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SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 002/22/2014.
Jegyzőkönyv
Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18. napján 8.00
órakor a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalójában megtartott ülésén.
Jelen vannak: Füzesséri József polgármester
Takács Lászlóné alpolgármester
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 Gál Péter képviselők
személyében.
A képviselő-testület a hitelesítőkre tett javaslatot - 7 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag
7 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 napirend
szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel és módosításokkal:
NAPIREND:
1./ A szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben résztvevők számára
meghirdetett ösztöndíj pályázat eredményhirdetése
2./ Abakémény Kft. beszámolója a 2014. évben végzett tevékenységéről
3./ A Szikszói Városi Köztemető üzemeltetőjének beszámolója 2014. január 1. és 2014.
november 30. napja közötti időszakban végzett tevékenységéről
4./ A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság beszámolója
5./ Beszámoló a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról
6./ Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve
7./ A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
8./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
17/2013.(XI.13.) számú önkormányzati rendelet módosítása
9./ A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
16/2013.(XI.13.) számú önkormányzati rendelet módosítása
10./ Az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0141 számú „Szikszó város egészségügyi alapellátásának
egy épületbe történő összevonása” című pályázattal kapcsolatos pótmunka igény
megállapításáról
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11./ Döntés a TÁMOP 2.4.5-12/3-2012-0021 „Innovatív kezdeményezések Szikszón„ című
pályázathoz kapcsolódó informatikai rendszerek kialakítására vonatkozó árajánlatok
bekérésével kapcsolatban
12./ A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 9/1999.(V.28.)
számú önkormányzati rendelet módosítása
13./ Döntés a 62. év feletti szikszói lakosok részére történő „Szikszó jegy” kibocsátásával
kapcsolatban
14./ A Szikszói Ipari Park Kft. beszámolójának elfogadása
15./ Döntés Képviselő-testületi hatáskör átruházásával kapcsolatban
16./ Döntés az ÁSZ utóellenőrzéséhez kapcsolódó figyelemfelhívásával kapcsolatban
17./ Tájékoztatás a Turul Provincia Nonprofit Kft. értékbecslésével kapcsolatban
18./ A 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
19./ Ellátási szerződés megkötése 2015. január 1. napjától a Szociális Missziótársulattal
idősek nappali ellátása valamint szociális étkeztetés feladatellátására
20./ Az Encsi Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadása
21./ Döntés a Szikszó, 1293 hrsz. alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
22./ Döntés a Szikszó 068/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
23./ Döntés a Szikszó 1284/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
24./ Döntés a Szikszó, Dózsa Gy. u. 26 sz. alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
25./ Döntés a Rákóczi Leader működésével kapcsolatos likviditási keret biztosítására
vonatkozóan
26./ Az Önkormányzati Konyha, Gyermekélelmezés alapító okiratának módosítása
27./ A Szikszói Városi Intézményműködtető Központ alapító okiratának módosítása
28./ Döntés Szikszó Város Önkormányzati Konyha intézményének gazdasági társasággá
történő átalakításáról
Zárt ülésen:
1./ A Szikszói Városi Intézményműködtető Központ intézményvezetői pályázatának
elbírálása
2./ Az Önkormányzati Konyha, Gyermekélelmezés intézményvezetői pályázatának elbírálása
3./ Döntés az Önkormányzati Konyha, Könyvtár, Általános Szolgáltató Központ és
Inkubátorház intézményvezetőjének megbízásával kapcsolatban
4./ Döntés a Szikszó, Kassai u. 57. tetőtér 7. sz. alatti szociális bérlakás bérbeadásáról
5./ Döntés a Szikszó 2084 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogról történő
lemondással kapcsolatban
- Egyebek
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot – 7 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi módosított, elfogadott napirend szerint
tartja ülését:
NAPIREND:
1./ A szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben résztvevők számára
meghirdetett ösztöndíj pályázat eredményhirdetése
2./ Abakémény Kft. beszámolója a 2014. évben végzett tevékenységéről
3./ A Szikszói Városi Köztemető üzemeltetőjének beszámolója 2014. január 1. és 2014.
november 30. napja közötti időszakban végzett tevékenységéről
4./ A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság beszámolója
5./ Beszámoló a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról
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6./ Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve
7./ A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
8./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
17/2013.(XI.13.) számú önkormányzati rendelet módosítása
9./ A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
16/2013.(XI.13.) számú önkormányzati rendelet módosítása
10./ Az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0141 számú „Szikszó város egészségügyi alapellátásának
egy épületbe történő összevonása” című pályázattal kapcsolatos pótmunka igény
megállapításáról
11./ Döntés a TÁMOP 2.4.5-12/3-2012-0021 „Innovatív kezdeményezések Szikszón„ című
pályázathoz kapcsolódó informatikai rendszerek kialakítására vonatkozó árajánlatok
bekérésével kapcsolatban
12./ A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 9/1999.(V.28.)
számú önkormányzati rendelet módosítása
13./ Döntés a 62. év feletti szikszói lakosok részére történő „Szikszó jegy” kibocsátásával
kapcsolatban
14./ A Szikszói Ipari Park Kft. beszámolójának elfogadása
15./ Döntés Képviselő-testületi hatáskör átruházásával kapcsolatban
16./ Döntés az ÁSZ utóellenőrzéséhez kapcsolódó figyelemfelhívásával kapcsolatban
17./ Tájékoztatás a Turul Provincia Nonprofit Kft. értékbecslésével kapcsolatban
18./ A 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
19./ Ellátási szerződés megkötése 2015. január 1. napjától a Szociális Missziótársulattal
idősek nappali ellátása valamint szociális étkeztetés feladatellátására
20./ Az Encsi Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadása
21./ Döntés a Szikszó, 1293 hrsz. alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
22./ Döntés a Szikszó 068/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
23./ Döntés a Szikszó 1284/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
24./ Döntés a Szikszó, Dózsa Gy. u. 26 sz. alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
25./ Döntés a Rákóczi Leader működésével kapcsolatos likviditási keret biztosítására
vonatkozóan
26./ Az Önkormányzati Konyha, Gyermekélelmezés alapító okiratának módosítása
27./ A Szikszói Városi Intézményműködtető Központ alapító okiratának módosítása
28./ Döntés Szikszó Város Önkormányzati Konyha intézményének gazdasági társasággá
történő átalakításáról
Zárt ülésen:
1./ A Szikszói Városi Intézményműködtető Központ intézményvezetői pályázatának
elbírálása
2./ Az Önkormányzati Konyha, Gyermekélelmezés intézményvezetői pályázatának elbírálása
3./ Döntés az Önkormányzati Konyha, Könyvtár, Általános Szolgáltató Központ és
Inkubátorház intézményvezetőjének megbízásával kapcsolatban
4./ Döntés a Szikszó, Kassai u. 57. tetőtér 7. sz. alatti szociális bérlakás bérbeadásáról
5./ Döntés a Szikszó 2084 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogról történő
lemondással kapcsolatban
- Egyebek
Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
NAPIREND:
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1./ A szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben résztvevők számára
meghirdetett ösztöndíj pályázat eredményhirdetése
2./ Abakémény Kft. beszámolója a 2014. évben végzett tevékenységéről
3./ A Szikszói Városi Köztemető üzemeltetőjének beszámolója 2014. január 1. és 2014.
november 30. napja közötti időszakban végzett tevékenységéről
4./ A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság beszámolója
5./ Beszámoló a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról
6./ Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve
7./ A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
8./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
17/2013.(XI.13.) számú önkormányzati rendelet módosítása
9./ A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
16/2013.(XI.13.) számú önkormányzati rendelet módosítása
10./ Az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0141 számú „Szikszó város egészségügyi alapellátásának
egy épületbe történő összevonása” című pályázattal kapcsolatos pótmunka igény
megállapításáról
11./ Döntés a TÁMOP 2.4.5-12/3-2012-0021 „Innovatív kezdeményezések Szikszón„ című
pályázathoz kapcsolódó informatikai rendszerek kialakítására vonatkozó árajánlatok
bekérésével kapcsolatban
12./ A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 9/1999.(V.28.)
számú önkormányzati rendelet módosítása
13./ Döntés a 62. év feletti szikszói lakosok részére történő „Szikszó jegy” kibocsátásával
kapcsolatban
14./ A Szikszói Ipari Park Kft. beszámolójának elfogadása
15./ Döntés Képviselő-testületi hatáskör átruházásával kapcsolatban
16./ Döntés az ÁSZ utóellenőrzéséhez kapcsolódó figyelemfelhívásával kapcsolatban
17./ Tájékoztatás a Turul Provincia Nonprofit Kft. értékbecslésével kapcsolatban
18./ A 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
19./ Ellátási szerződés megkötése 2015. január 1. napjától a Szociális Missziótársulattal
idősek nappali ellátása valamint szociális étkeztetés feladatellátására
20./ Az Encsi Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadása
21./ Döntés a Szikszó, 1293 hrsz. alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
22./ Döntés a Szikszó 068/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
23./ Döntés a Szikszó 1284/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
24./ Döntés a Szikszó, Dózsa Gy. u. 26 sz. alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
25./ Döntés a Rákóczi Leader működésével kapcsolatos likviditási keret biztosítására
vonatkozóan
26./ Az Önkormányzati Konyha, Gyermekélelmezés alapító okiratának módosítása
27./ A Szikszói Városi Intézményműködtető Központ alapító okiratának módosítása
28./ Döntés Szikszó Város Önkormányzati Konyha intézményének gazdasági társasággá
történő átalakításáról
Zárt ülésen:
1./ A Szikszói Városi Intézményműködtető Központ intézményvezetői pályázatának
elbírálása
2./ Az Önkormányzati Konyha, Gyermekélelmezés intézményvezetői pályázatának elbírálása
3./ Döntés az Önkormányzati Konyha, Könyvtár, Általános Szolgáltató Központ és
Inkubátorház intézményvezetőjének megbízásával kapcsolatban
4./ Döntés a Szikszó, Kassai u. 57. tetőtér 7. sz. alatti szociális bérlakás bérbeadásáról
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5./ Döntés a Szikszó 2084 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogról történő
lemondással kapcsolatban
- Egyebek
8 óra 10 perkor megérkezett Laczkó Lászlóné alpolgármester.
NAPIREND:
1./ A szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben résztvevők számára
meghirdetett ösztöndíj pályázat eredményhirdetése
Füzesséri József polgármester: elmondja, hogy már három éve van ilyen ösztöndíj pályázat
Szikszón, majd ismerteti a három kategóriában meghirdetett ösztöndíjpályázat eredményét.
Az I. kategóriában Pallai Szilvia, a II. kategóriában Bátry Bettina, a III. kategóriában pedig
Kovács Dorottya lett a nyertes, ők kapják a 2014/2015-ös tanévre az önkormányzat
ösztöndíját. Gratulál a nyerteseknek, átadja részükre az oklevelet, további jó tanulást, jó
eredményeket kíván nekik.
Pohubi József képviselő: szintén gratulál a nyerteseknek, akiknek a teljesítménye elismerésre
méltó, ők „Szikszó város gyémántjai.”
Takács Lászlóné alpolgármester: örül, hogy megnyerte a jelenlévő három diák ezt a díjat,
kiemeli a szülői háttér fontosságát, elmondja, hogy öröm ez a felkészítő tanároknak és a város
lakóinak is.
2./ Abakémény Kft. beszámolója a 2014. évben végzett tevékenységéről
Előterjesztő: ügyvezető
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, tájékoztatja a
képviselőket arról, hogy az Abakémény Kft. ügyvezetője a mai ülésre nem tudott eljönni.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta a beszámolót, a beszámolókkal kapcsolatban felmerült, hogy kellene egy
rendelet, amelyben megszabja a képviselő-testület, hogy miket tartalmazzon egy beszámoló.
Az ülésen megállapították, hogy a beszámolóban Szikszóról nincs sok konkrétum, egyébként
pedig elfogadásra javasolják a beszámolót.
Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is tárgyalta
a beszámolót, ők is egyhangúlag elfogadásra javasolják.
Pohubi József képviselő: a beszámolóból látható, hogy 4 ezer forintról 2 ezer forintra
csökkent a rezsióradíj, ezzel véleménye szerint a munkanélküliséget gerjesztik, illetve az is
előfordulhat, hogy nem fogja tudni ellátni a feladatot a szolgáltató.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület a beszámolót – 8 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 224/2014.(XII.18.) K.T. HATÁROZAT
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Tárgy: Abakémény Kft. beszámolója a 2014. évben végzett tevékenységéről
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Abakémény Kft. 2014. évben
végzett tevékenységéről szóló beszámolóját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
3./ A Szikszói Városi Köztemető üzemeltetőjének beszámolója 2014. január 1. és 2014.
november 30. napja közötti időszakban végzett tevékenységéről
Előterjesztő: üzemeltető
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 3. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, köszönti a napirend
tárgyalásánál Urszin László urat a városi köztemető üzemeltetőjét.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta a beszámolót, megköszöni az üzemeltető által készített részletes
beszámolót. Sajnálattal látták, hogy a bevételek és a kiadások között 1,3 millió forint
különbség van. Az ülésen megállapították, hogy rendben van a temető, ezért is köszönet illeti
Urszin urat. A beszámolót a bizottság elfogadásra javasolja.
Füzesséri József polgármester: véleménye szerint eleinte volt néhány konfliktus, de a temető
üzemeltetője maximálisan pozitívan állt a felmerülő problémák megoldásához. A temető
valóban rendben van, negatív visszajelzés nem érkezett a lakosság részéről sem.
Laczkó Lászlóné alpolgármester: örül neki, hogy minden rendben van a temetőn, köszöni a
beszámolót.
Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is tárgyalta
a beszámolót, ezzel kapcsolatban csak jót tud mondani, rend és tisztaság van, a bizottság is
elfogadásra javasolja a beszámolót. A napirend kapcsán elmondja még, hogy sajnos csökkent
a város lakossága, kevesebben születtek, mint ahányan elhunytak.
Pohubi József képviselő: minőségi javulás, ami a temetőn megfigyelhető. A beszámoló
tartalmas, fontos dolgokat mond el, nem túl rövid, de nem is túl hosszú. Gratulál a munkához.
Urszin László temető üzemeltető: köszöni, hogy sikerült rendbe tenni ezt a helyzetet, köszöni,
hogy a Képviselő-testület mellé állt és támogatta. Szeretné, ha az együttműködés hosszú távú
lenne.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület a beszámolót – 8 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 225/2014.(XII.18.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Szikszói Városi Köztemető üzemeltetőjének beszámolója 2014. január 1. és
2014. november 30. napja közötti időszakban végzett tevékenységéről
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Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Szikszói Városi Köztemető
üzemeltetőjének 2014. január 1. és 2014. november 30. napja közötti időszakban végzett
tevékenységéről szóló beszámolóját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
4./ A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság beszámolója
Előterjesztő: bizottsági elnök
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 4. sz. melléklet)
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: írásos anyagot megkapták a képviselők,
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a beszámolót, mint elnök
köszönetet szeretne mondani a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak az éves
munkájukért és a beszámoló elkészítéséért. A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület a beszámolót – 8 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 226/2014.(XII.18.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság beszámolója
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pénzügyi Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság beszámolóját a 2014. évi munkájáról.
Felelős: A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
5./ Beszámoló a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról
Előterjesztő: jegyző
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 5. sz. melléklet)
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta a beszámolót, amely szemléletes, tartalmas, minden fontos információt
tartalmaz, elismerésüket fejezi ki. Elfogadásra javasolják.
Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is tárgyalta
a beszámolót, ők is egyhangúlag elfogadásra javasolják. A beszámoló tartalmas, szemléletes,
mindenki számára jól érthető.
Sváb Antal Béla képviselő: a beszámoló tökéletesen bemutatja a hivatal munkáját, felépítését,
a dolgozók feladatait, átfogó képet ad a hivatali munkáról, köszöni és gratulál hozzá.
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Pohubi József képviselő: ebből a beszámolóból tökéletesen meg lehet látni a hivatal
működését, felépítését, a gondokat, problémákat, ezt elolvasva minden kérdésünkre választ
kapunk. Megköszöni a beszámolót.
Takács Lászlóné alpolgármester: elismerését fejezi ki a hivatal dolgozóinak munkája kapcsán,
Ő naponta látja azt a verejtékes munkát, amit a hivatalban dolgozók végeznek.
Laczkó Lászlóné alpolgármester: csatlakozik a dicséretekhez, gratulál a jegyző asszonynak,
köszöni, csak így tovább.
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: a Képviselő-testületi munkának az előkészítéséhez
szeretne gratulálni a hivatalnak, köszöni a végzett munkát.
Füzesséri József polgármester: véleménye szerint ez egy embert próbáló feladat. Nehéz ebben
a mai helyzetben a közigazgatásban dolgozni, véleménye szerint a szikszói hivatal
mintaértékűen teljesít. Köszöni a munkát, sok sikert kíván mindenkinek, befejezésül elmondja
még, hogy ma a legrosszabbul a közigazgatásban dolgozókat fizetik.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület a beszámolót – 8 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 227/2014.(XII.18.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi beszámolójának elfogadása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról szóló beszámolót.

