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SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 002/7/2015.
Jegyzőkönyv
Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28. napján 13.00
órakor a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal II. emeleti tárgyalójában megtartott ülésén.
Jelen vannak: Füzesséri József polgármester
Laczkó Lászlóné és Takács Lászlóné alpolgármester
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 Laczkó Lászlóné alpolgármester és
Pohubi József képviselő 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 módosítással:
NAPIREND:
1./ Az integrált településfejlesztési stratégia tervezetének elfogadása
2./ A TURUL Provincia Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadása
3./ Az Ezüst Gázló Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadása
4./ A Szikszó Centrum Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadása
5./ A Szikszói Ipari Park Kft. beszámolójának elfogadása
6./ Beszámoló a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi adóügyi tevékenységéről
7./ Szikszó Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.19.) számú
önkormányzati rendelet módosítása
8./ A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 28/2011.(XII.02.) önkormányzati rendelet
módosítása
9./ A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és
Megállapodásának módosítása
10./ A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló
köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet elfogadása
11./ Szikszó Város Gazdasági Programjának elfogadása
12./ Döntés gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat
benyújtásával kapcsolatban
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13./ Döntés az újonnan épülő „Egészségház” elé történő gyalogos átkelőhely létesítésével
kapcsolatban
14./ Döntés a Szikszó, Bajcsy-Zs. út 4 sz. alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
15./ A Szikszó Centrum Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása
- 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:
1./ Az integrált településfejlesztési stratégia tervezetének elfogadása
2./ A TURUL Provincia Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadása
3./ Az Ezüst Gázló Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadása
4./ A Szikszó Centrum Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadása
5./ A Szikszói Ipari Park Kft. beszámolójának elfogadása
6./ Beszámoló a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi adóügyi tevékenységéről
7./ Szikszó Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.19.) számú
önkormányzati rendelet módosítása
8./ A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 28/2011.(XII.02.) önkormányzati rendelet
módosítása
9./ A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és
Megállapodásának módosítása
10./ A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló
köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet elfogadása
11./ Szikszó Város Gazdasági Programjának elfogadása
12./ Döntés gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat
benyújtásával kapcsolatban
13./ Döntés az újonnan épülő „Egészségház” elé történő gyalogos átkelőhely létesítésével
kapcsolatban
14./ Döntés a Szikszó, Bajcsy-Zs. út 4 sz. alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
15./ A Szikszó Centrum Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása
- Egyebek
Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
1./ Az integrált településfejlesztési stratégia tervezetének elfogadása
2./ A TURUL Provincia Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadása
3./ Az Ezüst Gázló Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadása
4./ A Szikszó Centrum Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadása
5./ A Szikszói Ipari Park Kft. beszámolójának elfogadása
6./ Beszámoló a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi adóügyi tevékenységéről
7./ Szikszó Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.19.) számú
önkormányzati rendelet módosítása
