalmazás a Turul Provincia Nonprofit Kft. felértékeltetésére vonatkozóan
9./ Döntések Szikszó Város intézményszerkezetének átalakításával és a kapcsolódó alapító
okiratok elfogadásával kapcsolatban
10./ A Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása
11./ Döntés a Zempléni Szakképzési-szervezési Társulás megszüntető okiratának
elfogadásáról, döntés a Zempléni Szakképzési-szervezési Társulás vagyonmegosztási
megállapodásának elfogadásáról
12./ Döntés a Szikszó 1284/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
13./ Döntés a Szikszó 068/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
14./ A helyi adókról szóló 15/2011.(VII.05.) számú önkormányzati rendelet módosítása
15./ Döntés a képviselők hozzájárulásáról a szikszói díszkivilágításra vonatkozóan
Zárt ülésen:
1./ Bényi Levente szikszói tanuló segélyezési ügye
2./ Döntés a Szikszó, Kassai u. 57. tetőtér 7. sz. alatti szociális bérlakás bérbeadásáról
3./ Szociális kérelmek elbírálása
4./ Ajánlati konstrukció bemutatása az ING Biztosító Zrt. által, a polgármesterre vonatkozó
életbiztosítási szerződéssel kapcsolatban
- Egyebek

17.00 órától KÖZMEGHALLGATÁS
NAPIREND:
1./ Beszámoló a Szikszó Centrum Kft. tevékenységéről a 2014. március 1. napjától
szeptember 30. napjáig terjedő időre vonatkozóan
Előterjesztő: ügyvezető
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, köszönti a napirend
tárgyalásánál Margitai István urat, aki a Szikszó Centrum Kft. képviseletében van jelen,
kérdése van-e szóbeli kiegészítése, melyre a válasz nemleges.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta a beszámolót, a bizottsági ülésen megjelentek a Kft. képviselői is. A
bizottság javasolja a beszámoló elfogadását.
Sváb Antal Béla képviselő: a beszámoló harmadik oldalán szerepel, hogy „a szerződéses
munkatársak helyére fokozatosan alkalmazotti státuszokat alakítunk ki.” Kéri, hogy
amennyiben lehetséges elsősorban szikszói munkavállalókat vegyenek fel. Hiányolja a cég
elérhetőségét, telefonszámot, e-mail címet.
A beszámoló második oldalán szerepel, hogy „A cél az, hogy a cég a versenyszférában is
képes legyen megállni a helyét.” Ezt a célt csak támogatni tudja.
Pohubi József képviselő: a második oldalon szereplő „A cél az, hogy a cég a versenyszférában
is képes legyen megállni a helyét.”: szeretné megkérdezni, hogy az elmúlt hét hónapban
milyen események történtek. Szerepel a beszámolóban, hogy „Szemléletváltás történt” – Ő,
mint városi polgár, nem igazán érzékeli ezt. Ezt a véleményét a tegnapi bizottsági ülésen az
óvoda vezetője által elmondottak is megerősítik, aki elmondta, hogy az óvoda tetején a kupás
cserepek javítása három hónapba tellett. De az iskolai karbantartások terén sem lát
szemléletváltást, valamint a közterületek vonatkozásában sem. A feladat ellátást részletesen
kibontva szerette volna látni, ezt hiányolja, valamint a bevételeket is szerette volna elolvasni a
főkönyvi kivonatok helyett. Ebben a beszámolóban csupán célok és tervek vannak, de
konkrétan semmi nem szerepel.
Margitai István Szikszó Centrum Kft.: az éves beszámolóban majd részletesen le fognak írni
mindent, amiket kért Pohubi József képviselő úr azt is. Az iskolai karbantartással
kapcsolatosan elég sok probléma van az iskola igazgatónővel is, mert be kellene engedni a
karbantartókat abban az időben, amikor ők el tudják végezni a munkájukat, tehát egy pici
rugalmasságot kérne.
Füzesséri József polgármester: ez azt jelenti, hogy a karbantartásra az iskola nem engedi be a
karbantartókat?
Margitai István Szikszó Centrum Kft.: igen, volt erre példa.
Füzesséri József polgármester: kéri Pohubi József képviselő urat, hogy ebben segítsen.
Margitai István Szikszó Centrum Kft.: kértek egy listát is az iskolától, hogy mik azok a

feladatok, amiket el kell végezni. A listán olyan feladatok is szerepeltek, amiket már
elvégeztek. Szívesen leülne az iskola vezetésével ezzel kapcsolatban, megbeszélni, hogyan
lehetne hatékonyan ellátni ezt a karbantartási feladatot. Az óvoda kapcsán elmondja, hogy
valóban elég későn végezték el ezt a munkát, sok munkájuk van, amit majd az éves
beszámolóban le fognak írni.
Pohubi József képviselő: még annyit szeretne elmondani az iskolai karbantartás kapcsán,
hogy az új közoktatási törvényt kell ismerni, amelyben le van írva, hogy az iskolában ki,
mikor, mit csinálhat. Oktatási időben nem lehet az osztályteremben karbantartási munkát
végezni.
Füzesséri József polgármester: ez a kft. alig hét hónapja működik, feladata a
városüzemeltetés. Reméli, hogy az elkövetkezendő időben bebizonyosodik, hogy ezzel a kft.vel meg lehet csinálni ezeket a feladatokat. Sajnos a városban nagyon sok probléma, feladat
van, amit meg kellene oldani, rengeteg az intézmény is a településen. Most az önkormányzat
csak minimális összeget ad a kft-nek, ami csak a tűzoltáshoz elég.
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: a kft. működéséhez az önkormányzat havonta bizonyos
összeget ad. De azt is meg kellene nézni, hogy a finanszírozás milyen folyamatossággal
történik.
Laczkó Lászlóné alpolgármester: nagyon jónak tartja a beszámolót és számára elfogadható.
Valóban nem régen működik a cég, adjuk meg számukra a lehetőséget és támogassuk őket,
valószínű, hogy a következő beszámolóban már sokkal részletesebben és sokkal több
eredményről fognak tudni beszámolni.
Takács Lászlóné alpolgármester: olvasta a beszámolót, vannak eredmények és sok mindent
megvalósítottak már. Nagyon tetszik neki, hogy céljuk a feladatokhoz rendelt irányítási
szerkezet kialakítása: ezt nagyon pozitívnak értékeli, és javasolja is, hogy valósítsák meg.
Az iskolával kapcsolatos problémákat Ő is hallotta, a rugalmasságot oda-vissza kellene
biztosítani, a feladatok elvégzését össze kellene hangolni.
Sváb Antal Béla képviselő: két fontos dolgot szeretne mondani, az egyik, hogy a cég
bevételeit növelni kellene, a másik, hogy az alkalmazotti létszámot szikszóiakkal kellene
feltölteni.
Füzesséri József polgármester: a városüzemeltetésre egy évben mennyit fordítunk, illetve
mennyit kap egy évben az iskola az üzemeltetésre?
Kriván Ildikó gazdálkodási osztályvezető: az iskola több mint harmincmillió forint éves
szinten, a városüzemeltetésre pedig 24 millió forint volt tervezve.
Füzesséri József polgármester: ezen el lehet gondolkodni, nem azt mondja, hogy az iskolára
fordított összeg sok, csak az iskola és egy város üzemeltetése között van egy kis különbség.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület a beszámolót – 9 fő van jelen a szavazásnál –
8 igen és 1 nem szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 198/2014.(XI.13.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Szikszó Centrum Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadása

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szikszó Centrum Nonprofit
Kft. 2014. március 1. napjától 2014. szeptember 30. napjáig tartó időszakban végzett
tevékenységéről szóló beszámolóját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
2./ Beszámoló a Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde 2013/2014. nevelési évben
végzett munkájáról
Előterjesztő: intézményvezető
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 3. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, köszönti a napirend
tárgyalásnál Piskótiné Gyöngyösi Ivetta intézményvezetőt, kérdése az előterjesztő felé, van-e
szóbeli kiegészítése, melyre a válasz nemleges.
Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság tárgyalta a
beszámolót, jelen volt a bizottsági ülésen az intézmény vezetője is, aki a kérdésekre válaszolt.
A bizottság elfogadta a beszámolót. Az intézményvezető jelezte, hogy ez év márciusáig volt
karbantartó az intézményben, a bizottság véleménye, hogy egy ilyen intézményben indokolt a
karbantartó alkalmazása.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: szerinte is indokolt a karbantartó alkalmazása.
Takács Lászlóné alpolgármester: örömmel vette a beszámolót, nagyon eredményesnek tartja
az intézmény munkáját. Nagyon jó döntés volt az intézményvezető kinevezése az intézmény
élére. Örül neki, hogy más településekről is jönnek ide a gyerekek. Gratulál az
eredményekhez, megköszöni az óvoda dolgozóinak és vezetőjének a munkáját.
Pohubi József képviselő: osztja az Oktatási Bizottság véleményét. Annyit szeretne még
elmondani, hogy Szikszón ez az egyetlen intézmény, ahol mester pedagógus is dolgozik.
Piskótiné Gyöngyösi Ivetta intézményvezető: igen, valóban így van, Pohubiné Szatmári
Beatrix a mester pedagógus. Ezt az Ő elmondásából tudja, az erről szóló tanúsítványt még
nem mutatta be neki, ezért nem szerepel a beszámolóban.
Füzesséri József polgármester: ha van az intézményben egy mester pedagógus, akkor kéri,
hogy használják a kollégák az Ő tudását. Az óvoda működése az elmúlt időszakban
példaértékű, szépen fejlődött az intézmény, nagyon jó a nevelési irányvonal, jól érzik magukat
a gyerekek. Minden dolgozónak köszöni a munkáját, a beszámolót elfogadásra javasolja.
Piskótiné Gyöngyösi Ivetta intézményvezető: valóban felmerült a bizottsági ülésen a
karbantartó hiánya, valóban Ő is nagyon szeretné, ha lenne az intézményben karbantartó. El
szeretné még mondani a tető javítás kapcsán, hogy tudja, mennyire leterheltek a Szikszó
Centrum Kft. dolgozói, és nehezen jutnak el hozzájuk ha adódik valami, de azt is tudni kell,
hogy amikor nyáron az óvoda játszóterét tönkre tették, akkor a Kft. azonnal lépett és
felszerelte a kamera rendszert az óvoda udvarán és a világítást is megjavította. Köszönetet