a

Szikszói

Közös

Felelős: aljegyző
Határidő: azonnal
A végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
6./ Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 6. 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 egyhangúlag elfogadásra javasolnak.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet ők is 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: 228/2014.(XII.18.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve
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1. 2015. január 22.
Időpont: 13.00 óra
Helye: Szikszói Inkubátorház házasságkötő terem
Napirend:
1./ A Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ beszámolója a 2014. évben végzett
munkájáról
Előterjesztő: intézményvezető
Véleményező: Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság
Az előterjesztés elkészítési határideje: 2015. január 14.
2./ A Szociális Missziótársulat beszámolója a szociális étkeztetéssel és az időskorúak nappali
ellátásával kapcsolatban végzett 2014. évi munkáról
Előterjesztő: intézményvezető
Véleményező: Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság
Az előterjesztés elkészítési határideje: 2015. január 14.
3./ Beszámoló a 2014. évi Start munkaprogramban végzett munkáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés elkészítési határideje: 2015. január 14.
4./ Indítványok, javaslatok
2. 2015. február 19.
Időpont: 13.00 óra
Helye: Szikszói Inkubátorház házasságkötő terem
Napirend:
1./ Javaslat Szikszó Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési, valamint Oktatási, Kulturális,
Sport és Szociális Bizottság
Az előterjesztés elkészítési határideje: 2015. február 11.
2./ Az Önkormányzati Konyha, Gyermekélelmezés beszámolója a 2014. évben végzett
munkájáról
Előterjesztő: intézményvezető
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés elkészítési határideje: 2015. február 11.
3./ A Roma Nemzetiségi Önkormányzat beszámolója a 2014. évben végzett munkájáról
Előterjesztő: elnök
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Véleményező: Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság
Az előterjesztés elkészítési határideje: 2015. február 11.
4./ A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat beszámolója a 2014. évben végzett munkájáról
Előterjesztő: elnök
Véleményező: Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság
Az előterjesztés elkészítési határideje: 2015. február 11.
5./ Indítványok, javaslatok
3. 2015. március 19.
Időpont: 13.00 óra
Helye: Szikszói Inkubátorház házasságkötő terem
Napirend:
1./ Szikszó Város Gazdasági Programjának felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. március 11.
2./ Közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. március 11.
3./ Indítványok, javaslatok
4. 2015. április 23.
Időpont: 13.00 óra
Helye: Szikszói Inkubátorház házasságkötő terem
Napirend:
1./ Szikszó Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési beszámolója
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési, valamint Oktatási, Kulturális,
Sport és Szociális Bizottság
Az előterjesztés elkészítési határideje: 2015. április 15.
2./ Beszámoló a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal adóügyi tevékenységéről
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. április 15.
3./ Beszámoló a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzett
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munkáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. április 15.
4./ Indítványok, javaslatok
5. 2015. május 21.
Időpont: 13.00 óra
Helye: Szikszói Inkubátorház házasságkötő terem
Napirend:
1./ A közbiztonság helyzete Szikszó városban
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési, valamint Oktatási, Kulturális,
Sport és Szociális Bizottság
Meghívott: Szikszói Rendőrőrs parancsnoka, Encsi Rendőrkapitány
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. május 13.
2./ A TURUL Provincia Nonprofit Kft. üzleti tervének elfogadása, beszámoló a Kft. 2014.
évben végzett tevékenységéről
Előterjesztő: ügyvezető
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. május 13.
3./ A Szikszói Ipari Park Kft. üzleti tervének elfogadása, beszámoló a Kft. 2014. évben
végzett tevékenységéről
Előterjesztő: ügyvezető
Véleményező: : Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. május 13.
4./ A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési, valamint Oktatási, Kulturális,
Sport és Szociális Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. május 13.
5./ Indítványok, javaslatok
6. 2015. június 25.
Időpont: 17.00 óra
Helye: Szikszói Inkubátorház házasságkötő terem
Napirend:
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1./ KÖZMEGHALLGATÁS
2./ Indítványok, javaslatok
7. 2015. szeptember 17.
Időpont:13.00 óra
Helye: Szikszói Inkubátorház házasságkötő terem
Napirend:
1./ Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési, valamint Oktatási, Kulturális,
Sport és Szociális Bizottság
Meghívott: minden intézményvezető
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. szeptember 9.
2./ Beszámoló a Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde 2014/2015. nevelési évben
végzett munkájáról
Előterjesztő: intézményvezető
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési, valamint Oktatási, Kulturális,
Sport és Szociális Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. szeptember 9.
3./ Indítványok, javaslatok
8. 2015. október 22.
Időpont:13.00 óra
Helye: Szikszói Inkubátorház házasságkötő terem
Napirend:
1./ Beszámoló a hulladékgazdálkodási közszolgáltató tevékenységről
Előterjesztő: ügyvezető
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. október 14.
2./ Beszámoló a kéményseprő-ipari közszolgáltató tevékenységről
Előterjesztő: ügyvezető
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. október 14.
3./ Beszámoló a Szikszó Centrum Kft. tevékenységéről a 2014. évre vonatkozóan
Előterjesztő: ügyvezető
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. október 14.
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4./ Indítványok, javaslatok
9. 2015. november 19.
Időpont:13.00 óra
Helye: Szikszói Inkubátorház házasságkötő terem
Napirend:
1./ A 2016. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. november 11.
2./ Beszámoló a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzett
munkáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. november 11.
3./ Beszámoló a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Előterjesztő: jegyző
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési, valamint Oktatási, Kulturális,
Sport és Szociális Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. november 11.
4./ Indítványok, javaslatok
10. 2015. december 17.
Időpont:13.00 óra
Helye: Szikszói Inkubátorház házasságkötő terem
1./ Beszámoló a Szikszó városi köztemető üzemeltetőjének 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: temető üzemeltető
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. december 9.
2./ Beszámoló a Szikszói Városi Intézményműködtető Központ 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: intézményvezető
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. december 9.
3./ Beszámoló a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság munkájáról
Előterjesztő: bizottsági elnök
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. december 9.