8./ A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 28/2011.(XII.02.) önkormányzati rendelet
módosítása
9./ A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és
Megállapodásának módosítása
10./ A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló
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köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet elfogadása
11./ Szikszó Város Gazdasági Programjának elfogadása
12./ Döntés gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat
benyújtásával kapcsolatban
13./ Döntés az újonnan épülő „Egészségház” elé történő gyalogos átkelőhely létesítésével
kapcsolatban
14./ Döntés a Szikszó, Bajcsy-Zs. út 4 sz. alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
15./ A Szikszó Centrum Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása
- Egyebek
NAPIREND:
1./ Az integrált településfejlesztési stratégia tervezetének elfogadása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. 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, megállapították, hogy egy szép és kerek anyagot kaptak,
mind a két határozati javaslatot elfogadásra javasolják.
Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is tárgyalta
az előterjesztést, összességében egyetértenek Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök
asszony véleményével. De van benne több helyen is apró tévedés, amit Pohubi József
képviselő úr ismertet.
Pohubi József képviselő: három részből áll az anyag, az első rész hatodik oldalán, a
térképvázlaton Szikszó helyett Szerencs szerepel. Az iskola fenntartása nem önkormányzati,
hanem állami. 2015-ös adat szerint 545 működő vállalkozás szerepel az anyagban, véleménye
szerint nincs ennyi működő vállalkozás. A második rész 62. oldalán az oktatáspolitikával
kapcsolatban van egy kijelentés, amit Ő, mint képviselő nem tud elfogadni: „A középfokú
oktatásba speciális ösztöndíj rendszerrel egyre több hátrányos helyzetű gyermeket, köztük is
roma gyermeket kíván a város vezetése beintegrálni.” Nem, se pozitív, se negatív
diszkriminációt nem kíván alkalmazni, a középfokú oktatásban tanulni akaró, jó képességű
gyerekek legyenek, az pedig természetes, hogy a rászorulókat támogassák. Megfogalmazódott
benne az is, hogy véleménye szerint a „szegregátum” túlsúlyos, minden területen, azzal
egyetért, hogy a felemelkedést segíteni kell, de ezt a fajta túlsúlyt nem tudja tolerálni. Szikszó
jelenlegi helyzete – támaszkodva a 2011. évi adatokra – nem ezt a helyzetet erősíti. Még egy
dolgot szeretne jelezni, azt, hogy Szikszón égető probléma az árvíz mellett a belvíz és a
csapadékvíz problémája is.
Kerekes Ferenc ITS 2014 Konzorcium Kft. képviselője: várják a további módosító
javaslatokat, és azokat, valamint a most felvetett módosításokat is be fogják emelni az
anyagba, amire még van egy hónapjuk, mert ez az anyag egy tervezet. A szegregátumok
tekintetében sajnálatos módon a Belügyminisztériumnak iránymutatásai vannak, ezzel
kiemelten foglalkozni kell. Július végén lesz végleges anyag, kb. augusztus-szeptember
hónapban kerül vissza az anyag a képviselő-testület elé. A belvízzel kapcsolatos felvetést
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mindenképpen beépítik a végleges anyagba.
Módosító javaslat nem volt, polgármester először az I. határozati javaslatot teszi fel
szavazásra, melyet a képviselő-testület – 7 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 7 igen
szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 116/2015.(V.28.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Az integrált településfejlesztési stratégia tervezetének elfogadása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az ITS 2014 Konzorcium
által elkészített Szikszó Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának tervezett tartalmát.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Polgármester a II. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület – 7 fő