szeretne még mondani a testületnek, hogy a múlt nyáron elfogadták az óvoda módosított
pedagógiai programját és belekerült a gyermekek úszás oktatása is.
Dr. Ambrus Barnabás képviselő: nagyon tetszett neki, hogy klímafelmérést végzett az óvoda
vezetője. Az óvoda néhány helyiségében a neoncsövek búra nélkül vannak, ez nagyon rontja a
gyerekek látását. A jövő évi költségvetésbe ezt mindenképpen tervezni kell.
Piskótiné Gyöngyösi Ivetta intézményvezető: ezt a problémát jelezte a Szikszó Centrum Kft.
felé, akik a felmérést elvégezték, tehát ez már folyamatban van, ezért nem írta le a
beszámolóba.
Füzesséri József polgármester: akkor nem díszkivilágítás kell, hanem ezt a problémát kell
először megoldani.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: ha ezt csak így lehet megoldani, akkor nyitott
arra, hogy a korábban felajánlott tiszteletdíjukat erre a célra fordítsák.
Füzesséri József polgármester: sorrendet kell tartani, jó lenne a díszkivilágítást is megoldani,
de akkor előtte már mindennek rendbe kellene lenni a városban. Még egyszer megköszöni az
óvoda vezetőjének és dolgozóinak munkáját.
Sváb Antal Béla képviselő: bizottsági ülésen szó volt arról, hogy az óvoda dolgozói mikor
kaptak munkájukért erkölcsi elismerést. Javasolja, hogy – ha már anyagilag nem tudjuk őket
jutalmazni – akkor legalább erkölcsi elismerésben, a díszpolgári címhez hasonlóan pl. az „Év
óvoda pedagógusa” címmel lehetne az óvoda dolgozóit jutalmazni. Ennek a részleteit majd az
Oktatási Bizottságnak kellene kidolgoznia.
Füzesséri József polgármester: egyetért a javaslattal, minden évben ki lehetne osztani,
dolgozza ki a bizottság a javaslatot. Ezt az iskola dolgozóira is lehetne alkalmazni és egy
tisztességes összeget is lehetne adni mellé.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület a beszámolót – 9 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 199/2014.(XI.13.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde beszámolójának elfogadása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szikszói Városi Egységes
Óvoda-Bölcsőde 2013/2014 nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolóját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
3./ Beszámoló a polgármesternek a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási
Tanácsában végzett munkájáról
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 4. sz. melléklet)

Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta a beszámolót, felmerült a bizottsági ülésen, hogy csökkenteni kellene a
másik busz árát, akkor talán lenne rá vevő. Elhangzott az is, hogy minden önkormányzat
igényeket támaszt, de nem szeretne hozzátenni a közös kasszához. A beszámolót elfogadásra
javasolják.
Füzesséri József polgármester: az, hogy az önkormányzatok ma nem fizetnek, azért van, mert
sokszor nincs miből fizetni. Ma egyeztetett a busz eladásáról, csökkenteni fogják az árát. A
választások kapcsán most nagy számban új polgármesterek kerültek az önkormányzatok élére,
reméli, hogy hasznosabb együttműködést fognak tudni kialakítani. Elmondja még, hogy
Rákóczi LEADER néven egy új egyesületet hoztak létre, melyben most hét település vesz
részt.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület a beszámolót – 9 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 200/2014.(XI.13.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A polgármester beszámolója a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulásban végzett
munkájáról
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármesternek, a Szikszói
Kistérségi Többcélú Társulásban 2014. évben végzett munkájáról szóló beszámolóját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
4./ Beszámoló az Ezüst Gázló Nonprofit Kft. 2013. évben végzett tevékenységéről
Előterjesztő: ügyvezető
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 5. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, köszönti a napirend
tárgyalásánál Kalocsai Krisztina ügyvezetőt, kérdése az előterjesztő felé, van-e szóbeli
kiegészítése, melyre a válasz nemleges.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta a beszámolót, ügyvezető asszony részt vett a bizottsági ülésen. A bizottság
hiányolta a számszaki adatokat, nyilván a végelszámolás kapcsán majd ezeket is meg fogják
kapni. A beszámolót elfogadásra javasolják.
Pohubi József képviselő: nem találja a pénzügyi beszámolót, pedig az utolsó oldal utolsó
bekezdésében le van írva, hogy „a mellékelt pénzügyi beszámoló”. Kérdése, miért nincs itt.
Érdeklődik, hogy a tapolcai bérleti szerződés felmondása után milyen pénzügyi elszámolás
történt, hiszen oda több mint tízmillió forintot fektettünk. 2012. szeptemberétől a konyha
átvette a kulturális feladatokat, ezért a beszámolóban szereplő 2013-as kulturális feladatok
nem igazán ide tartoznak. Támogatja a cég megszüntetését, a beszámolót elfogadásra
javasolja.

Kalocsai Krisztina ügyvezető: elnézést kér, lemaradt a mérleg beszámoló, ezt pótolja
természetesen. Végelszámolásra fog kerülni a cég, így mindenképpen be kell ezt majd
mutatni. A tapolcai kempingből, amit vásárolt az önkormányzat, mindent elhoztak, ami pedig
felújításra került azt sajnos nem tudták elhozni, az lebontásra került. Az önkormányzat ezt
hogy fogja elszámolni, arra ő nem tud válaszolni.
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: nem az Ezüst Gázló Kft. volt a tapolcai kemping bérlője,
hanem a Karolai Alapítvány. A Karolai Alapítvány és a Hell, illetve az Üvegszikla Kft. között
jött létre a bérleti szerződés, és a Karolai Alapítvány és az Ezüst Gázló Kft. között létrejött
egy üzemeltetési megállapodás. Ott is az volt a helyzet, hogy a bevételek nem ott csapódtak
le, viszont a feladatok az Ezüst Gázló Kft. részéről jelentkezett. Tehát a Karolai
Alapítványnak volt bérleti szerződése az Üvegszikla Kft-vel, s azok a beruházások amik
történtek, azok az Üvegszikla Kft-vel valóban még egy tárgyalást megérnének, hogy egy
elszámolási helyzet kialakuljon, illetve kialakult egy elszámolási helyzet, ennek az
eredményét kéne még egy kicsit erőltetni. Az eszközök, amik a tapolcai kempingbe
megvásárlásra kerültek, tárgyi eszközök, azok valóban az Ezüst Gázló Kft. leltárába kerültek,
a mozdítható tárgyi eszközöket elhozták, itt azokról a beruházásokról kellene majd beszélni,
mint pl. fürdő kialakítás, vizesblokk stb. jellegű beruházások. Amikor az intézmény
szerkezetátalakítás megtörtént, akkor létrejött egy háromoldalú megállapodás, az
Önkormányzati Konyha, az Ezüst Gázló Kft. és az önkormányzat között, és ez okozta ezt az
egyveleg dolgot, azért van felsorolva a 2013-as összes feladat amit az Ezüst Gázló Kft.
végzett el, ennek a megállapodásnak az alapján, tehát az azért nem fog a konyhának a
feladatai között megjelenni, mert nem ők csinálták, hanem az együttműködési megállapodás
alapján az Ezüst Gázló Kft. végezte el a feladatokat.
Füzesséri József polgármester: sajnálja, hogy eljutottunk ebbe a helyzetbe, hogy az Ezüst
Gázló Kft-t végelszámolni szeretnénk. Ebben a Kft-ben sok-sok jó elképzelés volt, arról nem
lehet tenni, hogy a pénzügyi konstrukciók az elmúlt időszakban nagyon nehezen alakultak.
Kultúrára, sportra, szórakozásra viszonylag kevés pénzt tudtunk fordítani. Az Ezüst Gázló
Kft. tavalyi költségvetését oly mértékben megszigorítottuk, hogy abból igazán semmit nem
lehetett csinálni. A pályázatok is sokkal nehezebben valósultak meg, mint ahogy elképzelték,
tehát eljutottak abba a helyzetbe, hogy ezt a kft-t végelszámolni kell. Egy dolog vigasztaljon
minket, hogy ennek a kft-nek jelenleg nincs tartozása. Azt is látni kell, hogy kultúrára ma
ebben az országban mindenütt nagyon kevés pénzt fordítanak. Azt is lehet látni, hogy évek
óta küszködünk, hogy életben tartsuk az uszodát, hiszen önkormányzati erőből nyereségesen
üzemeltetni nem lehet. A sportéletre megfelelő összeget az elmúlt években nem tudtunk
fordítani, a sportlétesítmények, amik voltak, teljes egészében elavultak. Az elkövetkezendő
években ezeknek a területeknek a fejlesztése lesznek a legfontosabb feladatok.
Kalocsai Krisztina ügyvezető: szerette volna még elmondani, hogy volt egy 23 milliós
pályázatuk, ami 20 főnek biztosít majd munkahelyet egy éven keresztül.
Pohubi József képviselő: szeretné megjegyezni a jegyzőkönyv számára, hogy 2013. év elején
kérte vissza a tulajdonos, ha jól emlékszik, Tapolcát, tehát már bő másfél éve. Akkor mondta
ezzel kapcsolatban alpolgármester úr, hogy még van tennivaló az elszámolás ügyében. Kéri,
hogy erre fordítson figyelmet, aki erre jogosult, aki ezt teheti, tessék végezni ezt a munkát,
hogyha ebből nekünk származik bármi, akkor azzal éljünk.
Füzesséri József polgármester: alpolgármester úr azt mondta, hogy amikor a tulajdonos