14

4./ Beszámoló az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság munkájáról
Előterjesztő: bizottsági elnök
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. december 9.
5./ A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének megállapítása
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési, valamint Oktatási, Kulturális,
Sport és Szociális Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2015. december 9.
6./ Indítványok, javaslatok
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
7./ A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
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: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, kötelező átvezetéseket tartalmaz, mind a két határozati
javaslatot elfogadásra javasolják.
Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is tárgyalta
az előterjesztést, melyet ők is elfogadásra javasolnak.
Módosító javaslat nem volt, polgármester először az I. határozati javaslatot teszi fel
szavazásra, melyet a képviselő-testület – 8 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 8 igen
szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 229/2014.(XII.18.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Szikszói Közös Önkormányzati
Szabályzatának módosítása

Hivatal

Szervezeti

és

Működési

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szikszói Közös Önkormányzati
Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát az
előterjesztés mellékletét képező tartalommal.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
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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: 230/2014.(XII.18.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Szikszó város, Hernádkércs község, Nagykinizs község és Szentistvánbaksa
község közös önkormányzati hivatal működésére vonatkozó megállapodás
módosításának elfogadása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Szikszó város, Hernádkércs
község, Nagykinizs község és Szentistvánbaksa község közös önkormányzati hivatal
működésére vonatkozó módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodását az
előterjesztés mellékletét képező tartalommal.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
8./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
17/2013.(XI.13.) számú önkormányzati rendelet módosítása
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: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, itt is egy szükségszerű átvezetés van, elfogadásra
javasolják.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 8 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:
SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2014.(XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
17/2013.(XI.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 143. § (3) bekezdésében, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 35. §
a)-g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1.§
A Rendelet 1.§-ának (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
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„(5) Az (1) bekezdés szerinti területen a hulladékgazdálkodási közszolgáltató: ZV Zöld Völgy
Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (3702 Sajókaza, Külterület 082/1)
(a továbbiakban: Közszolgáltató).”
2.§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
9./ A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
16/2013.(XI.13.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 9. 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, kérték a jegyző asszonyt, hogy vagy kérjen be még két
másik árajánlatot, vagy a KURMAI és Társa Kft. nyilatkozzon arról, hogy ezt itt ők elérhető
közelségben el tudják vállalni. Ez az ár is arra serkenti a lakosságot, hogy a
szennyvízhálózatra rákössön. A rendelet tervezetet elfogadásra javasolják.
Pohubi József képviselő: a 4.500.-Ft/m3 + ÁFA ez nagyon komoly összeg. Szerény
jövedelemből évente 1-2 alkalommal kifizetni, ez nagy anyagi terhet jelent. Valami
ajánlattételi eljárást tegyünk közzé valahol, csak azért, hogy megnyugtassuk magunkat, hogy
ez a legkedvezőbb ajánlat.
Füzesséri József polgármester: véleménye szerint két lehetőség van, javasolja, hogy a
bizottságok vizsgálják meg ezt a problémát. Az egyik lehetőség, meg kellene nézni, hogy a
rácsatlakozási díjnál kedvezményt, vagy részletfizetési lehetőséget adunk, a másik, hogy
esetleg a helyi kft.-nk képes-e ilyen autó vásárlására. Ha a törvény ezt engedi.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: véleménye szerint jobban megérné a rákötést pl.
kamatmentes kölcsönnel támogatni, mint egy ilyen autót vásárolni.
Füzesséri József polgármester: nézze meg a két bizottság ezt a problémát, tegyenek javaslatot.
De ha pályázati pénzből meg lehet venni egy autót, akkor az is jó megoldás lenne, azt is át
kellene gondolni. A két bizottság nézze meg, hozza be a testület elé, tavasszal már lehetne
tárgyalni.
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: el szeretné mondani, hogy a közszolgáltatást az
önkormányzatnak kötelező valakivel biztosítani. Egyébként, miután kiküldésre került a
testületi anyag, bekértek további két árajánlatot, ami a mai napon meg is érkezett. Az egyik –
Szabó Béla egyéni vállalkozó Miskolc, Álmos u. 45. – 5.000.-Ft/m3 + ÁFA, a másik – FuxCar Kft. Budapest, Víg u. 11-13. – 5.500.-Ft/m3 + ÁFA összegről szól, tehát a Kurmai és
Társa Kft. ajánlata a legalacsonyabb.
A fentiek alapján a testület részére kiküldött rendelettervezet módosítására nincs szükség és
javasolja a kiküldött anyag elfogadását.
8 óra 45 perckor megérkezett Dr. Ambrus Barnabás képviselő.
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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 megalkotta az alábbi rendeletet:
SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2014.(XII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
16/2013.(XI.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 143. § (3) bekezdésében, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
44/C.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1.§
A Rendelet 2.§-ának (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(4) Szikszó város területén a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatás teljesítését ellátó közszolgáltató a KURMAI és Társa Kft. (3561 Felsőzsolca,
Bolyai u. 045/2 hrsz.) (a továbbiakban: Közszolgáltató).”
2.§
A Rendelet melléklete az alábbiak szerint módosul:
„A települési folyékony hulladék begyűjtésének, szállításának egységnyi közszolgáltatási díja
1. A települési folyékony hulladék begyűjtésének, elszállításának és szakszerű elhelyezésének
egységnyi díja Szikszó Város közigazgatási területén
A) lakossági folyékony hulladék esetében (minimum 6m3):

4.500,- Ft/m3 + ÁFA”

3.§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
10./ Az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0141 számú „Szikszó város egészségügyi alapellátásának
egy épületbe történő összevonása” című pályázattal kapcsolatos pótmunka igény
megállapításáról
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 10. 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, a bizottsági ülésen ott volt a műszaki ellenőr, aki
tételesen elmondta, hogy miért van szükség pótmunkára. Az ülésen a tervező felelőssége is
felmerült. A bizottság végül azt javasolja, hogy ezt meg kell tenni, mert enélkül nem fejezhető
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be a beruházás, a határozati javaslatot javasolják elfogadni, hiszen nincs más lehetőség.
Emellett el kellene gondolkodni a tervező felkészültségén is.
Pohubi József képviselő: vicc kategória ez az egész, hiszen kilenc tétel, ami pótlólagos
munkaként felmerült. Úgy gondolja, hogy egy komoly tervező ilyet nem engedhet meg
magának. Ezzel komoly anyagi hátrányba hozza az önkormányzatot. Ezt az összeget meg kell
próbálni visszaszerezni, akár peres eljárásban is. Ez a helyzet az elmúlt évben szinte minden
jelentős beruházásnál előjött, mármint a pótmunka kérdése. Ezt nem tudja megszavazni.
Sváb Antal Béla képviselő: egymillió forint a tervezői pluszmunka díja, legalább abból le
kellene faragni.
Füzesséri József polgármester: szükség van az orvosi rendelőre, már nem lehetett tovább
halogatni, de attól függetlenül meg fogják nézni a jogi lehetőségeket is.
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: ez pályázat, itt komoly visszaellenőrzés lesz majd a
későbbiek során. Itt a bíróság – ha oda kerül a sor – azt fogja vizsgálni, hogy mi a pótmunka
és mi a pluszmunka. Ha ez egy pályázati műszaki ellenőrzésen átesik, ebbe bele fognak kötni
valószínűleg.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: egyetért polgármester úrral, az orvosi rendelőt
mindenképpen meg kell csinálni. A jogi részével később is lehet foglalkozni.
Pohubi József képviselő: Ő csak „A kellő gondosságot” hiányolja, a hivatalban is, ahol van
építési osztály. Sok helyen megérdeklődte, ott sehol nem jellemző ez a fajta dolog, Szikszón
pedig ez már tendencia.
Füzesséri József polgármester: az engedélyeztetési eljárást kijelölés alapján Miskolc Járási
Hivatala végezte, nem a szikszói hivatal, tehát a kellő gondosságot nem itt kell keresni a
szikszói hivatalban.
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: nem Miskolc adta ki végül az engedélyt, hanem Nyíregyháza
lett kijelölve.
Füzességi József polgármester: azt mindenki tudja, hogy a praxisokat megvásárolták az
orvosok, plusz az önkormányzat az épületrészt is kötelezően megvetette az orvosokkal. Jelen
törvény szerint, ha ma valamelyik orvos elmenne nyugdíjba, aki a praxisát megveszi, annak
az önkormányzat köteles orvosi rendelőt biztosítani, arról nem beszélve, hogy néz ki a
jelenlegi orvosi rendelő, az a település szégyenfoltja. Ezt a beruházást mindenképpen be kell
fejezni.
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: jelenleg nincs más lehetősége az önkormányzatnak, a
beruházásnak szerinte is folytatódnia kell. Ha jogvitát kezdeményezünk, akkor akár meg is
állhat az építkezés. Később még a pótmunka dolgait meg lehetne vizsgáltatni, lehetőség van a
felelősség kérdésének megtalálására később is.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a tervezőt be lehet perelni, az nem érinti a
kivitelezési munkákat. A tervezőnél hiányolja az elvárható gondosságot.
Füzesséri József polgármester: ezt a munkát be kell fejezni, azután majd lehet pereskedni.