van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 117/2015.(V.28.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Egyetértési nyilatkozatot megerősítése
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti a Polgármester által az
integrált településfejlesztési stratégia tervezetével kapcsolatban aláírt Egyetértési
nyilatkozatot.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
2./ A TURUL Provincia Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: ügyvezető
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 3. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, köszönti a napirend
tárgyalásánál Gregó János ügyvezetőt, kérdése, van-e szóbeli kiegészítése, melyre a válasz
nemleges.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta a beszámolót, megállapították, hogy még mindig nem úgy néznek ki a
beszámolók, ahogy kérték. Ügyvezető úr részt vett a bizottsági ülésen, ahol sok mindent
tisztáztak. A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja.
Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is tárgyalta
a beszámolót, melyet egyhangúlag elfogadásra javasolnak.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület a beszámolót – 7 fő van jelen a szavazásnál –
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egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 118/2015.(V.28.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A TURUL Provincia Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a TURUL Provincia Nonprofit
Kft. 2014. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
3./ Az Ezüst Gázló Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: ügyvezető
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 4. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, köszönti a napirend
tárgyalásánál Kalocsai Krisztina ügyvezetőt, kérdése, van-e szóbeli kiegészítése, melyre a
válasz nemleges.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta a beszámolót, ügyvezető asszony részt vett a bizottsági ülésen. Kaptak
mérleget, eredmény kimutatást, nagyon sok kérdésük volt, amire válaszolni nem tudtak. Ez az
anyag, amit most kaptak, nem tudja, menet közben előkerültek bizonylatok? Látja, hogy a
pénzeszközállomány kétmillióról felemelkedett nyolcmilliónyolcra egy szűk hét alatt, a rövid
lejáratú kötelezettségek hatmillióhétről tizenkétmilliónyolcra. Ez a tavalyi évről szól, egy
normál munkamenet mellett történik valamilyen művelet, beérkezik a bizonylat, pár nap alatt
eljut a könyvelőhöz, december 31-el véget ért a gazdasági év. Most 2015. május 28. van,
kérdése, mi hozta ezt a változást?
Kalocsai Krisztina ügyvezető: a korábban benyújtott beszámoló most kiegészül ezzel a kis
módosítással. A cégnél könyvelő váltás volt, hat hónapig nem volt könyvelésük, 2011-től
kezdte el az új könyvelő a munkát, lekönyvelt, látható, hogy kifizetetlen bér nincs, ez rendben
van. Viszont vannak olyan számlák, amiket nem találtak meg. Fel fogja venni a kapcsolatot a
TIGÁZ-al, ÉMÁSZ-al, másolatot fog kérni a számlákról. Van viszont plusz pénzük, elvileg,
amivel tartoznak nekik.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: ha nincsenek meg azok a számlák, amik szállítói
oldalon megjelentek, akkor nem lehetséges, hogy azoknak a bizonylatai sincsenek meg,
amilyen követelések vannak, tehát azok elismert követelések a mai nappal?
Kalocsai Krisztina ügyvezető: igen.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: ezek a számlák hol veszhettek el?
Kalocsai Krisztina ügyvezető: nem tudja, mert minden le van adva a könyvelésre, lehet, hogy
a könyvelőnél. Ha visszakapják a NAV-tól az anyagot, igazából akkor tud erre válaszolni.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a bizottsági ülésen sok mindenről beszéltek,
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várják a NAV vizsgálat eredményét, beszélgettek arról is, hogy a Tapolcáról visszakerült
dolgok hol lelhetők fel. Az elmúlt három-négy év működése sok tanulsággal szolgált arra
vonatkozóan, hogy a feladatok és a források hogyan lettek csoportosítva cégről-cégre és a