visszakérte, akkor ő tett egy ajánlatot. Ezt az alapítvánnyal közölte, az alapítvány ezt
elfogadta, mert sok variációja nem volt. Azon lehet vitatkozni, hogy az ajánlat jó ajánlat volt,
vagy nem. Az összeget az alapítvány számlájára átutalták, azokat az eszközöket amit lehetett
onnan elhoztuk, a bontásból származó anyagot a Szikszó Centrum Kft. elhozta, lehet, hogy ez
nem jó üzlet, de ezt ma már csak jogi úton lehetne tisztázni. De úgy gondolja, hogy ma az
Üvegszikla Kft-vel mi nem fogunk pereskedni, hogy nem kétmillió forintot adjon, hanem
kétmillió ötszázezer forintot. Az elszámolás részükről korrektül megtörtént.
Pohubi József képviselő: csupán azért szólt, mert a Karolai Alapítvány is érintett. Azt szeretné
kérni, hogy akár interpellációra adott írásbeli válaszként kapja már meg akkor, hogy ez hogy
történt, meg tudjon vele ismerkedni. Nem jogi eljárást mondott, csak az elszámolást szeretné
látni.
Füzesséri József polgármester: az elszámolás korrektül megtörtént a részükről. Nem értettek
teljes egészében vele egyet, de az Üvegszikla Kft-vel nem tud perre menni. Szívesen
megmutatja, megvan a szerződés. Ők a maguk részéről korrekt ajánlatot tettek.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület a beszámolót – 9 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 201/2014.(XI.13.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Az Ezüst Gázló Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Ezüst Gázló Nonprofit
Kft. 2013. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
5./ Döntés az Ezüst Gázló Nonprofit Kft. jogutód nélküli megszüntetésének előkészítésével
kapcsolatban
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: a 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 – egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 202/2014.(XI.13.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés az Ezüst Gázló Nonprofit Kft. jogutód nélküli megszüntetésének
előkészítésével kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Ezüst Gázló Nonprofit Kft.
legfőbb döntéshozó szerve megbízza az ügyvezetőt, hogy a társaság könyvvezetéséért felelős

személlyel együttműködve 2014. október 31-i fordulónappal készítse el a társaság
vagyonmérleg-tervezetét, és azt legkésőbb 2014. november 30-ig bocsássa rendelkezésre, a
társaság jogutód nélküli megszüntetéséről szóló döntés megalapozása céljából.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: gazdálkodási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
6./ Szikszó Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/2014.(X.22.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 7. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság tárgyalta az
előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, azzal a módosító javaslattal élnek, hogy javasolják a
bizottság feladatai közé felvenni a kapcsolattartást, együttműködést a Klebersberg
Intézményfenntartó Központ Szikszói Tankerületével és a Szepsi Csombor Márton
Gimnázium, Szakképző, Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal.
Mező István bizottsági elnök: a tegnapi bizottsági ülésen szóba került ez is, fölvetődött, hogy
az iskola mintha mostohagyerek lenne. Az Oktatási Bizottság kihelyezett ülést fog tartani az
iskolában, ahol megpróbálnak megismerkedni a gondokkal és az elmérgesedett helyzetet
megpróbálják oldani.
Füzesséri József polgármester: a KLIK vezetőjével nagyon jó együttműködést sikerült
kialakítani, az iskolával kapcsolatban nem érti, hogy miből adódik ez az elmérgesedett
helyzet, hiszen az iskola nagyon fontos a város életében. Ha az önkormányzat nem állna ki az
iskola érdekében, akkor a gimnáziumot már bezárták volna. El tudja fogadni a bizottság
módosító javaslatát. 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 a rendelet-tervezetet a módosító javaslattal együtt
– 9 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az
alábbi rendeletet:
SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2014.(XI.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Szikszó Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/2014.(X.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
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 a Szervezeti és Működési Szabályzatot (a továbbiakban:

SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja:
1.§
A Rendelet 28.§-a az alábbi bekezdésekkel egészül ki:
„(17) Testvérvárosi kapcsolatok fenntartása, ápolása, kapcsolattartás.
(18) Nemzetiségi önkormányzatokkal való együttműködés, kapcsolattartás, a nemzetiségi
önkormányzatok munkájában történő segítségnyújtás.
(19) Kapcsolattartás, együttműködés a Klebersberg Intézményfenntartó Központ Szikszói
Tankerületével és a Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző, Általános Iskola,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal.”
2.§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
15 óra 30 perckor Gál Péter képviselő az ülésről távozott.
7./ A szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben résztvevők számára
kiírt ösztöndíj pályázat eredmény hirdetése
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 8. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül
elmondja, hogy az előterjesztéshez három határozati javaslat tartozik.
Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság
megtárgyalta a pályázatokat. 12 db pályamű érkezett be a pályázatra, mind a három
kategóriában 4-4 db. A pályázati kiírásnak vannak feltételei, melynek egyébként Ő a
felülvizsgálatát fogja kezdeményezni, mert szerinte van benne egy-két vitatható pont. Pohubi
képviselő úr nehezményezte – és van igazság abban, amit mondott -, hogy a pályázati határidő
meg lett hosszabbítva. A saját véleménye pedig az, hogy a nyolc osztályos gimnáziumba járó
diák, aki ötödikes, vagy hatodikos, az miért középiskolás? Az Ő szemében nem az, szerinte
általános iskolásnak minősül. Az I. kategóriában Pallai Szilvia szerezte a legtöbb, tíz pontot, a
II. kategóriában Bátry Bettina kapta a legtöbb, 15 pontot, a III. kategóriában pedig Kovács
Dorottya nyert 23 ponttal.
Módosító javaslat nem volt, polgármester az I. határozati javaslatot teszi fel szavazásra,
melyet a képviselő-testület – 8 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal
elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 203/2014.(XI.13.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben
résztvevők számára meghirdetett ösztöndíj pályázat I. kategóriájának nyertese
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 145/2014.(IX.24.) K.T. számú
határozatában meghirdetett ösztöndíj pályázat I. kategóriájának nyerteseként – az elért
pontszámok alapján – Pallai Szilviát, a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának
hallgatóját nevezi meg, akit Szikszó Város Önkormányzata (2014. szeptemberétől, 2015.
júniusáig) minden hónap 10. napjáig nettó 30.000.-Ft összegű ösztöndíjban részesít.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Polgármester a II. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület – 8 fő
van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 204/2014.(XI.13.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben
résztvevők számára meghirdetett ösztöndíj pályázat II. kategóriájának nyertese
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 145/2014.(IX.24.) K.T. számú
határozatában meghirdetett ösztöndíj pályázat II. kategóriájának nyerteseként – az elért
pontszámok alapján – Bátry Bettinát, a Miskolci Egyetem Bölcsésztudományi Karának
hallgatóját nevezi meg, akit Szikszó Város Önkormányzata (2014. szeptemberétől, 2015.
júniusáig) minden hónap 10. napjáig nettó 20.000.-Ft összegű ösztöndíjban részesít.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Polgármester a III. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület – 8 fő
van jelen a szavazásnál – 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott és meghozta az
alábbi határozatot:
Szám: 205/2014.(XI.13.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben
résztvevők számára meghirdetett ösztöndíj pályázat III. kategóriájának nyertese
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 145/2014.(IX.24.) K.T. számú
határozatában meghirdetett ösztöndíj pályázat III. kategóriájának nyerteseként – az elért
pontszámok alapján – Kovács Dorottyát, a Fényi Gyula Gimnázium tanulóját nevezi meg,
akit Szikszó Város Önkormányzata (2014. szeptemberétől, 2015. júniusáig) minden hónap 10.
napjáig nettó 10.000.-Ft összegű ösztöndíjban részesít.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
8./ Felhatalmazás a Turul Provincia Nonprofit Kft. felértékeltetésére vonatkozóan
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 9. 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: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, az első határozati javaslatot maximálisan támogatják, a
másodikat a bizottság támogatja, Ő maga viszont egy kicsit szkeptikus. Ha ezt most
értékesítjük, akkor nem marad száz százalékos önkormányzati tulajdon.
Sváb Antal Béla képviselő: a második határozati javaslat kapcsán kérdések merülnek fel, azt
javasolja, hogy a kutat semmiképpen ne adjuk el, inkább használatba adást javasol.
Füzesséri József polgármester: bérbeadásnál egy viszonylag kisebb összeget kapunk hosszú
távon, ha viszont eladjuk, akkor egy nagy összeget kapunk érte. A fejlesztésekhez az lenne a
cél, hogy minél előbb eladni, hiszen hosszú távon ezt a kutat mi nem tudjuk üzemeltetni, a
jelenlegi törvények szerint vízszolgáltatók nem tudunk lenni.
Sváb Antal Béla képviselő: nem vízszolgáltatásra gondolt, hanem arra, hogy ne adjuk ki a
kezünkből.
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: az előterjesztés nem a kút eladásáról szól, hanem a Turul
Kft. 49 %-os üzletrészének az értékesítéséről. Véleménye szerint elég magas lesz ennek a
cégnek az értéke, nem lesz olyan egyszerű értékesíteni. Viszont a cég eladásánál
kötelezettséget is át kell vennie a vevőnek, mint pl. az Uszoda üzemeltetése, illetve annak
vesztesége. Most polgármester úr kap egy felhatalmazást tárgyalások lefolytatására, azután
természetesen majd a képviselő-testület fog dönteni.
Füzesséri József polgármester: azt javasolja, hogy hirdessük meg a felértékelést, a három
árajánlat közül a Bizottság döntse el, hogy melyiket választja, amikor az elkészül, megkapja a
Bizottság, Ő pedig annak alapján fog tárgyalni.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: részben ide tartozik az is, hogy az Uszoda
üzemeltetéséről van egy testületi határozat, mely szerint a Redo kft. üzemelteti.
Füzesséri József polgármester: azt a határozati javaslatot vissza kell majd vonni.
Pohubi József képviselő: véleménye az, hogy nem tudja támogatni az eladást, meg kellene
próbálni hasznosítani, meg kellene hirdetni. Ez a vagyon víz, ne felejtsük el, hogy az
elkövetkezendő időszakban a víz értéke aranyat érő lesz.
Füzesséri József polgármester: ha valamit eladunk, akkor minden alkalommal nyilvánosan
meghirdetjük. Sajnos sokszor nem jelentkezett rá senki. Meghirdethetjük ezt a kutat akár
eladásra, akár üzemeltetésre. Véleménye szerint senki nem fog rá jelentkezni. Véleménye
szerint az önkormányzat akkor jár jól, ha ezt a kutat tisztességes áron eladjuk, mert mi nem
tudjuk használni, a jelenlegi törvények alapján az önkormányzat nem szolgáltathat vizet.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: az a kérése polgármester úr felé, hogy ha tárgyal,
ne zárja ki a bérlet lehetőségét.
Füzesséri József polgármester: nem támogatja a bérbeadást. Az a pénz tíz év múlva semmit
nem fog érni. Valamint, ha bérleti szerződést kötünk, akkor nem vállalja az Uszoda
üzemeltetését, az pedig évi ötvenmillió forint veszteséget csinál a városnak.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a II. határozati javaslathoz a módosító javaslata a