19

Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 9 fő van jelen a
szavazásnál – 8 igen és 1 nem szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 231/2014.(XII.18.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0141 számú „Szikszó város egészségügyi
alapellátásának egy épületbe történő összevonása” című pályázattal kapcsolatos
pótmunka igény megállapítása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0141 számú
„Szikszó város egészségügyi alapellátásának egy épületbe történő összevonása” című
pályázathoz kapcsolódó pótmunkák elvégzését jóváhagyja és ezzel kapcsolatban az alábbi
cégeket hívja fel ajánlattételre:
1.) Boto-Bau Kft.
Cím: 3527 Miskolc, József Attila utca 11/A.
Adószám: 11588023-2-05
Cégjegyzék szám: 05-09-007117
Kapcsolattartó: Tóth Zoltán +36703879725
2.) K. T. K. Diamant Kft.
Cím: 3561 Felsőzsolca, Bartók B. u. 63.
Adószám: 11582979-2-05
Cégjegyzék szám:05-09-006464
Kapcsolattartó: +36303034000
3.) M2-Tech Kft. – a jelenlegi kivitelező
Cím: 3525 Miskolc, Horváth L. u. 24.
Adószám: 13560573-2-05
Cégjegyzék szám:05-09-012482
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
11./ Döntés a TÁMOP 2.4.5-12/3-2012-0021 „Innovatív kezdeményezések Szikszón„ című
pályázathoz kapcsolódó informatikai rendszerek kialakítására vonatkozó árajánlatok
bekérésével kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 11. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Pohubi József képviselő: kéri, hogy kapjon a bizottság erről részletes anyagot és javaslata,
hogy helyi vállalkozót is kérjünk fel.
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Füzesséri József polgármester: módosító javaslata, hogy hatalmazzák fel az Oktatási
Bizottságot arra, hogy ezt a három céget hívják meg és mellette, szikszói vállalkozót is
nevezzenek meg 4. ajánlattevőként.
Polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatát, melyet a képviselő-testület – 9 fő van
jelen a szavazásnál – egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadott. Az előterjesztést a módosító
javaslattal együtt a képviselő-testület – 9 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 9 igen
szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 232/2014.(XII.18.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a TÁMOP 2.4.5-12/3-2012-0021 „Innovatív kezdeményezések Szikszón„
című pályázathoz kapcsolódó informatikai rendszerek kialakítására vonatkozó
árajánlatok bekérésével kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő testülete úgy határoz, hogy a TÁMOP 2.4.5-12/32012-0021 „Innovatív kezdeményezések Szikszón„ című pályázat kapcsán az informatikai
rendszerek kialakításához kapcsolódóan az alábbi cégeket hívja fel ajánlattételre:
1. Clearinfo Kft. (1021 Budapest, Völgy u. 8.b., Kelemen Koppány ügyvezető)
2. TIEM Consulting Kft. (6200 Kiskőrös, 0231/3., dr. Balla Béla ügyvezető)
3. Appsters Mobiltartalom-fejlesztő Kft. (1023 Budapest, Lukács u. 4. 3. em. 8., Lozsádi
Dániel cégvezető)
A képviselő-testület felhatalmazza az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottságot arra,
hogy szikszói vállalkozót is nevezzen meg 4. ajánlattevőként.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
12./ A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 9/1999.(V.28.)
számú önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 12. 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, nem igazán tudták ezeket a kódrendszereket
beazonosítani, vannak tételek, ahol 20 %-os, vannak ahol 10 %-os emelés van. Az
előterjesztést elfogadásra javasolják.
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: tájékoztatja a testületet, hogy a fogyasztóvédelem előzetesen
véleményezte a díjtételeket. Elmondja, hogy az új díjtételeket megnézte a hivatal is,
összehasonlították a 2014. évi díjakkal, vannak tételek, ahol jelentős emelés látható, de a
fogyasztóvédelem ezt elfogadta.
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Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 9 fő van jelen a
szavazásnál – 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és megalkotta az alábbi
rendeletet:
SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2014.(XII.19.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 9/1999.(V.28.)
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 közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 160. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:
1.§
A rendelet 1. melléklete az alábbiak szerint módosul:
„1. Sormunka keretében ellátott tevékenységek díjtételei
Égésterm
Tevékenységek munkaráfordítása
2015. évi nettó
2015. évi bruttó
ék
díjtételek
díjtételek
elvezetők 1.1.Ellenőr 1.2.Összek 1.3.Műszaki Az égéstermék Összekö Az égéstermék Összekö
jele
zés
ötő
felülvizsgál
elvezető
tő elem
elvezető
tő elem
- összekötő
- összekötő
szükség
elem
at*
ellenőrz
ellenőrz
elem nélküli elem nélküli szerinti
ellenőrzése,
és,
és,
ellenőrzésének, tisztítás ellenőrzésének, tisztítás
tisztítás
szükség
összekötő
szerinti
szükség
díja***
szükség
díja***
elem nélkül tisztítása
szerinti
szerinti
tisztításának és
tisztításának és
műszaki
műszaki
felülvizsgálatá
felülvizsgálatá
nak
nak
díja
díja
ENHS
0,37/db
0,17/beköté 0,80/db
1140
340
1448
432
s
ENHG
0,30/db
0,14/beköté 0,80/db
1 000
280
1270
356
s
KNHS
0,20/fm
0,20/fm
0,28/fm
540
400
686
508
KNHG

0,14/fm

0,14/fm

0,28/fm

420

280

533

356

NNHS

0,30/fm

0,30/fm

0,28/fm

740

600

940

762

NNHG

0,21/fm

0,21/fm

0,28/fm

560

420

711

533

ENTS

0,42/db

1240

340

1575

432

ENTG

0,34/db

1 080

280

1372

356

KNTS

0,24/fm

0,17/beköté 0,80/db
s
0,14/beköté 0,80/db
s
0,24/fm
0,28/fm

620

480

787

610

KNTG

0,17/fm

0,17/fm

480

340

610

432

0,28/fm
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NNTS

0,32/fm

0,32/fm

0,28/fm

780

640

991

813

NNTG

0,22/fm

0,22/fm

0,28/fm

580

440

737

559

EZHS

0,37/db

1140

340

1448

432

EZHG

0,30/db

1 000

280

1270

356

KZHS

0,20/fm

0,17/beköté 0,80/db
s
0,14/beköté 0,80/db
s
0,20/fm
0,28/fm

540

400

686

508

KZHG

0,14/fm

0,14/fm

0,28/fm

420

280

533

356

NZHS

0,30/fm

0,30/fm

0,28/fm

740

600

940

762

NZHG

0,21/fm

0,21/fm

0,28/fm

560

420

711

533

EZTS

0,42/db

1 240

340

1575

432

EZTG

0,34/db

1 080

280

1372

356

KZTS

0,24/fm

0,17/beköté 0,80/db
s
0,14/beköté 0,80/db
s
0,24/fm
0,28/fm

620

480

787

610

KZTG

0,17/fm

0,17/fm

0,28/fm

480

340

610

432

NZTS

0,32/fm

0,32/fm

0,28/fm

780

640

991

813

NZTG

0,22/fm

0,22/fm

0,28/fm

580

440

737

559

GNHS**

0,25/szint

0,36/szint

680

340

864

432

GNHG**

0,2/szint

0,36/szint

580

280

737

356

GZHS**

0,25/szint

0,36/szint

680

340

864

432

GZHG**

0,2/szint

0,17/beköté
s
0,14/beköté
s
0,17/beköté
s
0,
14/bekötés

0,36/szint

580

280

737

356

GZTS**

0,30/szint

820

340

1041

432

GZTG**

0,25/szint

720

280

914

356

ET

0,20/db

0,17/beköté 0,44/szint
s
0,14/beköté 0,44/szint
s
0,40/db

600

-

762

-

KT

0,10/fm

-

0,14/fm

270

-

343

-

NT

0,15/fm

-

0,14/fm

370

-

470

-

GT**

0,10/szint

-

0,16/szint

280

-

356

-

1.4. Egyéb sormunka keretében végzett
Tevékenységek

Munkaráfordít
ás

Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján
légtér-összeköttetésben lévő rendeltetési
egységenként ****
Égéstermék paramétereinek ellenőrzése ****
Műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének
ellenőrzése ****

0,10/db

200 Ft

254 Ft

0,30/paraméter
0,05/db

600 Ft
100 Ft

762 Ft
127 Ft

Megrendelésre kötelező tevékenységek:

2015. évi
nettó
díjtételek

2015. évi
bruttó
díjtételek
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1.4. Egyéb sormunka keretében végzett
Tevékenységek