végén követhetetlenné vált a helyzet. Összevetve mindent, a bizottság 1 nem és 4 tartózkodás
mellett nem javasolja elfogadni a beszámolót, egyrészt mert nem látják megalapozottnak a
számokat, szükségesnek tartják megvárni a NAV vizsgálat végét és azután újra tárgyalni a
kérdéskört, illetve úgy látják, hogy ha ezt így elfogadják, akkor ezt a 12.893.000.-forintos
követelést ezzel el is ismeri az önkormányzat és nyilván vállalja érte a kötelezettséget, illetve
a most kiosztott új anyagban már 6.755.000.-forint kötelezettség szerepel.
Kalocsai Krisztina ügyvezető: igen, 6.755.000.-forint a kötelezettség, valamint amit mondott,
hogy van követelésük.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a pénzeszközök között a 8.864.000.-forint az
megvan?
Kalocsai Krisztina ügyvezető: igen.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: házipénztárban, készpénzben, vagy
bankszámlán?
Kalocsai Krisztina ügyvezető: nincs már bankszámlájuk, készpénzben van meg.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a házipénztárban ez fellelhető?
Kalocsai Krisztina ügyvezető: igen.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a bizottságnak ez volt a véleménye, amit
elmondott.
Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is
nagyjából azon a véleményen volt, mint a Pénzügyi Bizottság. Ők sem fogadták el a
beszámolót, főként azért, mert kevés volt az információ. A most kapott anyagot pedig reméli,
nem várják el, hogy most nézze át és most szavazzon róla érdemben. Személyes észrevétele,
hogy nem lenne szerencsés egy emberen elverni a port. Szerinte kell, hogy legyen itt az
önkormányzatnak is felelőssége, talán gyakrabban kellett volna belső ellenőrzést csinálni,
talán jobban oda kellett volna figyelni, hogy kiknek azt nem tudja, de ezt hamarabb észre
kellett volna venni.
Sváb Antal Béla képviselő: szerinte a Felügyelő Bizottságnak a kötelezettsége és a
felelőssége, hogy a gazdálkodást felügyelje.
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: igaza volt Gulyásné Dr. Kerekes Rita elnök asszonynak
abban, hogy ez a cég amióta megalakult, azóta folyamatosan egy problémagóc volt az
önkormányzat számára. Azt is jól mondta, hogy a funkciók és a létesítmények, a feladatok és
a pénzeszközök össze-vissza mozogtak. Volt olyan, amikor az Ezüst Gázló Kft. nevén
szerepelt az uszoda és a sportcsarnok, ő viselte a költségeit, gáz, villany, vízfertőtlenítés, stb.
Amikor átkerült a két létesítmény a konyhához, akkor átírásra kerültek a közüzemi fogyasztók
is. Közüzemi fogyasztói tartozás van nyilvántartva az Ezüst Gázló Kft-nél még 5-6 millió
forint értékben, de ezek biztos, hogy ki vannak fizetve, mert nem írták volna át a gázórát és a
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villanyórát a konyha nevére, hiszen azt mindenki tudja, hogy átírásnál csak nullás óra lehet.
Nincs meg ez a bizonylat egyenlőre, mondta ügyvezető asszonynak, hogy már elmehetett
volna a TIGÁZ-hoz és az ÉMÁSZ-hoz és leegyeztethette volna. Egyébként biztos, hogy ki
van fizetve ez a számla, mert ha nem lenne ötmillió forint kifizetve, a TIGÁZ már levágta
volna az órát is. Ezt a kötelezettséget 2011. óta görgetik maguk előtt. Ez azért jelenik meg a
mérlegben, mert addig nem lehet kivenni, amíg nincs mellette a bizonylat. Ugyanez volt a
bérek esetében és azért változott hirtelen a bérsor, mert amikor jegyző asszony kérte a
beszámolót, akkor az ügyvezető asszony azt mondta a könyvelőknek: „ahol most tartunk, azt
az állapotot nyomtassuk ki.” De akkor még volt sok lekönyveletlen tétel, sok olyan bér, ami
ki van fizetve, hiszen ha ötmillió forint bér nem lett volna kifizetve, akkor itt már tüntetés lett
volna Szikszón. Megvannak a 2012-es bérkartonok is – neveket nem akar felolvasni -,
akiknek nem volt lekönyvelve a kilépéskori elszámolása stb. Ezeket most pótolták és
eljutottak olyan állapotba, hogy a bérek rendezve vannak könyveléstechnikailag és nyilván
pénzügyileg is. A tartozásállománnyal azért nem lehet mit kezdeni, mert azok olyan kifizetett