következő: „Felhatalmazzuk a polgármestert tárgyalások lefolytatására a Turul Provincia
Nonprofit Kft. 49%-os üzletrészének értékesítésére, valamint az esetleges ivóvíz kút
hasznosítására, értékesítés, vagy bérlet keretében.”
Polgármester szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot, melyhez módosító javaslat nem
volt, melyet a képviselő-testület – 8 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 8 igen
szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 206/2014.(XI.13.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Felhatalmazás a Turul Provincia Nonprofit Kft. felértékeltetésére vonatkozóan
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
bízzon meg egy könyvvizsgálót és egy ingatlan vagyonértékelőt, hogy készítsenek átfogó
szakvéleményt a Turul Provincia Nonprofit Kft. értékére vonatkozóan.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
A II. határozati javaslat kapcsán polgármester szavazásra teszi fel Gulyásné Dr. Kerekes Rita
bizottsági elnök módosító javaslatát, melyet a képviselő-testület - 8 fő van jelen a szavazásnál
– 5 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott. A II. határozati javaslatot a
módosító javaslattal együtt a képviselő-testület - 8 fő van jelen a szavazásnál - 5 igen, 2 nem
szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 207/2014.(XI.13.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Felhatalmazás a Turul Provincia Nonprofit Kft. üzletrészének értékesítésére
vonatkozó tárgyalások lefolytatására
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
tárgyalások lefolytatására a Turul Provincia Nonprofit Kft. 49%-os üzletrészének
értékesítésére, valamint az esetleges ivóvíz kút hasznosítására, értékesítés, vagy bérlet
keretében, valamint az uszoda működtetésére, üzemeltetésére vonatkozóan.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
9./ Döntések Szikszó Város intézményszerkezetének átalakításával és a kapcsolódó alapító
okiratok elfogadásával kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 10. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül
elmondja, hogy az előterjesztéshez három határozati javaslat tartozik.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Módosító javaslatuk, hogy a Karolai Közalapítvány is

kerüljön át az új intézményhez. Másik módosító javaslatuk pedig, hogy mind a két pályázati
kiírásba kerüljön bele – a helyismeret mellett – a szakmai tapasztalat is. Konyhánál nyilván a
közétkeztetésben, a másik intézménynél pedig a közművelődésben, vagy a sportban. Ezzel
együtt elfogadásra javasolják.
Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is tárgyalta
az előterjesztést, megfogalmazódott, hogy a második intézmény nem lesz-e egy embernek túl
nagy feladat. A bizottság elfogadásra javasolja a határozatokat.
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: véleménye szerint költségvetési intézményben szerzett
vezetői gyakorlatot is kellene kérni, mind a két pályázatnál.
Füzesséri József polgármester: elsősorban szikszói lakost szeretnénk ide felvenni. Egy
fiatalnak nem lesz vezetői gyakorlata. Nem korlátozná le ezzel a pályázók körét.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: azt írjuk bele, hogy „előnyt jelent”.
Füzesséri József polgármester: azt el tudja fogadni. Karolát viszont nem most kellene
behozni, majd megnézzük.
Polgármester szavazásra teszi fel Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök javaslatát, mely
szerint Karola is kerüljön át az új intézményhez: a képviselő-testület a módosító javaslatot – 8
fő van jelen a szavazásnál – 4 igen és 4 nem szavazattal nem fogadta el.
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester módosító javaslatát, mely szerint mind a két pályázatnál
„előny a vezetői gyakorlat”, a képviselő-testület – 8 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag
8 igen szavazattal elfogadta.
A Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát, miszerint a Konyha vezetői pályázatnál a
közétkeztetésben szerzett három év szakmai tapasztalat kell, a képviselő-testület – 8 fő van
jelen a szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta. Szintén a Pénzügyi Bizottság
módosító javaslata, hogy a másik pályázatnál is három év sport és közművelődési szakirányú
felsőfokú szakmai tapasztalat kell: a képviselő-testület – 8 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta.
Polgármester szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület – 8 fő
van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 208/2014.(XI.13.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntések Szikszó Város intézményszerkezetének átalakításával kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Önkormányzati
Konyha, Könyvtár, Általános Szolgáltató Központ és Inkubátorház intézményéből kiválással
létrehozza a Szikszói Városi Intézményműködtető Központot, mint önállóan működő
költségvetési szervet. Az Önkormányzati Konyha, Gyermekélelmezés pedig önállóan működő
és gazdálkodó költségvetési szervként működik tovább. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
mindkét intézmény vezetésére intézményvezetői pályázatot ír ki, az előterjesztés mellékletét
képező tartalommal. A pályázatok benyújtásának határideje 2014. december 16.
Felelős: polgármester

Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Polgármester szavazásra teszi fel a II. határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület – 8 fő
van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 209/2014.(XI.13.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Az Önkormányzati Konyha, Könyvtár, Általános Szolgáltató Központ és
Inkubátorház alapító okiratának módosítása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja az
Önkormányzati Konyha, Könyvtár, Általános Szolgáltató Központ és Inkubátorház alapító
okiratát:
Az alapító okiratának eredeti szövegezése:
1. Az intézmény neve:
Önkormányzati Konyha, Könyvtár, Általános Szolgáltató Központ és Inkubátorház
Rövidített név: Általános Szolgáltató Központ és Könyvtár
2. Székhelye:
3800 Szikszó, Malom u. 4.
Telephelyei:
- 3800 Szikszó, Malom u. 3. sz.
- 3800 Szikszó, Malom u. 5. sz.
- 3800 Szikszó, Malom u. 7. sz.
- 3800 Szikszó, Rákóczi u. 33. sz.
- 3800 Szikszó, Esze Tamás u. 2177/4 hrsz.
Törzskönyvi azonosító: 548948
Adószám: 15548940-2-05
3.Az intézmény alapítója, címe
Szikszó Város Önkormányzata
3800. Szikszó, Kálvin tér 1.
Alapításának időpontja:1995. szeptember.1
4. Az intézmény fenntartója neve, címe
Szikszó Város Önkormányzata
3800. Szikszó, Kálvin tér 1.
5.Az intézmény felügyeleti szerve
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő- testülete
3800. Szikszó, Kálvin tér 1.