Munkaráfordít
ás

A sormunka keretében feltárt az égéstermék –
elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel
eltávolítható szurokréteg kiégetése külön
egyeztetés alapján
Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel
rendelkező tüzelőberendezések égéstermékelvezetőjének ellenőrzése, tisztítása
A 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetű
égéstermékelvezető ellenőrzése, tisztítása
Az 1.5. alatti tevékenységeket további kiszállási
díj terheli

2015. évi
nettó
díjtételek

2015. évi
bruttó
díjtételek

2,00/db/óra

4 000 Ft/db/óra

5080 Ft/db/óra

0,34/db

680
Ft/db/alkalom

864
Ft/db/alkalom

0,60/fm

1 200
Ft/fm/alkalom

1524
Ft/fm/alkalom

1,00

2 000 Ft/alkalom

2540 Ft/alkalom

2. Műszaki vizsgálatok díjtételei

a) A természetes személy tulajdonában lévő , lakhatás célját szolgáló ingatlanok és időlegesen használt
ingatlanok esetében
ENH
ENT
ET

EZH
EZT

GNH
GZH
GZT
GT

KNH
KNT
KT
NNH
NNT
NT

2.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata
1,16/db
0,40/szint
2,65/db
Munkaráfordít 0,84/db
ás
Díj
3010 Ft
4170Ft+ÁFA/ 1430Ft+ÁFA/szi 9350 Ft +
+ÁFA/db
db
nt
ÁFA/db

KZH
KZT
NZH
NZT

3,40/db
12 230
Ft+ÁFA/db

2.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék elvezetők üzembe
helyezés előtti vizsgálata
Munkaráfordít 1,34/db
2,00/db
0,70/szint
4,00/db
5,00/db
ás
Díj
4 810Ft+
7190Ft+ÁFA/ 2510Ft+ÁFA/szi 14390
17990 Ft+
ÁFA/db
db
nt
Ft+ÁFA/db
ÁFA/db

2.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe
helyezést megelőzően az érintett égéstermét elvezetők vizsgálata
Munkaráfordít 0,84/db
1,16/db
0,40/szint
2,60/db
3,40/db
ás
Díj
3010
4170Ft+ÁFA/ 1430Ft+ÁFA/szi 9350Ft+ ÁFA
12230 Ft +ÁFA
Ft+ÁFA/db
db
nt
/db
/db
2.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltozását, használaton kívül helyezését, illetve
az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat
Munkaráfordít 0,68/db
0,92/db
0,30/szint
2,10/db
2,72/db
ás
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Díj

2440 Ft+ÁFA
/db

3300Ft+ÁFA/
db

1070Ft+ÁFA/szi
nt

7550 Ft +
ÁFA/db

2.5. A 2.1. – 2.4. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli
Munkaráfordít 1,00
1,00
1,00
1,00
ás
Díj
3590 Ft + ÁFA
3590 Ft +
3590 Ft + ÁFA
3590 Ft + ÁFA
ÁFA

b) Az a) pontba nem tartozó ingatlanok esetében
ENH
EZH
ENT
EZT
ET

GNH
GZH
GZT
GT

KNH
KNT
KT
NNH
NNT
NT

2.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata
1,16/db
0,40/szint
2,65/db
Munkaráfordít 0,84/db
ás
Díj
3360 Ft
4640Ft+ÁFA/ 1600Ft+ÁFA/szi 10400
+ÁFA/db
db
nt
Ft+ÁFA/db

9780 Ft + ÁFA /
db

1,00
3590 Ft + ÁFA

KZH
KZT
NZH
NZT

3,40/db
13600 Ft+ÁFA/db

2.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék elvezetők üzembe
helyezés előtti vizsgálata
Munkaráfordít 1,34/db
2,00/db
0,70/szint
4,00/db
5,00/db
ás
Díj
5360Ft+ÁFA /
8000Ft+ÁFA/ 2800Ft+ÁFA/szi 16000
20000 Ft+
db
db
nt
Ft+ÁFA/db
ÁFA/db

2.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe
helyezést megelőzően az érintett égéstermét elvezetők vizsgálata
Munkaráfordít 0,84/db
1,16/db
0,40/szint
2,60/db
3,40/db
ás
Díj
3360
4640Ft+ÁFA/ 1600Ft+ÁFA/szi 10400Ft+ÁFA
13600 Ft +ÁFA
Ft+ÁFA/db
db
nt
/db
/db
2.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltozását, használaton kívül helyezését, illetve
az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat
Munkaráfordít 0,68/db
0,92/db
0,30/szint
2,10/db
2,72/db
ás
Díj
2720 Ft+ÁFA
3680Ft+ÁFA/ 1200Ft+ÁFA/szi 8400 Ft +
10880Ft + ÁFA/
/db
db
nt
ÁFA/db
db
2.5. A 2.1. – 2.4. pont alatti tevékenységeket további kiszállási díj terheli
Munkaráfordít 1,00
1,00
1,00
1,00
ás
Díj
4000 Ft + ÁFA
4000 Ft +
4000 Ft + ÁFA
4000 Ft + ÁFA
ÁFA
3. A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok díjtételei

1,00
4000 Ft + ÁFA

a) A természetes személy tulajdonában lévő , lakhatás célját szolgáló ingatlanok és időlegesen használt
ingatlanok esetében
3.1.

Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetében
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Munkaráfordítás
3.2.
Munkaráfordítás
3.3.
Munkaráfordítás
3.4.
Munkaráfordítás
3.5.
Munkaráfordítás
3.6.
Munkaráfordítás
3.7.

1,00
Díj
10 790 Ft + ÁFA
Kettő – hat lakás, illetve rendeltetési egység esetében
2,00
Díj
21 580 Ft + ÁFA
Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetében épületenként
3,00
Díj
32 370 Ft + ÁFA
Épület központi kéménnyel 60 – 140 kW
2,00
Díj
21 580 Ft + ÁFA
.Ipari és kommunális létesítmények esetében 140 kW felett
2,50
Díj
26 975 Ft + ÁFA
Helyszíni szaktanácsadás
1,00/db
Díj
10 790 Ft + ÁFA / db
A 3.6. alatti tevékenységet további, a 2.5. szerinti kiszállási díj terheli

b) Az a) pontba nem tartozó ingatlanok esetében
3.1.
Munkaráfordítás
3.2.
Munkaráfordítás
3.3.
Munkaráfordítás
3.4.
Munkaráfordítás
3.5.
Munkaráfordítás
3.6.
Munkaráfordítás
3.7.

Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetében
1,00
Díj
12000 Ft + ÁFA
Kettő – hat lakás, illetve rendeltetési egység esetében
2,00
Díj
24000 Ft + ÁFA
Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetében épületenként
3,00
Díj
36000 Ft + ÁFA
Épület központi kéménnyel 60 – 140 kW
2,00
Díj
24000 Ft + ÁFA
.Ipari és kommunális létesítmények esetében 140 kW felett
2,50
Díj
30000 Ft + ÁFA
Helyszíni szaktanácsadás
1,00/db
Díj
12000 Ft + ÁFA / db
A 3.6. alatti tevékenységet további, a 2.5. szerinti kiszállási díj terheli

2.§
E rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.
13./ Döntés a 62. év feletti szikszói lakosok részére történő „Szikszó jegy” kibocsátásával
kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 13. 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 javasolják.
Sváb Antal Béla képviselő: szerinte a polgármesteri keretből azok kapjanak, akik tavaly is
kaptak.
Dr. Ambrus Barnabás képviselő: javasolja, hogy a védőnők is kapjanak.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Bethánia óvoda dolgozóinak is javasolja, hogy
adjon polgármester úr.
Füzesséri József polgármester: javasolja, hogy döntsön arról a testület, hogy 230 db jegyet
oszthat Ő szét és majd beszámol arról, hogy kik kaptak.
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Pohubi József képviselő: módosító javaslata, hogy a 62. év felettiek kapjanak és azok akik
tavaly is kaptak.
Polgármester szavazásra teszi fel Pohubi József képviselő módosító javaslatát, melyet a
képviselő-testület – 9 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadott.
Az előterjesztést a módosító javaslattal együtt a képviselő-testület – 9 fő van jelen a
szavazásnál – szintén egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 233/2014.(XII.18.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a 62. év feletti szikszói lakosok részére történő „Szikszó jegy”
kibocsátásával kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Szikszó jegyet” ad ki minden 2014.
december 31. napjáig 62. életévét betöltő, Szikszón állandó lakóhellyel rendelkező lakos
részére 20.000.-Ft értékben. A „szikszó jegy” egyszeri szociális támogatásra szolgál, mely
2015. december 31. napjáig használható fel az alábbi elfogadóhelyeken:
-

ÉRV Zrt.
Turul Provincia Nonprofit Kft.
Önkormányzati Konyha, Gyermekélelmezés
Szikszói Városi Intézményműködtető Központ
Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal
Szikszói Product Termelő és Szolgáltató Szövetkezet
Szikszó Centrum Kft.