tartozások - elhozta róla a listát és egyeztettek a hivatalban polgármester úrral és a
pénzügyesekkel – ők is csodálkoztak, hogy olyanok szerepelnek még mindig a
nyilvántartásban tartozásként, amiknek már nem kellene ott lenni. Nyilván ezt még egyeztetni
fogják az önkormányzati pénzügyi osztállyal és egyeztetni fogják a könyvelők is. Az Ő
meglátásuk szerint és ezt polgármester úrral is egyeztették, a pénzügyesekkel és jegyző
asszonnyal is egyeztették, az Ezüst Gázló Kft. jelenlegi tartozásállománya mögött nincs
tényleges tartozás. Kb. 350-400 ezer forint tartozás van amiről tudnak, pl. Cirkont a tapolcai
kempinghez kötődően, ott a rengeteg konténer még nem lett kifizetve, az kb. 300 ezer forint,
de ennél magasabb a követelésállománya, ami ténylegesen be tud folyni, egyrészt, másrészt
négymillió forint ÁFA tartozás van. Azért van a NAV vizsgálat, nem azért mert valami
rosszat találtak az Ezüst Gázló könyvelésében, hanem kiutalás előtti ellenőrzésbe kezdtek,
amikor a könyvelés leadta a négymillió forint ÁFA visszaigénylésüket. Lényeg az, hogy –
most ügyvezető asszony beszélt telefonon a NAV-al – talán már lezárják, már kétmillió forint
átvezetésre került, még mindig több mint kétmillió forint ÁFA tartozása van az Ezüst
Gázlónak, van követelésállománya és van pénzeszköze, így tevődik össze a készlete az Ezüst
Gázlónak. Igazából annak nincs értelme, hogy most a leírt számokat vitatják és nincs értelme
annak sem, hogy a beszámolót nem fogadják el. Nyilván annak sincs akadálya, hogy a
beszámoló elfogadását elhalasztják, de az előző mérleghez képest ennyi a változásnak a
lényege.
Mező István bizottsági elnök: ezzel némileg jobban érthető a dolog, de kedden még nem volt
érthető.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: ha most van kétmillió-száztizennégyezer forintos
készpénz állomány, akkor javasolja, hogy ez kerüljön jegyzői, vagy önkormányzati letétbe,
hogy ezzel már ne legyen gond a későbbiekben. Másrészt – mint említette alpolgármester úr a 2011-es közüzemi számlák szerepelnek a kötelezettségek mellett, ez a rövid lejáratú
kötelezettségek sora, ahol a hatmillió-hétszázezer forint szerepel, a 2011-es kötelezettség
szerinte már nem a rövid lejáratúak között kellene, hogy szerepeljen. A számviteli fegyelem
szerinte nem egyeztethető össze azzal, hogy december 31-én lezárt gazdasági év még
májusban váltakozhatnak a számok. Szerinte az nem hátráltat semmit, ha a NAV vizsgálat
lezártáig – amíg nem látnak tiszta számokat – elhalasztják a döntést. Itt vannak néhányan,
akik már leveleztek a NAV-al, nem gondolja, hogy neki még egyszer a NAV-al kellene
bármilyen önkormányzati ügyben levelezni.
Pohubi József képviselő: a kiegészítő anyag kapcsán szeretné elmondani, hogy ha ezt időben
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megkapják, akkor a bizottsági ülésen sem lett volna fennakadás. De azért ennek van
tanulsága: egyik, hogy jó lett volna, ha ezt az anyagot első körben megkapják. A másik
tanulság, hogy hány körben kellett volna az anyagnak körbe menni, kik azok, akik nem vették
észre, hogy hat hónapig könyvelés nélkül van a cég, hol volt a segítség, hallottuk, hogy
Felügyelő Bizottság? Ráadásul száz százalékos önkormányzati tulajdonú cég. Véleménye
szerint a tanulságot mindenkinek le kell vonni belőle, mert ez elég szomorú, hogy ilyen
helyzet kialakulhat, amikor egy cég nem kap segítséget.
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: de nem is kért.
Pohubi József képviselő: miért kellene kérni? Ez a cég valakinek a tulajdona, a tulajdonosnak
tessék odafigyelni rá.
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: a tulajdonos az önkormányzat, a képviselő-testület.
Pohubi József képviselő: a testületnek van hivatala, nem a hivatalnak van testülete.
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: nem a jegyzőnek kell szólnia az ügyvezetőnek, aki nem jól
végzi a munkáját, nem a jegyző beosztottja, hanem a képviselő-testületé. Az ügyvezető
munkáltatója a testület, illetve a polgármester. A kft-nél felelős ügyvezető van, könyvelés