6. Az irányító szerv neve, székhelye:
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3800. Szikszó, Kálvin tér 1.
7. Az intézmény jogállása:
Önálló jogi személy
8. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Az intézmény közfeladatai körében biztosítja az önkormányzat illetékességi területén
található oktatási és szociális intézmények részére az étkeztetést. Ellátja a
gyermekélelmezési feladatokat. A közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
alapján közfeladatnak minősül a városi könyvtár működtetése, a nyilvános könyvtári
tevékenységek ellátása, valamint a közművelődés és kultúra ápolása, fejlesztése. A
sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglalt közfeladatának minősül a sporttal
kapcsolatos tevékenységek elvégzése.
5629 Egyéb vendéglátás
9105 Közművelődési tevékenységek
9101 Könyvtári, leltári tevékenység
9311 Sportlétesítmény működtetése
Szakágazati besorolás: 562900 Egyéb vendéglátás
9. Az intézmény tevékenysége:
A. Alaptevékenysége keretében ellátja a Szikszó Város Önkormányzata oktatási
intézményeinek gyermekélelmezési feladatait, valamint a szociális ellátáshoz
kapcsolódóan végzi a szociális étkeztetést.
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás (ételkihordás, büfé)
889921 Szociális étkeztetés
89044- Közfoglalkoztatás
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
foglalkoztatása
562100 Rendezvényi étkeztetés
B. Alaptevékenysége keretében végzi az iskolai testnevelés, a versenysport, továbbá
Szikszó és vonzáskörzetében élők szabadidősport, gyógytestnevelés (gyógytorna,
gyógyúszás) ellátására vonatkozó feladatokat, valamint biztosítja a nagyobb
volumenű társadalmi és kulturális rendezvények tárgyi feltételeit.
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
931901 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
C. Az intézmény feladata továbbá – az alaptevékenységen belül – a város
közművelődési-kulturális hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése.
A lakosság komfortérzetének és munkavégző képességének növelése, rekreációjának
elősegítése. Gyermek- és ifjúsági programok szervezése, felnőtt lakosság számára
művelődési, szórakoztató, ismeretterjesztő programok biztosítása.
Szikszó város kiemelt ünnepeinek és közművelődési rendezvényeinek koordinálása.
A civil közösségek működésének, együttműködésének ösztönzése. Klubok, szabadidős
tevékenységek szervezése, működtetése. A speciális népességcsoportok művelődési
közösségeinek gondozása.
Művészeti tevékenység, művészeti nevelés.
Nemzetközi csere-kapcsolatok szervezése.
A közművelődési program pályázatok révén történő finanszírozásának elősegítése.
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
841357 Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
581900 Egyéb kiadói tevékenység
591000 Film-, videó-, televízióműsor-gyártás
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás

-

D. Alaptevékenységén belül Városi Könyvtár működtetése, nyilvános könyvtári
feladatok ellátása:
- könyvtári gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és
rendelkezésre bocsátja,
- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól,
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében
- gyermekrészlegében biztosítja a 14 éven aluli gyermekek színvonalas könyvtári
ellátását,
- folyamatos korszerűsítéssel, korszerű technikával biztosítja a könyvtári tájékoztató
tevékenységet, az információszerzést,
együttműködik a város közoktatási, egészségügyi, szociális intézményeivel, a kultúraközvetítés, a helyi tudományos és kutatómunka, a kiadványozás területén,
a város kiemelkedő alkotóinak, közösségeinek, alkotásainak megismertetése a
könyvtár sajátos eszközeivel,
- részt vesz a város kulturális, közművelődési életében kiállítások, könyvbemutatók,
továbbá a könyvtár tevékenységéhez kapcsolódó tudományos, kulturális
rendezvények szervezésében és lebonyolításában,
- együttműködik a városkörnyéki települések könyvtáraival, részükre továbbképzési,
szakmai-módszertani szolgáltatást nyújt.

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
E. Vállalkozási tevékenységen belül ellátja az Inkubátorházba betelepülő kezdő
vállalkozások segítését, mely tevékenysége 20%-át teszi ki.
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
700000 Üzletvezetési, vezetői tanácsadás
730000 Reklám, piackutatás
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
521020 Raktározás, tárolás
780000 Munkaerő-piaci szolgáltatás
811000 Építményüzemeltetés
821000 Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás
10. Az intézmény működési köre: Szikszó Város Önkormányzatának illetékességi
területe
Szikszói Többcélú Kistérségi Társulás
illetékességi területe
11. Gazdálkodási besorolás:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, mely előirányzatai felett az
intézményvezető önálló, teljes gazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Alaptevékenységét
önállóan látja el, úgy hogy ezen belül gondoskodik a fizikai, technikai feladatok
ellátásáról. Önálló számlával rendelkezik. Pénzügyi kötelezettséget az
intézményvezető vállalhat az önkormányzat által jóváhagyott költségvetési
előirányzatokon belül a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.
12. A feladat ellátását szolgáló vagyon:
A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésére áll a 1278, 1378, 1282/1,
1280/54, 1082/2, 2177/4 hrsz -on található épületek közül a feladatellátáshoz
szükséges épületek, valamint a leltár szerint nyilvántartott eszközök.
13. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetve
biztosítékként felhasználni.
14. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje
Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás
útján. A megbízás előkészítése az Önkormányzat illetékes bizottságának feladata. A
pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. Az egyéb munkáltatói
jogokat Szikszó Város Önkormányzat polgármestere gyakorolja.
A megbízás határozott időre szól.
15. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
Az intézménynél dolgozók esetében, az intézmény vezetője önállóan gyakorolja a
munkáltatói jogokat, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
alapján.
16. Az intézmény képviseletére jogosultak:

Az alapító által kinevezett intézményvezető képviseli az intézményt, és gyakorolja a
kiadmányozási jogkört, melyekért teljes anyagi felelősséggel tartozik.
17. Záró rendelkezések:
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen Alapító Okiratot a
722/2012.(X.25.) K.T. számú határozatával hagyta jóvá. Ezzel egyidejűleg hatályát
veszti a Szikszó Város Önkormányzat 3120-2/1995.(IX.1.)-87. K.T. számú
határozatával elfogadott, a 723/2007.(12.14.) K.T. számú határozattal és a
187/2009.(04.28.) K.T. számú határozattal, valamint a 559/2012.(IX.13.) K.T. számú
határozattal módosított alapító okirat.
Az alábbiak szerint módosul:
1. Az intézmény neve:
Önkormányzati Konyha, Gyermekélelmezés
2. Székhelye:
3800 Szikszó, Malom u. 4.
Törzskönyvi azonosító: 548948
Adószám: 15548940-2-05
3.Az intézmény alapítója, címe
Szikszó Város Önkormányzata
3800. Szikszó, Kálvin tér 1.
Alapításának időpontja:1995. szeptember.1
4. Az intézmény fenntartója neve, címe
Szikszó Város Önkormányzata
3800. Szikszó, Kálvin tér 1.
5. Az irányító szerv neve, székhelye:
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3800. Szikszó, Kálvin tér 1.
6. Közfeladata:
Az intézmény közfeladatai körében biztosítja az önkormányzat illetékességi területén
található oktatási és szociális intézmények részére az étkeztetést. Ellátja a
gyermekélelmezési feladatokat.
7. Államháztartási szakágazati besorolás:
562920 Egyéb vendéglátás
8. Az intézmény szakmai alaptevékenysége:
Alaptevékenysége keretében ellátja a Szikszó Város Önkormányzata oktatási
intézményeinek gyermekélelmezési feladatait, valamint a szociális ellátáshoz

kapcsolódóan végzi a szociális étkeztetést.
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem végez.
9. Az intézmény szakmai alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti
besorolása:
- 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
- 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 096010 Óvodai intézményi étkeztetés
- 096020 Iskolai intézményi étkeztetés
- 107051 Szociális étkeztetés
10. Az intézmény működési köre: Szikszó Város Önkormányzatának illetékességi
területe
Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás
illetékességi területe
11. A feladat ellátását szolgáló vagyon:
A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésére áll a 1278, 1378, 1282/1,
1280/54,1082/2, 2177/4 hrsz -on található épületek közül a feladatellátáshoz
szükséges épületek, valamint a leltár szerint nyilvántartott eszközök.
12. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetve
biztosítékként felhasználni.
13. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje
Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás
útján, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. A
megbízás előkészítése az Önkormányzat illetékes bizottságának feladata. A pályázati
eljárással kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. Az egyéb munkáltatói jogokat
Szikszó Város Önkormányzat polgármestere gyakorolja. A megbízás határozott időre
szól.
14. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
Az intézménynél dolgozók esetében, az intézmény vezetője önállóan gyakorolja a
munkáltatói jogokat, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
alapján.
15. Az intézmény képviseletére jogosultak:
Az alapító által kinevezett intézményvezető képviseli az intézményt, és gyakorolja a
kiadmányozási jogkört, melyekért teljes anyagi felelősséggel tartozik.
Szikszó, 2014. november ….
Füzesséri József
polgármester