A 2014. december 31. napjáig 62. életévét betöltő, Szikszón állandó lakcímmel rendelkező
lakosok részére biztosított „Szikszó-jegyen” kívül 230 db jeggyel a polgármester saját döntése
alapján rendelkezik, de akik tavaly is kaptak, azok most is kapjanak, és a felhasználásról mind
a Képviselő-testület, mind a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal felé köteles elszámolni
legkésőbb 2015. június 30. napjáig
Felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatókkal történő elfogadóhelyi szerződések
megkötésére az előterjesztés mellékletét képező tartalommal
A „Szikszó-jegy” kibocsátására a fedezetet Szikszó Város Önkormányzata a 2015. évi
költségvetésébe betervezi, azt saját bevételéből biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
14./ A Szikszói Ipari Park Kft. beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: ügyvezető
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 14. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, köszönti a napirend
tárgyalásánál Petró József ügyvezetőt.
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Gulyásné dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta a beszámolót, nem tudtak döntést hozni.
Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is tárgyalta
a beszámolót, a táblázatok alapján ők sem tudtak dönteni.
Petró József ügyvezető: a 2013. gazdasági évről beszélünk, a kft. tevékenységében alapvetően
két dolog volt, egyrészt a főtér beruházás levezényléséhez kapcsolódó bevételek és kiadások,
másrészt pedig egy tulajdon vásárlás számai láthatók a beszámolóban.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: remélhetőleg januárban el fog készülni az
önkormányzati rendelet módosítása, amely meghatározza, hogy milyen elemeket kell
tartalmaznia a beszámolónak. Szerinte a beszámolót ki kellene egészíteni, mert ezekből a
számokból sok minden nem látszik. Kérdései, miért nőtt az eredmény tartalék, miért csökkent
a mérleg szerinti eredmény, miért lett ez átcsoportosítva tartalékba, a rövid lejáratú
kötelezettségeknél van egy drasztikus emelkedés, hová tűnt a 40 millió forint, ami annak
idején bekerült, majd a tulajdonos visszakérte, milyen létszámmal dolgoztak, milyen
tevékenység folyt, hány tárgyalás, milyen eredménnyel, utolsó kérdése pedig, hogy májusban
a mérleget és eredmény kimutatást hogyan tudták benyújtani képviselő-testületi határozat
nélkül.
Petró József ügyvezető: ezekre a számszaki kérdésekre most nem tud válaszolni, majd a
könyvelővel kidolgoztatja. Tavaly nyár környékén az önkormányzat eladta az egyik tag részét
egy miskolci befektetőnek, amiből az épület vásárlás közvetve az önkormányzat anyagi
helyzetének stabilizálásához járult hozzá. Tehát a tőke emelés és az épület vásárlás az
önkormányzat fizetési potenciáljának fenntartását szolgálta.
Füzesséri József polgármester: 2013-ban az önkormányzat túléléséhez kellett ez a pénz.
Testületi döntés volt róla, közjegyzői határozatba lett foglalva, a pénz pedig visszafizetésre
került. A Turul épületét megvette a kft. 20 millió forintért.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: nem szeretne a NAV-al levelezni, mint az Ezüst
Gázló Kft. ügyében, ezt a beszámolót szöveges kiegészítés nélkül elfogadni nagy kockázat.
Petró József ügyvezető: ezekhez a lépésekhez testületi döntésekkel rendelkezünk.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: milyen létszámmal dolgoztak 2013-ban?
Petró József ügyvezető: gyakorlatilag Ő van csak, 2010. óta nem munkaviszonyban látja el a
feladatot, nem kap munkabért, hanem számla alapján fizetnek neki.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: április-májusban hogyan fogadta el a Megyei
Bíróság a beszámolót? Nem hiányzott-e a testületi határozat, miért decemberben került a
testület elé ez az anyag?
Petró József ügyvezető: májusban még nem volt anyaga, június körül lett meg, akkor már
nyár volt, nem volt testületi ülés. A benyújtáshoz nem kellett testületi határozat.
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Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: módosító javaslata van, adjanak januárig időt az
ügyvezető úrnak egy megfelelő beszámoló elkészítésére.
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: a cégbíróság felé mérlegbeadási kötelezettség van, a
cégbíróság nem vizsgálja, hogy tulajdonosi döntés van-e, ha nem indít ezzel kapcsolatban
törvényességi felügyeleti eljárást, akkor nincs nagy gond. Emiatt a céggel szemben retorzió
nincs.
Füzesséri József polgármester: igazából ez 2013. évről szól, márciusban kapják a 2014. évi
beszámolót, az lenne fontosabb.
Petró József ügyvezető: meg fogja csinálni akkor a 2013. és 2014. évet.
Pohubi József képviselő: a beszámolón május 31. van, most pedig december 18. van, neki ez a
problémája.
Mező István képviselő: Ő ebből a beszámolóból csak egy számhalmazt lát, aki csinálta,
biztosan tudja, hogy miről van szó, de ők nem tudják. Írásbeli kiegészítés jó lenne.
Petró József ügyvezető: eddig mérlegbeszámoló elfogadásáról volt szó, ha tevékenység
beszámolót kértek volna, akkor azt készített volna. Akkor 2013. és 2014. évi feladatellátás
szöveges beszámolóját fogja elkészíteni.
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: tájékoztatja a testületet, hogy a hivatal pénzügyi és szöveges
beszámolót kért az ügyvezetőtől.
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: nincs igaza Petró József úrnak, mert a mérleghez mindig
tesznek egy szöveges elemzést.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: volt egy módosító javaslata, mely szerint a
beszámoló nem egy fordulónapra a mérleg adatait tartalmazza, hanem a kft. célja, feladatai,
azok ellátása, teljesülése, tehát egy szöveges beszámolót kérjen a testület egy hónapos
határidővel. A mérleg elfogadása kapcsán viszont kéri, hogy legyen név szerinti szavazás. A
képviselők egynegyede szükséges hozzá, vagyis két fő.
Polgármester kéri, aki egyetért azzal, hogy név szerinti szavazás legyen, az szavazzon: a
képviselő-testület – 9 fő van jelen a szavazásnál – 4 igen és 5 nem szavazattal úgy döntött,
hogy név szerinti szavazást tart.
Név szerinti szavazás következik:
Dr. Ambrus Barnabás
Füzesséri József
Gál Péter
Gulyásné Dr. Kerekes Rita
Laczkó Lászlóné
Mező István
Pohubi József
Sváb Antal Béla
Takács Lászlóné