van, Felügyelő Bizottság van.
Sváb Antal Béla képviselő: annyiban vitatkozna Pohubi képviselő úrral, hogy ez elsősorban a
testületnek a felelőssége, első körben az ügyvezetőé, Felügyelő Bizottságé, majd a testületé, a
hivatalnak és a hivatali dolgozóknak ehhez nem sok köze és felelőssége van. Ügyvezető van,
Felügyelő Bizottság van, testület van.
Füzesséri József polgármester: úgy döntött a testület tavaly, hogy ezt a céget megszünteti,
mert nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Lehet felelősöket keresni, eljutottunk egy
helyzethez, remélhetőleg ez az önkormányzatnak pénzébe már nem kerül, bár még lesz olyan
költség amit ki kell fizetni, ha előkerülnek a TIGÁZ-os számlák, akkor ez még módosítható.
Ez a cég bezárt, most el kellene fogadni a beszámolót.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: kérdése, ki tud arra garanciát vállalni, hogy akár
a két nappal ezelőtt kapott beszámoló, akár a most kapott beszámoló, vagy akár egy hét múlva
kapott beszámoló valós adatokat tartalmaz?
Füzesséri József polgármester: könyvelő iroda adja ki, felelősséggel.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a könyvelő iroda az alapján dolgozik, amilyen
bizonylatokat kap. Egy héttel ezelőtt volt egy számsor, ma már egy másik számsor érvényes,
ki tudja, hogy holnap után nem egy harmadik számsor lesz az érvényes egy olyan évről,
aminek már öt hónapja vége.
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: nem csak az évről beszélünk, mert az évről itt van az
eredmény kimutatás a 2014. évi.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: változtak a számok a két nappal ezelőttihez
képest?
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: a mérleg, de az folyamatosan változni is fog, mert ha
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meglesznek a TIGÁZ-os számlák, azokat nyilván ki fogják vezetni.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: az eredmény kimutatásnak a számai is változtak
a két nappal ezelőttihez képest.
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: kaptak olyan számlákat, amik idáig nem voltak
fellelhetők, találtak még, ott volt nyolc doboz anyag.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a számvitel rendjéről szóló törvény azt mondja,
hogy tizenöt napon belül azt le kell könyvelni és most már nagyon sokszor tizenöt nap eltelt.
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: ebben teljesen igaza van, ezt nem is vitatja senki. De
nyilván ha van olyan tartozás, ami kivezethető, akkor az ki lesz vezetve.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: igen, de ha valaki azt mondaná, hogy itt egy
kozmetikázás volt, akkor nem tudna érdemben ez ellen érvelni.
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: meg kell nézni a bizonylatokat, ami alapján könyvelnek,
nyilván a könyvelő valós bizonylat alapján könyvel.
Laczkó Lászlóné alpolgármester: ha most ezt elfogadja a testület, felszámolódik a cég,
várható-e még valamilyen ellenőrzés?
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: a cég szerinte végelszámolás alá kerül, ki fog derülni a
tartozások közül, hogy mi élő és mi nem élő, hiszen a végelszámolás kapcsán van egy
negyven napos hitelezői felhívás, akinek követelése van a céggel szemben, az jelentkezhet.
Végelszámolásnál a NAV is szokott ellenőrzést tartani.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület a beszámolót – 7 fő van jelen a szavazásnál –
4 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 119/2015.(V.28.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Ezüst Gázló Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Ezüst Gázló Nonprofit Kft.
2014. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a következő bizottsági ülésre kérné a felügyelő
bizottsági ülések jegyzőkönyveit.
4./ A Szikszó Centrum Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: ügyvezető
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 5. sz. melléklet)