Polgáriné Dsupin Dóra
jegyző

Záradék:
Jelen alapító okirat 2015. január 1. napján lép hatályba.
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen Alapító Okiratot a
209/2014.(XI.13.) K.T. számú határozatával hagyta jóvá. Ezzel egyidejűleg hatályát
veszti a Szikszó Város Önkormányzat 3120-2/1995.(IX.1.)-87. K.T. számú
határozatával elfogadott, a 723/2007.(12.14.) K.T. számú határozattal és a
187/2009.(04.28.) K.T. számú
határozattal, az 559/2012.(IX.13.) K.T. számú
határozattal, valamint a 722/2012.(X.25.) K.T. számú határozattal módosított alapító
okirat.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Polgármester szavazásra teszi fel a III. határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület – 8 fő
van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 210/2014.(XI.13.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Szikszói Városi Intézményműködtető Központ alapító okiratának elfogadása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szikszói Városi
Intézményműködtető Központ alapító okiratát, az alábbiak szerint:
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt
tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adja ki:
1. A költségvetési szerv:
a.) megnevezése: Szikszói Városi Intézményműködtető Központ
b.) székhelye: 3800 Szikszó, Rákóczi u. 33.
c.) telephelyei:
- 3800 Szikszó, Malom u. 3. sz.
- 3800 Szikszó, Malom u. 5. sz.
- 3800 Szikszó, Malom u. 7. sz.
- 3800 Szikszó, Esze Tamás u. 2177/4 hrsz.
2. Közfeladata:
A közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján közfeladatnak minősül a városi
könyvtár működtetése, a nyilvános könyvtári tevékenységek ellátása, valamint a
közművelődés és kultúra ápolása, fejlesztése. A sportról szóló 2004. évi I. törvényben

foglalt közfeladatának minősül a sporttal kapcsolatos tevékenységek elvégzése.
3. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenysége:
Alaptevékenysége keretében végzi az iskolai testnevelés, a versenysport, továbbá Szikszó
és vonzáskörzetében élők szabadidősport, gyógytestnevelés (gyógytorna, gyógyúszás)
ellátására vonatkozó feladatokat, valamint biztosítja a nagyobb volumenű társadalmi és
kulturális rendezvények tárgyi feltételeit.
Az intézmény feladata továbbá – az alaptevékenységen belül – a város közművelődésikulturális hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése.
A lakosság komfortérzetének és munkavégző képességének növelése, rekreációjának
elősegítése. Gyermek- és ifjúsági programok szervezése, felnőtt lakosság számára
művelődési, szórakoztató, ismeretterjesztő programok biztosítása.
Szikszó város kiemelt ünnepeinek és közművelődési rendezvényeinek koordinálása.
A civil közösségek működésének, együttműködésének ösztönzése. Klubok, szabadidős
tevékenységek szervezése, működtetése. A speciális népességcsoportok művelődési
közösségeinek gondozása.
Művészeti tevékenység, művészeti nevelés.
Nemzetközi csere-kapcsolatok szervezése.
A közművelődési program pályázatok révén történő finanszírozásának elősegítése.
Alaptevékenységén belül a Városi Könyvtár működtetése, nyilvános könyvtári feladatok
ellátása:
-

könyvtári gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és
rendelkezésre bocsátja,
tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól,
helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében
gyermekrészlegében biztosítja a 14 éven aluli gyermekek színvonalas könyvtári
ellátását,
folyamatos korszerűsítéssel, korszerű technikával biztosítja a könyvtári tájékoztató
tevékenységet, az információszerzést,

-

együttműködik a város közoktatási, egészségügyi, szociális intézményeivel, a kultúraközvetítés, a helyi tudományos és kutatómunka, a kiadványozás területén,

-

a város kiemelkedő alkotóinak, közösségeinek, alkotásainak megismertetése a
könyvtár
sajátos eszközeivel,

-

részt vesz a város kulturális, közművelődési életében kiállítások, könyvbemutatók,
továbbá a könyvtár tevékenységéhez kapcsolódó tudományos, kulturális rendezvények
szervezésében és lebonyolításában,

-

együttműködik a városkörnyéki települések könyvtáraival, részükre továbbképzési,
szakmai-módszertani szolgáltatást nyújt.

Vállalkozási tevékenységen belül ellátja az Inkubátorházba
vállalkozások segítését, mely tevékenysége 20%-át teszi ki.

betelepülő

kezdő

4. Államháztartási szakágazati besorolás:
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
5. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti
megjelölése
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
083030 Egyéb kiadói tevékenység
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
081041 Versenysport és utánpótlás – nevelési tevékenység támogatása
081043 Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása
081045 Szabadidősport – (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044 Könyvtári szolgáltatások
6. Illetékesség, működési köre:
Szikszó Város Önkormányzatának illetékességi területe.
7. Alapító jogokat gyakorló irányító szerv neve, székhelye:
Szikszó Város Önkormányzata
3800. Szikszó, Kálvin tér 1.
8. Irányító szerv neve, székhelye:
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3800 Szikszó, Kálvin tér 1.
9. Az intézmény fenntartója neve, címe
Szikszó Város Önkormányzata
3800. Szikszó, Kálvin tér 1.
10. Jogelőd intézmény:
Önkormányzati Konyha, Könyvtár, Általános Szolgáltató Központ és Inkubátorház
(3800 Szikszó, Malom u. 4.)
11. A feladat ellátását szolgáló vagyon:
A feladatok ellátásához az intézménynek rendelkezésére áll a 1378, 1282/1, 1280/54,1082/2,

2177/4 hrsz -on található épületek közül a feladatellátáshoz szükséges épületek, valamint a
leltár szerint nyilvántartott eszközök.
12. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni, illetve biztosítékként
felhasználni.
13. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje
Az intézmény vezetőjét a Képviselő-testület bízza meg, nyilvános pályázati eljárás útján a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. A megbízás
előkészítése az Önkormányzat illetékes bizottságának feladata. A pályázati eljárással
kapcsolatos feladatokat a jegyző látja el. Az egyéb munkáltatói jogokat Szikszó Város
Önkormányzat polgármestere gyakorolja. A megbízás határozott időre szól.
14. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
Az intézménynél dolgozók esetében, az intézmény vezetője önállóan gyakorolja a munkáltatói
jogokat, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.
15. Az intézmény képviseletére jogosultak:
Az alapító által kinevezett intézményvezető képviseli az intézményt, és gyakorolja a
kiadmányozási jogkört, melyekért teljes anyagi felelősséggel tartozik.
Szikszó, 2014. november …..
Füzesséri József
polgármester

Polgáriné Dsupin Dóra
jegyző

Záradék:
Jelen alapító okirat 2015. január 1. napján lép hatályba.
Az alapító okiratot Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2102014.(XI.13.) K.T.
számú határozatával hagyta jóvá.
Szikszó, 2014. november …….
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
10./ A Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 11. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság tárgyalta az
előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.

Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 8 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 211/2014.(XI.13.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a
Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratát:
Az alapító okirat 4. pontjának eredeti szövegezése:
1. A költségvetési szerv alaptevékenysége szakfeladat rend szerint:
851011 Óvodai nevelés, ellátás
- A gyermekek óvodai nevelése, 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig
tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkozások és a gyermekek napközbeni
ellátásával összefüggo óvodai nevelési tevékenység
- biztosítja az óvodai nevelést, iskolai életmódra való felkészítést
- ellátja a gyermek- és ifjúságvédelemből ráháruló feladatokat
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- a többi gyermekkel együtt foglalkoztatható sajátos nevelési igényű
gyermekek nevelése a következő fogyatékosságokra kiterjedően:
- gyengénlátó
- nagyothalló
- mozgásfogyatékos (enyhe fokban)
- beszédfogyatékos
- értelmi fogyatékos (enyhe fokú és középsúlyos)
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége
(dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, figyelemzavar).
889101 Bölcsődei ellátás
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
869042 Ifjúság- egészségügyi gondozás
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- a szakmai feladatok ellátását szolgáló helyiségek, létesítmények bérbe adása
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
Az alábbiak szerint módosul:
1. A költségvetési szerv alaptevékenysége kormányzati funkciók szerint:
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
- A gyermekek óvodai nevelése, 3 éves kortól a tankötelezettség kezdetéig tartó,
a teljes óvodai életet átívelő foglalkozások és a gyermekek napközbeni ellátásával
összefüggo óvodai nevelési tevékenység
- biztosítja az óvodai nevelést, iskolai életmódra való felkészítést
- ellátja a gyermek- és ifjúságvédelemből ráháruló feladatokat
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai
feladatai
- a többi gyermekkel együtt foglalkoztatható sajátos nevelési igényű gyermekek
nevelése a következő fogyatékosságokra kiterjedően:
- gyengénlátó
- nagyothalló
- mozgásfogyatékos (enyhe fokban)
- beszédfogyatékos
- értelmi fogyatékos (enyhe fokú és középsúlyos)
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége
(dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, figyelemzavar).
104030 Gyermekek napközbeni ellátása
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás
Az alapító okirat 12. pontjának eredeti szövegezése:
12. Az intézmény működési területe: Szikszó Város közigazgatási területe
Az alábbiak szerint módosul:
12. Az intézmény működési területe: Szikszó Város közigazgatási területe, és ezt
meghaladóan üres férőhelyeivel a szabad óvodaválasztás érvényesítését szolgálja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
11./ Döntés a Zempléni Szakképzési-szervezési Társulás megszüntető okiratának
elfogadásáról, döntés a Zempléni Szakképzési-szervezési Társulás vagyonmegosztási
megállapodásának elfogadásáról
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 12. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül
elmondja, hogy az előterjesztéshez két határozati javaslat tartozik.
16 óra 40 perckor Füzesséri József polgármester átadja az ülés vezetését Laczkó Lászlóné
alpolgármester asszonynak.
Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság tárgyalta az
előterjesztést, a leltárban az átadott tárgyi eszközöknél van egy olyan tétel, aminek nincs
leltári száma, mégis bekerült és állítólag itt van Szikszón. 1,2 millió forintos eszközről van
szó. Azzal a kitétellel javasolják elfogadni a II. határozati javaslatot, hogy kerüljön bele a
következő: „a nagy értékű tárgyi eszközök listáján 742. sorszámon szereplő tárgyi eszköz,
aminek nincs leltári száma - és Szikszó soha nem kapta meg -, a vagyonmegosztási
megállapodás részét nem képezi”. Egyébként elfogadásra javasolják mind a két határozati
javaslatot.
Laczkó Lászlóné alpolgármester: szavazásra teszi fel az Oktatási Bizottság módosító
javaslatát, melyet a képviselő-testület – 7 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 7 igen
szavazattal elfogadott.
Az I. határozati javaslathoz módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület – 7 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 212/2014.(XI.13.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a Zempléni Szakképzési-szervezési Társulás megszüntető okiratának
elfogadásáról
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Zempléni Szakképzésiszervezési Társulás megszüntető okiratát, az előterjesztés mellékletét képező tartalommal,
valamint felhatalmazza a polgármestert a megszüntető okirat aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: Szervezési és Humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Laczkó Lászlóné alpolgármester: szavazásra teszi fel a II. határozati javaslatot a módosító
javaslattal együtt, melyet a képviselő-testület – 7 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 7
igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 213/2014.(XI.13.) K.T. HATÁROZAT