igen
igen
tartózkodom
nem
igen
tartózkodom
tartózkodom
nem
igen
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A képviselő-testület a Szikszói Ipari Park Kft. beszámolóját név szerinti szavazással – 9 fő
van jelen a szavazásnál – 4 igen, 2 nem és 3 tartózkodással nem fogadta el, és meghozta az
alábbi határozatot:
Szám: 234/2014.(XII.18.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Szikszói Ipari Park Kft. beszámolója
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el a Szikszói Ipari Park
Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. 2013. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Füzesséri József polgármester: köszönti a tulajdonos képviselőjét Bárdos Zitát, kéri, hogy
szóljon néhány szót.
Bárdos Zita: 2014. szeptember 27-én vették meg azt a tulajdoni hányadot, ami az NVT
Cooperation Zrt. tulajdoni hányada a Szikszói Ipari Park Kft-ben. Most a felkészülés és
értékelés szakaszában vannak. Szeptember óta még nem sok minden történt, áttekintették a
betelepülő cégeket, az ingatlanokat. A következő képviselő-testületi ülésre részben a
terveiket, részben a szeptember 27-től december 31-ig tartó időszak koncepcióját elkészítik,
amit január első napjaiban el tudnak küldeni polgármester úr és a hivatal jegyzője részére.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: egy hónap múlva, januárban találkozzunk újra
ezzel a beszámolóval és akkor felelősséggel el lehet fogadni.
15./ Döntés Képviselő-testületi hatáskör átruházásával kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 15. 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, üdvözölték a kezdeményezést, kérdésük polgármester úr
felé, hogy kikből állna a bizottság, tiszteletdíjat hogyan kívánja megállapítani?
Füzesséri József polgármester: felhatalmazza a testület, hogy ezt dolgozza ki, lennének a
bizottságban képviselők és hivatali dolgozók is.
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: kétféle megoldás van, egyrészt létre lehet hozni egy ún.
közbeszerzési bizottságot, ami úgy működne mint pl. az Oktatási Bizottság és csak
képviselőkből, esetlegesen külső tagokból állna. De ez az előterjesztés nem erről szól, ez arról
szól, hogy polgármesterre ruházná át a képviselő-testület a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény 41. § /4/ bekezdése alapján a hatáskört, vagyis polgármester
egy személyben döntene, akinek egy ún. szakértő bizottság dolgozna a keze alá és az alapján
történne meg a döntések előkészítése. A polgármester döntené el, hogy kik legyenek ebben a
bizottságban, ekkor viszont nem kell feltétlenül képviselőket választania.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a bizottság támogatta a határozati javaslatot.
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Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: alapvetően az volt a cél, hogy a közbeszerzési értékhatárt
el nem érő közbeszerzési eljárásokban – van egy közbeszerzési szabályzata a hivatalnak – ott
van egy közbeszerzési bizottság, amit a jegyző jelöl ki, az a bizottság készítené elő a
pályázatokat, a polgármester döntene, és a következő ülésen beszámolna, hogy milyen
döntések voltak.
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: az előterjesztés most annyiban más, hogy az önkormányzati
eljárások esetében nem a jegyző, hanem a polgármester jelölné ki a bizottság tagjait, ennek
megfelelően az önkormányzati közbeszerzési szabályzat módosításra kerülne, a hivatali
szabályzatban pedig továbbra is a jegyző jelöli ki a bizottságot.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: eddig is előkészítette valaki a közbeszerzéseket,
javasolja, hogy ezután is ők készítsék elő és nincs szükség új bizottságra, külön megbízási
díjra.
Laczkó Lászlóné alpolgármester: ha megadják a polgármesternek ezt a jogot, akkor hagy
döntse már el Ő, hogy kivel szeretne dolgozni.
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: most erről a hatáskör átruházásról kellene dönteni. Kellene
egy 3 tagú állandó bizottság, plusz eseti jelleggel meg lehetne hívni szakembereket is.
Sváb Antal Béla képviselő: mikortól alakul meg a bizottság, milyen díjért, semmit nem
tudnak.
Füzesséri József polgármester: azt javasolja, hogy 3 fős legyen a szakmai bizottság, legyen 3
állandó tagja és legyen bizonyos kérdéseknél szakember meghívására lehetőség. A díjazásra
pedig javaslatokat kér.
Pohubi József képviselő: javasolja, hogy jöjjön egy rendes előterjesztés és határozati javaslat.
Ez egy hatáskör átruházás, a felelősség a testületé. Ő személy szerint ezt nem támogatja.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: javasolja, hogy a hatáskört adják át a
polgármester úr részére és ha Ő ezt a felelősséget szeretné megosztani, akkor vagy hivatali
dolgozókból álló bizottság, vagy a legnagyobb probléma, hogy képviselőkből nem tudnak egy
bizottságot létrehozni. Több bizottsági döntésre lenne szükség.
Füzesséri József polgármester: módosító javaslata, hogy most hatalmazzák fel, szavazzák meg
a hatáskör átruházást és a következő ülésre javaslatot tesz a döntés előkészítő 3 fős bíráló
bizottság tagjaira, amiben lesznek képviselők és hivatali dolgozók is, és a díjazásukra is.
Polgármester szavazásra teszi fel a módosító javaslatát, melyet a képviselő-testület – 9 fő van
jelen a szavazásnál – 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 235/2014.(XII.18.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés Képviselő-testületi hatáskör átruházásával kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési értékhatár alatti 3
árajánlatos közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos döntéseket átruházza az
Mötv. 41. § /4/ bekezdése alapján a polgármesterre azzal, hogy a következő testületi ülésre
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tegyen javaslatot a döntés előkészítő, 3 fős bíráló bizottság tagjaira, valamint díjazásukra,
amiben képviselők és hivatali dolgozók is legyenek.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
10 óra 30 perckor polgármester 10 perc szünetet rendel el. Szünet után:
16./ Az Encsi Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: encsi rendőrkapitányság vezetője
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 16. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, köszönti a napirend
tárgyalásánál Dr. Antal István kapitányságvezető urat és Polgári Sándor urat, a szikszói
rendőrőrs parancsnokát.
Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság tárgyalta a
rendőrség beszámolóját, egyhangúlag elfogadásra javasolják.
Gulyásné dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság is tárgyalta a beszámolót, köszönik a munkájukat, a beszámolóból látható, hogy
csökkent a bűnelkövetés. További munkájukhoz sok sikert kívánnak, a beszámolót
elfogadásra javasolják.
Dr. Antal István kapitányságvezető: köszönik a meghívást, köszönik a jó véleményeket, örül
annak, hogy jó az együttműködés a képviselő-testülettel és polgármester úrral is.
Polgári Sándor szikszói rendőrőrs parancsnoka: az önkormányzattal nagyon jó kapcsolat
alakult ki, előző évben is törekvésük volt, hogy a bűncselekmények számát csökkentsék
Szikszó városban, úgy gondolja, hogy ennek megfeleltek. A jövőre nézve legalább szinten
tartást szeretnének. Nagyobb létszámmal látják el a feladatokat, kinőtték a jelenlegi épületet.
Ebben szeretne segítséget kérni.
Pohubi József képviselő: véleménye szerint a szikszói közbiztonság helyzete globálisan nézve
megnyugtató. Egerben és környékén – ezt családi kapcsolatai révén tudja – ha lehet így
mondani, nagyobb a respektje a rendőröknek. Arra a következtetésre jutott, hogy ez azért van,
mert ott a rendőrök sokkal keményebbek. Hiányolja az egymás iránti morális tiszteletet, ami
nem igazán nyilvánul meg a rendőrök iránt Szikszón. A személyi állományról csak jókat tud
mondani, köszöni és elfogadásra javasolja a beszámolót.
Dr. Antal István kapitányságvezető: minden rendőrkapitányságon mások a körülmények, azt,
hogy mennyire kemények a rendőrök, szerinte inkább abból kell lemérni, hogy jó a
közbiztonság Szikszón. A szikszói kollégák már nem fiatalok, nagy a szakmai tapasztalatuk.
Vannak fiatalok is, így erősítik egymást. Szívesen fogadja a javaslatokat és értékeli azokat.
Az is a munkájukat minősíti, hogy csekély számú panasz érkezett a rendőrség munkájára.
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Füzesséri József polgármester: úgy gondolja, hogy Szikszó azon kevés települések közé
tartozik, ahol az elmúlt években egy nagyon jó irányú fejlődés alakult ki, ez a térség Abaúj
azon szegmense, ahol még jó a közbiztonság. Ehhez kíván további sok sikert.
Sváb Antal Béla képviselő: köszöni a beszámolót, melyet elfogadásra javasol. A közterületi
jelenlét folyamatosan csökken, szeretné, ha ezt orvosolni lehetne. Sok észrevétel érkezett
hozzá, melyben azt kérték, hogy szeptember-október hónapban, a betakarítási időszakban jó
lenne, ha a rendőrség kint lenne. Ehhez kapcsolódik, hogy az önkormányzatnak megoldást
kellene találnia a mezőőri szolgálatra is, amely a rendőrség munkáját is segítené.
Laczkó Lászlóné alpolgármester: Alsóvadászon a rendőrség jelenléte nagyon sokat jelentett,
így tovább, sok sikert kíván.
Takács Lászlóné alpolgármester: többször kért a rendőrségtől segítséget, mindig nagyon
segítőkészek voltak. A prevencióban is részt vesznek, előadásokat tartanak az iskolásoknak és
az óvodásoknak is. Amivel nem elégedett a lakosság, az valóban a közterületi jelenlét, mert
legalább fizetésnapokon, pénz osztáskor nagy szükség lenne a jelenlétükre. Ebben kérne
segítséget, a beszámolót elfogadásra javasolja.
Dr. Antal István kapitányságvezető: a közterületi jelenlét valóban csökkent a számok alapján.
A készenléti rendőrséget folyamatosan kérik, de ez nem rajtuk múlik, hogy itt vannak-e. A
szikszói rendőrőrs létszáma fel van töltve, 4 fő még végzős az iskolában, jövőre teljes
mértékben dolgozni fognak, akkor többet lesznek jelen a közterületen. Oda fognak figyelni a
jövőben a fizetés napokon való közterületi jelenlétre is.
Füzesséri József polgármester: évek óta küszködnek a kamera rendszer telepítése ügyével,
úgy tűnik, hogy a napokban már kész lesz. Reméli, hogy ezzel is tudják segíteni a rendőrség
munkáját. Még egyszer megköszöni a rendőrség munkáját.
Módosító javaslat nem volt, a rendőrségi beszámolót a képviselő-testület – 9 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 236/2014.(XII.18.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Az Encsi Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Encsi Rendőrkapitányság
2013. évben Szikszó város közbiztonságának helyzetével, a közbiztonság érdekében tett
rendőri intézkedésekkel kapcsolatos beszámolóját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
17./ Döntés az ÁSZ utóellenőrzéséhez kapcsolódó figyelemfelhívásával kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 17. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.