Tárgy: Döntés a Zempléni Szakképzési-szervezési
megállapodásának elfogadásáról

Társulás

vagyonmegosztási

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Zempléni Szakképzésiszervezési Társulás vagyonmegosztási megállapodását az előterjesztés mellékletét képező
tartalommal, azzal a kivétellel, hogy a nagyértékű tárgyi eszközök listáján 742. sorszámon
szereplő tárgyi eszköz, aminek nincs leltári száma - és Szikszó soha nem kapta meg -, a
vagyonmegosztási megállapodás részét nem képezi.
Felhatalmazza a polgármestert a vagyonmegosztási megállapodás aláírására. A
vagyonmegosztás során kapcsolattartónak Kriván Ildikó mb. gazdálkodási osztályvezetőt
jelöli meg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: Szervezési és Humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
12./ Döntés a Szikszó 1284/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 13. sz. melléklet)
Laczkó Lászlóné alpolgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
16 óra 45 perckor Füzesséri József polgármester visszajött, az ülés vezetését átveszi Laczkó
Lászlóné alpolgármestertől.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Felmerült a bizottsági ülésen, hogy milyen jellegű
tevékenységet szeretne itt folytatni a majdani beruházó, hiszen a közelben lakóházak vannak.
Ha olyan jellegű a tevékenység ami a lakókat nem zavarja, akkor természetesen támogatják.
Másik dolog, hogy itt egy sportkomplexum alakult ki, ha ezt a sportpályát egyszer újra rendbe
szeretné hozni a testület, akkor kisebb költséggel teheti ezt meg. Harmadik dolog, hogy a
határozatban szerepel új sportpálya kialakítása, ez nem elég, pontosan rögzíteni kellene.
Tehát, hogy ha ezt eladjuk, akkor az új sportpálya hol, mekkora méretben és milyen összegből
kerülne kialakításra.
Pohubi József képviselő: semmi szín alatt nem kívánja megszavazni, hogy Szikszó egyetlen
sportpályáját eladják, ráadásul ez nem egy kis pálya, hanem egy rendes, nagy sportpálya.
Látva a kormányzati törekvést, mely szerint jelentős forrást kívánnak fordítani a sportra, ezért
úgy gondolja, hogy akár még uniós pénzek bevonásával is lehetőség van itt, belterületen egy
olyan sportlétesítményt megvalósítani, ami Szikszó szükségletének megfelelő. Nem látja
biztosítva, hogy hasonló volumenben, belterületen ezt meg tudnánk valósítani. Javasolja,
hogy ez itt maradjon meg, üzem céljára pedig keressünk más ingatlant.
Füzesséri József polgármester: tíz-tizenöt éve ezt a pályát senki nem használta. 2000-ben az
akkori képviselő-testület – aminek Pohubi József képviselő úr is tagja volt - ezt a területet
ipari parkká minősítette. Most van két befektető, az egyik a Bombasei Decor Kft., aki egy 76
fős marcipán üzemet kíván építeni, valamint marcipán múzeumot, boltot is akarnak ott
létrehozni, az nem fogja a lakókat zavarni. Másodsorban egy 376 főt foglalkoztató üzem
létrehozására kerülne ott sor a marcipán üzem mellett. Mondjuk akkor azt, hogy ezt a két
beruházást nem kérjük, nem kérünk 450 munkahelyet, nekünk sportpálya kell, mi focizni

szeretnénk.
Pohubi József képviselő: a kettő nem zárja ki egymást, senki nem mondta, hogy nem kellenek
a munkahelyek. A két befektető részére adjunk máshol önkormányzati tulajdonban lévő
területet.
Füzesséri József polgármester: nincs az önkormányzatnak máshol négy hektár földje. De
egyébként pedig azt mondja, hogy döntsön a testület.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: örül a marcipán üzemnek, hiszen az nem jelent
az ott lakókra nézve semmilyen veszélyt. De – ha az ingatlan eladásra kerül -, akkor
konkrétan meg kellene fogalmazni, hogy mennyi idő múlva, hol, milyen sportpálya lesz.
Füzesséri József polgármester: az ötvenmillióból el kell különíteni mondjuk tízmilló forintot,
amiből egy tisztességes komplexumot ki lehet alakítani. Ennek nincs akadálya. Természetesen
pályázni is lehet.
Mező István bizottsági elnök: a maga részéről ezt olyan feltétellel tudja támogatni, hogy
kerüljön bele a határozatba, hogy ebből a pénzből, ha ez eladásra kerül, akkor 10 vagy 15
millió forintot tegyünk félre, ami egy új sportpálya létesítésére kell, záros határidőn belül és
legyen felelőse is. Bár tüntetés sem volt még Szikszón, hogy miért nincs futball csapat. Az
pedig, hogy legyen Szikszón futball csapat, az nem a polgármester vagy a képviselő-testület
feladata, hanem civil önszerveződés kell.
Sváb Antal Béla képviselő: határozzuk meg az összeget, amiből meg lehet csinálni a
futballpályát öltözővel, találjunk neki helyet és legyen határidő.
Füzesséri József polgármester: annak idején, amikor a képviselő-testület úgy döntött, hogy ezt
a területet ipari területté nyilvánítja, akkor is felvetődött, hogy a sportpálya szerepe
megszűnik. Az akkori testület is fölvetett bizonyos helyet, ezt most meg lehet nézni. Ő azt
javasolta, hogy a Dobó utca és a Hell közötti részen van egy védősáv, a Dobó utca és a
védősáv közötti rész lenne a különböző kulturális és sport létesítmények helye. A terület
magántulajdonban van, de azt meg lehet vásárolni. Akár ebből a pénzből is amit most kapunk
az ingatlan értékesítéséért. Egyébként a gázcseretelep mögötti részt javasolták annak idején,
hogy ott alakítanak ki egy sportpályát.
Füzesséri József polgármester: azt javasolja, hogy tízmillió forintot különítsenek el tervekre, a
pályázat előkészítésére. A hely a kérdéses, de azt nem most kellene eldönteni. Konkrét
módosító javaslata a következő: az eredeti határozati javaslatot egészítsük ki a következővel:
„A testület úgy dönt, hogy az ingatlan értékesítéséből befolyó összegből tízmillió forintot
zárol egy új sportpálya egy éven belüli kialakítására és pályázati előkészítésére.”
Füzesséri József polgármester: szavazásra teszi fel a módosító javaslatát, melyet a képviselőtestület – 8 fő van jelen a szavazásnál – 7 igen és 1 nem szavazattal elfogadott.
A képviselő-testület az előterjesztést a módosító javaslattal együtt – 8 fő van jelen a
szavazásnál – szintén 7 igen és 1 nem szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 214/2014.(XI.13.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a Szikszó 1284/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesítésre meghirdeti a kizárólagos
tulajdonában lévő, Szikszó belterület 1284/1 helyrajzi számú, „kivett sporttelep”
megnevezésű, 4 ha területű ingatlanrészt az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.
Felhatalmazza továbbá a polgármestert egy új, műfüves sportpálya kialakításával kapcsolatos
tárgyalások lefolytatására.
A testület úgy dönt, hogy az ingatlan értékesítéséből befolyó összegből tízmillió forintot zárol
egy új sportpálya egy éven belüli kialakítására és pályázati előkészítésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
13./ Döntés a Szikszó 068/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 14. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 8 fő van jelen a
szavazásnál – 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 215/2014.(XI.13.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a Szikszó 068/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesítésre meghirdeti a kizárólagos
tulajdonában lévő, Szikszó külterület 068/1 helyrajzi számú, 1387 m2 területű, „kivett
gazdasági épület, udvar” megnevezésű ingatlant az előterjesztés mellékletét képező
tartalommal.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
14./ A helyi adókról szóló 15/2011.(VII.05.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 15. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül
elmondja, hogy van néhány beruházó, aki ide települne abban az esetben, ha az építményadó
kedvező lenne.
Pohubi József képviselő: egyetért a javaslattal, de javasolja, hogy a régen Szikszón dolgozó
kisvállalkozásokat is támogassa az önkormányzat.