33

Gulyásné dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, a bizottság úgy látja, hogy a kiút abban rejlik, ha még
több bizottság lenne és akkor kevesebb testületi ülés lenne. Elfogadásra javasolják az
előterjesztést.
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: 237/2014.(XII.18.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: ÁSZ utóellenőrzéséhez kapcsolódó figyelemfelhívásról döntés
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék Elnökének
V-0438-031/2014. számú figyelemfelhívását megtárgyalta.
A képviselő-testület a számvevői jelentésben foglaltakat tudomásul veszi és az Állami
Számvevőszék megállapítására észrevételt nem kíván tenni.
Az Önkormányzat a figyelemfelhívásban szereplő javaslatokat, valamint az ÁSZ által
elfogadott intézkedési tervben szereplő feladatokat, a Képviselő-testület 541/2012.(VII.31.)
számú határozatának megfelelően teljes körűen fogja végrehajtani gazdálkodása során.
Felelős: polgármester
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Végrehatásért felelős: Gazdálkodási osztályvezető
Határidő: folyamatos, illetve a 2015. évi költségvetés összeállítása
18./ Tájékoztatás a Turul Provincia Nonprofit Kft. értékbecslésével kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 18. 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, mind a két határozati javaslatot elfogadásra javasolják.
Módosító javaslat nem volt, polgármester először az I. határozati javaslatot teszi fel
szavazásra, melyet a képviselő-testület – 9 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 9 igen
szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 238/2014.(XII.18.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Felhatalmazás megállapodás aláírására
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Turul Provincia Nonprofit Kft. tulajdonában lévő, a Városi Uszoda melletti 1282/3 helyrajzi
számú területen található 1-es számú hidegvizes kút térítés nélküli átvételével kapcsolatos
megállapodást megkösse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
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Törvényességi szempontból látta: jegyző
Polgármester a II. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület – 9 fő
van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 9 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 239/2014.(XII.18.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Turul Provincia Nonprofit Kft. vagyonértékelésének elfogadása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Turul Provincia Nonprofit Kft.
vagyonértékelését az előterjesztés mellékletét képző tartalommal elfogadja, és felkéri a
polgármestert, hogy a – vagyonértékelés alapján – a Turul Provincia Nonprofit Kft. 49%-os
üzletrészének értékesítésével kapcsolatban folytatott tárgyalások eredményéről a következő
Képviselő-testületi ülésen számoljon be.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
19./ A 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 19. 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: 240/2014.(XII.18.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az
önkormányzat és költségvetési szerveik gazdálkodásának ellenőrzésére összeállított 2015. évi
ellenőrzési tervet az 1-2. mellékletekben foglaltak szerint jóváhagyja.
Felelős: jegyző
Határidő: az ellenőrzési tervben foglaltak szerint
Végrehajtásért felelős személy: gazdálkodási osztályvezető
20./ Ellátási szerződés megkötése 2015. január 1. napjától a Szociális Missziótársulattal
idősek nappali ellátása valamint szociális étkeztetés feladatellátására
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 20. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
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Gulyásné dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is tárgyalta
az előterjesztést, ők is elfogadásra javasolják.
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: 241/2014.(XII.18.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Ellátási szerződés megkötése 2015. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig
a Szociális Missziótársulattal idősek nappali ellátása valamint szociális étkeztetés
feladatellátására
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 1. napjától 2015. december 31.
napjáig ellátási szerződést köt a Szociális Missziótársulattal és részére havi 110.000.-Ft
összegű támogatást nyújt a Szikszó Város Önkormányzatától átvett szociális étkeztetés és
időskorúak nappali ellátása feladatok elvégzéséhez.
Felhatalmazza a polgármestert az ellátási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A végrehajtásért felelős személy: szervezési hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
21./ Döntés a Szikszó, 1293 hrsz. alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 21. 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: 242/2014.(XII.18.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a Szikszó, 1293 hrsz. alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy értékesíti a kizárólagos
tulajdonában lévő Szikszó, 1293 helyrajzi szám alatti, „kivett beépítetlen terület”
megnevezésű, 1006 m2 területű ingatlant bruttó 350.000.- Ft, azaz Háromszázötvenezer Forint
vételárért Szalontai László Szikszó, Kassai u. 52. sz. alatti lakos részére.
Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
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22./ Döntés a Szikszó 068/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 22. 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: 243/2014.(XII.18.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a Szikszó 068/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonában lévő,
Szikszó külterület 068/1 helyrajzi számú, 1387 m2 területű, „kivett gazdasági épület, udvar”
értékesítésére kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítja, és az előterjesztés mellékletét
képező tartalommal értékesítésre ismételten meghirdeti.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
23./ Döntés a Szikszó 1284/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 23. 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, a bizottság bontotta fel a beérkező pályázatot, mely
formailag és tartalmilag is megfelelő volt. Javasolják a határozati javaslatban megfogalmazott
adás-vétel megvalósulását. Egyéni véleménye, hogy kár lenne ezt a sport komplexumot
megbolygatni. Módosító javaslata a következő: jelen pályázatot javasolja érvényteleníteni és a
4 hektár helyett 3 hektárra újra hirdessék meg, így a munkahely teremtés is megvalósulhatna,
az 1 hektáron pedig a focipálya kialakítható lenne.
Pohubi József képviselő: támogatja a képviselő asszony javaslatát. Annál is inkább, mert most
derült ki, hogy nem egy svájci cég, hanem egy budapesti cég venné meg a területet és majd ő
gazdálkodik vele.
Füzesséri József polgármester: meg volt hirdetve egy pályázat, véleménye szerint, ha
munkahelyteremtésről van szó, akkor támogatni kellene azt. Van egy cégnek vételi szándéka,
de ha nem kell a munkahely, nem adjuk a sportpályát, de akkor azt javasolja, hogy név szerint
szavazzanak. A módosító javaslat azért nem jó, mert a cég mind a 4 hektárt meg akarja venni.
Ha a beruházás nem valósul meg, akkor a cég visszaadja a területet az önkormányzatnak.
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Pohubi József képviselő: igen, szeretnénk üzemeket, munkahelyeket, de konkrétumokat
kérünk hozzá.
Laczkó Lászlóné alpolgármester: számára az számít, hogy jön-e a beruházó. Nem igaz, hogy
Szikszón ne találnánk egy focipályának megfelelő területet, amely nem kell, hogy ipari terület
legyen.
Füzesséri József polgármester: van egy vállalkozó, aki ötszázezer forintot ajánlott fel az új
sportpálya létrehozására. Annak idején, amikor iparterületté lett minősítve ez a terület, akkor a
gázcsere-telep mögötti területet jelölték ki új sportpályának, de Ő el tudja képzelni a Dobó
utca és a Hell közötti részen is. El kell dönteni, hogy munkahelyek kellenek, vagy focipálya
kell.
Pohubi József képviselő: egyetért Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök asszony magán
javaslatával, de azt javasolja, hogy hallgassák meg az itt jelenlévő NVT Zrt. képviselőjét,
tájékoztassa a képviselőket, hogy mikor, mit építenek, hány munkahelyet teremtenek?
Bárdos Zita NVT Zrt. képviselője: szabályosan meghirdetett pályázatra tettek egy korrekt, jó
ajánlatot, ha nyernek, akkor leteszik a megvalósítási javaslatot, felfedik a befektetőiket, akiket
ide akarnak hozni. Egyébként pedig köti az üzleti titok.
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: itt most egy ingatlan értékesítésről van szó, arról kell
dönteni, itt nem voltak olyan feltételek, hogy pl. tegyenek le egy üzleti tervet. Egyébként
pedig az a véleménye, hogy aki ennyi pénzt befektet Szikszón, valószínű, hogy akar vele
valamit, hiszen az üzletnek az a lényege, hogy hasznot hozzon a befektetőnek is.
Mező István bizottsági elnök: a környéken lakók nem fognak örülni, ha oda egy zajos üzem
települ, és nem tudhatjuk, hogy kinek fogják eladni, mi épül majd ott.
Füzesséri József polgármester: nem muszáj ezt a területet eladni, egyébként pedig ahhoz,
hogy építési engedélyt kapjon egy üzem, különböző hatósági engedélyek kellenek, többek
között a zajhatást is vizsgálni kell.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: az a baj, hogy információ szűkében vagyunk.
Miért nem a 341 hektáros területből adunk el.
Füzesséri József polgármester: azért, mert az a terület nem az önkormányzaté, hanem
magánszemélyeké.
Egyéb hozzászólás nem volt, polgármester szavazásra teszi fel Gulyásné Dr. Kerekes Rita
bizottsági elnök módosító javaslatát, melyet a képviselő-testület – 9 fő van jelen a szavazásnál
– 4 igen és 5 nem szavazattal nem fogadott el.
A képviselő-testület az előterjesztést – 9 fő van jelen a szavazásnál – 6 igen szavazattal és 3
tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 244/2014.(XII.18.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a Szikszó 1284/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti a kizárólagos tulajdonában
lévő, Szikszó belterület 1284/1 helyrajzi számú, „kivett sporttelep” megnevezésű, 4 ha
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területű ingatlanrészt az NVT COOPERATION ZRT. (1033 Budapest, Hévízi út 6/C.,
képviseli: Tóth Endre) részére az ajánlatban megjelölt bruttó 50.320.000.-Ft vételárért, azzal,
hogy 10.000.000.-Ft elkülönítésre kerül a vételár összegéből, melyet az önkormányzat a
Szikszón kialakítandó futballpálya létesítésére, vagy az azzal kapcsolatos pályázat
előkészítésére használ fel.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
24./ Döntés a Szikszó, Dózsa Gy. u. 26 sz. alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 24. 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, nem tudtak dönteni, mert jó lenne megvásárolni, de nincs
pénze az önkormányzatnak.
Füzesséri József polgármester: az ingatlan értékbecsléshez képest kedvező vételár is az
ingatlan megvásárlása mellett szól, amit ha szociális alapon meghirdet az önkormányzat és
bérbe ad, akkor egyrészt bevétele is lesz, másrészt egy szikszói családon segíteni tud.
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: 245/2014.(XII.18.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a Dózsa Gy. u. 26 sz. alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dózsa Gy. u. 26 sz. alatti 329 hrsz-ú
ingatlant megvásárolja és megbízza a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalt az adásvételi
szerződés elkészíttetésével.
Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására, ha az abban feltüntetett
vételár nem haladja meg a bruttó 1.000.000.-Ft-ot, azaz egymillió Ft-ot.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: gazdálkodási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
25./ Döntés a Rákóczi Leader működésével kapcsolatos likviditási keret biztosítására
vonatkozóan
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 25. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül
elmondja, hogy ez a keret csak abban az esetben kerülne felhasználásra, ha likviditási
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probléma merülne fel, egyébként pedig a Vidékfejlesztési Minisztérium által a Leader részére
történő támogatás kiutalását követően a szervezet rögtön visszafizeti a pénzt az
önkormányzatok részére.
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: 246/2014.(XII.18.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a Rákóczi Leader működésével kapcsolatos likviditási keret biztosítására
vonatkozóan
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3.000.000.-Ft összeget biztosít a Rákóczi
Leader szervezet részére likviditási működési keret létrehozása céljából, azzal, hogy a
szervezet a keretösszegből csak szükség esetén gazdálkodik, és a felhasznált összeget az
irányító szerv által a Rákóczi Leadernek támogatásként kiutalt összegből azonnal visszafizeti
az önkormányzat részére.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
26./ Az Önkormányzati Konyha, Gyermekélelmezés alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 26. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
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: 247/2014.(XII.18.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Az Önkormányzati Konyha, Gyermekélelmezés alapító okiratának módosítása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja az
Önkormányzati Konyha, Gyermekélelmezés alapító okiratát:
Az alapító okirat az alábbi felvezető szöveggel egészül ki:
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:
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Az alapító okirat 2. pontjának eredeti szövegezése:
2. Székhelye:
3800 Szikszó, Malom u. 4.
Törzskönyvi azonosító: 548948
Adószám: 15548940-2-05
Az alábbiak szerint módosul:
2. Székhelye:
3800 Szikszó, Malom u. 4.
Az alapító okirat 7. pontjának eredeti szövegezése:
7. Államháztartási szakágazati besorolás:
562920 Egyéb vendéglátás
Az alábbiak szerint módosul:
7. Államháztartási szakágazati besorolás:
562900 Egyéb vendéglátás
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
27./ A Szikszói Városi Intézményműködtető Központ alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 27. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
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: 248/2014.(XII.18.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Szikszói Városi Intézményműködtető Központ alapító okiratának módosítása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a
Szikszói Városi Intézményműködtető Központ alapító okiratát:
Az alapító okirat 4. pontjának eredeti szövegezése:
4. Államháztartási szakágazati besorolás:
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Az alábbiak szerint módosul:
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4. Államháztartási szakágazati besorolás:
910110 Közművelődési intézmények tevékenysége
Az alapító okirat 7. pontjának eredeti szövegezése:
7. Alapító jogokat gyakorló irányító szerv neve, székhelye:
Szikszó Város Önkormányzata
3800. Szikszó, Kálvin tér 1.
Az alábbiak szerint módosul:
7. Alapító szerv neve, székhelye:
Szikszó Város Önkormányzata
3800. Szikszó, Kálvin tér 1.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
28./ Döntés Szikszó Város Önkormányzati Konyha intézményének gazdasági társasággá
történő átalakításáról
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 28. 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, határozatot nem hoztak, várják a további információkat.
Sváb Antal Béla képviselő: a konyha volt az egyetlen intézmény, amelyik majdnem
önfenntartó volt.
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: ez csak jogi szerkezetváltást jelent, a tulajdonos 100 %ban továbbra is az önkormányzat marad. Itt az a lényeg, hogy a holdingosítás induljon el.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a konyhán dolgozó közalkalmazottak a Munka
Törvénykönyve hatálya alá fognak tartozni, jelent-e ez az intézkedés elbocsájtást?
Füzesséri József polgármester: igen, két főnek, egy fő szikszói lakos, neki ajánlunk fel
munkahelyet.
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: 249/2014.(XII.18.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés Szikszó Város Önkormányzati Konyha gazdasági társasággá történő
átalakításáról
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Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy az Önkormányzati
Konyha Intézményt az intézmény nyilvántartásba vételét követően átalakítja egyszemélyes
korlátolt felelősségű társasággá. A munkavállalók összessége tekintetében a munkáltató
jogutódlással történő továbbfoglalkoztatás szerződéseinek előkészítésére is egyidejűleg sort
kell keríteni.
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a jogi munkához szükséges megbízások
aláírására.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: alpolgármester
Határidő: folyamatos
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Polgármester ezután zárt ülést rendel el, melyről folytatólagos de külön jegyzőkönyv készül.

Kmf.

Füzesséri József
polgármester

Polgáriné Dsupin Dóra
jegyző

Mező István
hitelesítő

Gál Péter
hitelesítő