Füzesséri József polgármester: egyetért a javaslattal, ha azt mondják, hogy mindenkire
vonatkozzon, partner ebben.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: szintén egyetért a javaslattal, ezzel a
kedvezménnyel újabb beruházókat lehetne ide vonzani.
Pohubi József képviselő: konkrétan azt javasolja, hogy a 300.-Ft/m2/év mindenkire
vonatkozzon.
Füzesséri József polgármester: szavazásra teszi fel Pohubi József képviselő módosító
javaslatát, melyet a képviselő-testület – 8 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 8 igen
szavazattal elfogadott. A testület a rendelet tervezetet a módosító javaslattal együtt – 8 fő van
jelen a szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az alábbi
rendeletet:
SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2014.(XI.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A helyi adókról szóló 15/2011. (VII.05.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés e) pontjában,
valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében és a 6.§-ában kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1.§
A Rendelet 3.§-a az alábbiak szerint módosul:
„(1) Az adó mértéke 300.- Ft/m2/év.
(2)Az adó mértéke egyéb építmények esetében 650.- Ft/m2/év.”
2.§
Ez a rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.
15./ Döntés a képviselők hozzájárulásáról a szikszói díszkivilágításra vonatkozóan
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: 2010-ben döntött a képviselő-testület arról, hogy
a város karácsonyi díszkivilágítására ötszázezer forintot szán. A határozatban az is szerepelt,
hogy a díszkivilágítást minden évben bővíteni fogják. A város költségvetésének szűkössége
miatt erre nem került sor. Az utolsó rendkívüli ülésen volt egy javaslata, melyet írásban is
előterjesztett, hogy a képviselő-testület első havi tiszteletdíját felajánlja ennek a
díszkivilágításnak a fejlesztésére. Akkor ezt egyhangúlag elfogadta a testület. Menet közben
kiderült, hogy ez nem olyan egyszerű, ezt úgy oldották meg, hogy módosították a határozatot,
a képviselő-testület tagjai december 1-től kapnak tiszteletdíjat, tehát gyakorlatilag másfél havi
tiszteletdíj mehet a díszkivilágítás fejlesztésére. Ezt a képviselőkre – 6 főre – meg is tehetik,
viszont az alpolgármesterek tiszteletdíjáról úgy rendelkezik az önkormányzati törvény, hogy

nekik az jár. Ezért javaslata a következő: az ő képviselői tiszteletdíjuk kapcsán változatlan
maradhat ez, az alpolgármestereknek viszont nyilatkozatban kell lemondaniuk a tiszteletdíjuk
egy részéről vagy egészéről. Az akkori döntés egyhangú volt, így bízik abban, hogy ezt a
szándékukat az alpolgármesterek sem fogják visszavonni.
Füzesséri József polgármester: a múltkori testületi ülésen ebben a tárgyban hozott két
határozatot szerinte hatályon kívül kell helyezni, azok nem jók.
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: itt most azt is el kell dönteni, hogy az október 13. és a
december 1. közötti időszakban a testület milyen tömegű pénzt ajánl fel, a tiszteletdíj bruttó
összegét és járulékait, vagy a bruttó bérnek megfelelő összeget, vagy a nettó bért.
Pohubi József képviselő: nem kell ezt felturbózni, legyen valamilyen határ.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: még el szerette volna mondani, hogy ez úgymond
ajándék a városnak a képviselők részéről.
Füzesséri József polgármester: először szerinte hatályon kívül kell helyezni az előző testületi
ülésen hozott két határozatot, mert azok nem jók, mivel érintette az alpolgármestereket is.
Szavazásra teszi fel a javaslatát, melyet a képviselő-testület – 8 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 216/2014.(XI.13.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A 195/2014.(XI.04.) és a 196/2014.(XI.04.) K.T. Határozatok hatályon kívül
helyezése
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon
195/2014.(XI.04.) és a 196/2014.(XI.04.) K.T. számú határozatokat.

kívül

helyezi

a

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Füzesséri József polgármester: kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselők 2014. december 1től kapják a tiszteletdíjukat, a megtakarítás – maximum egymillió forintig - pedig a város
karácsonyi díszkivilágításának fejlesztésére legyen fordítva, az szavazzon: polgármester
szóbeli előterjesztését a képviselő-testület – 8 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 8 igen
szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 217/2014.(XI.13.) 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
kapják a képviselők a tiszteletdíjukat, az alábbiak szerint:
Dr.Ambrus Barnabás
bruttó 80.000.-Ft/hó
Gál Péter
bruttó 80.000.-Ft/hó
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bruttó 70.000.-Ft/hó
Mező István
bruttó 70.000.-Ft/hó
Pohubi József
bruttó 40.000.-Ft/hó

Sváb Antal Béla

bruttó 40.000.-Ft/hó

A megtakarítás – maximum egymillió forintig – pedig a város karácsonyi díszkivilágításának
fejlesztésére legyen fordítva.
Felelős: gazdálkodási osztályvezető
Határidő: azonnal
Füzesséri József polgármester: az alpolgármesterek felajánlásait, - amit kér, hogy írásban
tegyenek meg - Ő kiegészíti ötszázezer forintra a polgármesteri keretéből és azt javasolja,
hogy karácsonyra a 100 legszegényebb gyereknek a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján
adjanak 5000-5000 forintot. December 15-ig kapják meg az érintettek a pénzt.
Polgármester szóbeli előterjesztését a képviselő-testület – 8 fő van jelen a szavazásnál – 6
igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 218/2014.(XI.13.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A száz legszegényebb gyerek megsegítése karácsonyra ötezer forinttal
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy karácsonyra a száz
legszegényebb gyereknek a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslata
alapján 5000-5000 forintot ad.
Határidő: 2014. december 15.
Felelős: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, gazdálkodási
osztályvezető
Polgármester 17 óra 30 perckor öt perc szünetet rendel el.
Szünet után a képviselő-testület közmeghallgatással folytatja munkáját, melyről folytatólagos
de külön jegyzőkönyv készül.

Kmf.

Füzesséri József s.k.
polgármester

Polgáriné Dsupin Dóra s.k.
jegyző

Sváb Antal Béla s.k.
hitelesítő

Mező István s.k.
hitelesítő

Szám: 002/21/2014.
Folytatólagos jegyzőkönyv Szikszó Város Képviselő-testületének 2014. november 13.
napján tartott ülése közmeghallgatáson készült részéről

17.35 órától KÖZMEGHALLGATÁS
Füzesséri József polgármester köszönti a város lakóit, akik a közmeghallgatáson megjelentek.
Mező István képviselő: ez a testület most öt évre kapta a megbízást. Kérdése a jelenlévők felé,
hogy mennyi türelmet kell adni a megválasztott képviselőknek? A saját és a képviselő társai
nevében is megígéri, hogy igyekezni fognak, meghallgatják a lakosság véleményét és az
önkormányzat pénzügyi lehetőségeitől függően igyekeznek ezeket megoldani. Tájékoztatja a
jelenlévőket arról, hogy most alakult meg egy új bizottság, az Oktatási, Kulturális, Sport és
Szociális Bizottság, melynek elnökévé Őt választották meg. Rajta kívül még négyen vannak a
bizottságban, Pohubi József és Sváb Antal Béla képviselő urak, valamint Dobos Sándorné és
Dr. Farkas József külsős bizottsági tagok.
Frigán István: véleménye szerint – ha egyetértenek vele – egy helikopter leszállópálya jó
lenne a sportpályára.
Füzesséri József polgármester: hivatalosan folyamatban van egy helikopter leszállópálya
kialakítása Szikszón, kb. fél, egy éven belül készen lesz.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy két órától ülésezett a testület. A Pénzügyi Bizottság
hatáskörébe utalták, hogy karácsonyra a száz legrászorultabb gyereknek öt-öt ezer forint
egyszeri támogatást adjon. Kéri, hogy aki ismer ilyen családot, juttassa el a javaslatát.
December 15-ig ezt ki fogják fizetni. Várják a javaslatokat az iskolától, a két óvodától, a
szociális szolgáltató központtól, a nemzetiségi önkormányzat elnökétől, de egyéni kérelmeket
is elfogadnak.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: december 8-án lenne a döntés, ezért javasolja,
hogy december 5-én 16.00 óráig küldjék meg a javaslatokat, egy családból egy gyerek kapna,
14 éves korig, és csak szikszóiak.
Mező István képviselő: jó lenne definiálni a szegénység fogalmát.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a roma önkormányzattól várnak 40 nevet, az
óvodától húszat, az iskolától harmincat, a Bethánia Óvodától tízet, a szociális szolgáltató
központtól harmincat. Ez így 130 név, ebből tudnak választani.
Tóth Tibor: a sport és kulturális élet nagyon rossz a városban. Milyen terveik vannak ennek
javítására, kérdezi polgármester urat, illetve Mező István képviselő urat.
Mező István képviselő: ha jön olyan civil kezdeményezés a lakosság részéről, aki azt mondja,
hogy Ő hoz 15-20 embert és csináljanak Szikszón futball csapatot, kézilabda csapatot, akkor a
bizottság azt támogatni fogja. De Ő, mint bizottsági elnök, és a bizottsági tagok sem vállalják
fel, hogy Ők szaladgáljanak összeszedni az embereket, hogy jöjjenek ide sportolni. Ehhez

lakossági kezdeményezés kell. Egyébként pedig egy település csak olyan futball csapatot
tartson fenn, amilyet a saját lakosságából fenn tud tartani, ne hozzanak ide más településekről
senkit. Ha Szikszón nincs húsz fiatal, akkor nem kell futball csapat.
Elmondja még, hogy december 20-án lesz négy település, Szikszó, Aszaló, Alsóvadász,
Homrogd részvételével öregfiúk – negyven év felettiek - részére torna. Szeretettel várják Tóth
Tibor urat ott.
Tóth Tibor: a mai világban nem egyszerű összehozni csak szikszói fiatalokból csapatot.
Esetleg a környező falvakból 3-4 fiatal lehetne. Ha nem lesz civil kezdeményezés, akkor a
bizottság nem tesz semmit? November közepétől március közepéig lehetne szervezni sporteseményeket.
Sváb Antal Béla képviselő: javasolja, hogy a bizottság üljön le Tóth Tibor úrral és beszéljék
át ezeket a dolgokat.
Mező István képviselő: egyetért a javaslattal, beszéljék meg.
Egyéb hozzászólás nincs, 18 óra 10 perckor a közmeghallgatásnak vége, polgármester
bejelenti, hogy a testület zárt üléssel folytatja munkáját, melyről folytatólagos de külön
jegyzőkönyv készül.
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