10

Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a jelenlévők, elmondja, hogy a
Szikszó Centrum Kft. ügyvezetője nem tudott eljönni a mai ülésre.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta a beszámolót, melyet elfogadásra javasolnak.
Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is tárgyalta
a beszámolót, ők is elfogadásra javasolják.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület a beszámolót – 7 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 120/2015.(V.28.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Szikszó Centrum Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szikszó Centrum Nonprofit Kft.
2014. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
5./ A Szikszói Ipari Park Kft. beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: ügyvezető
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 6. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a jelenlévők, köszönti a napirend
tárgyalásánál Petró József és Vizes Tibor ügyvezető urakat.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta a beszámolót, bár aznap kapták meg az anyagot, de rövid szünet után
tárgyalták. Ez volt az egyedüli beszámoló, amely úgy nézett ki, ahogy azt a bizottság szerette
volna. Ügyvezető urakkal megállapodtak abban, hogy kb. egy hónap múlva újra beszélgetnek
bizottsági keretek között az újonnan belépő tulajdonos szerepvállalásáról és arról, hogy
mennyire sikeres az együttműködés. A jelenlegi beszámolót elfogadásra javasolja a bizottság.
Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság tagjai nem
tudták átnézni a beszámolót, amit az ülésen kaptak kézhez, ezért nem szavaztak róla.
Petró József ügyvezető: nem kapott nagy hangsúlyt, hogy az elmúlt két évben kétszer
változott a tagi összetétele az Ipari Park Kft-nek. Mind a kétszer vállalkozói oldalról léptek be
az Ipari Park Kft-be. A beszámoló és az üzleti terv kapcsán azt tenné hozzá, hogy nagyon
rövid idő telt el, Ő többet vár a működéstől.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület a beszámolót – 7 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 121/2015.(V.28.) K.T. HATÁROZAT
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Tárgy: A Szikszói Ipari Park Kft. beszámolójának elfogadása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szikszói Ipari Park
Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. 2014. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
6./ Beszámoló a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi adóügyi tevékenységéről
Előterjesztő: jegyző
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 7. 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, a társközségek adóügyi működéséről is kaptak betekintést,
megállapították, hogy nagyon széles körű munkát végez a hivatal és azon belül az adóügyi
osztály. A beszámolóból látszik az is, hogy javult a fizetési fegyelem. A bizottság szóbeli
elismerését fejezi ki, és a beszámolót elfogadásra javasolja.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület a beszámolót – 7 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 122/2015.(V.28.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Beszámoló a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi adóügyi
tevékenységéről
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szikszói Közös Önkormányzati
Hivatal 2014. évi adóügyi tevékenységéről szóló beszámolóját.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: gazdálkodási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
7./ Szikszó Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.19.) számú
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: jegyző
(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, melyet elfogadásra javasolnak.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 7 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:
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SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
10/2015.(V.29.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.19.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Szikszó Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1.§
Eredeti bevételi főösszeg:
Eredeti kiadási főösszeg:

1 636 636 e Ft
1 636 636 e Ft

A rendelet további §-ai az alábbi összegekre változtatják a főösszeget:
- bevételi főösszeg:
1 594 882 e Ft
- kiadási főösszeg:
1 594 882 e Ft
2.§
Önkormányzat előirányzat módosításai

eFt-ban

B404 Tulajdonosi bevételek

6 272

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 694

B4. Működési bevételek összesen

7 966

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

7 966

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

7 966

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

47 559

K513 Tartalékok

7 966

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

55 525

KIADÁS MINDÖSSZESEN

55 525

3.§
Szikszói Városi Intézményműködtető központ és Könyvtár
B402 Szolgáltatások ellenértéke
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek
K1109 Közlekedési költségtérítés
K1110 Egyéb költségtérítések

eFt-ban
15 367
4 175
19 542

19 542
16 101
125
558

K1 Személyi juttatások összesen

16 784

K2 Munkaadókat terhelő járulékok

5 014

K2 Munkaadókat terhelő járulékok összesen
K3 Dologi kiadások

5 014
48 995
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K3 Dologi kiadások összesen

48 995

Működési költségvetési kiadásai össz.

70 793

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

70 793

K6. Beruházások

850

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

KIADÁS MINDÖSSZESEN

850

71 643

4.§
Önkormányzati Konyha, Könyvtár, Általános Szolgáltató Központ
és Inkubátorház előirányzat módosításai
B402. Szolgáltatások ellenértéke

eFt-ban
-47 363

B405. Ellátási díjak

-9 530

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

-15 381

B411. Egyéb működési bevételek

3 012

B4. Működési bevételek

-69 262

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-69 262

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

-69 262

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

-69 262

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek
K1109 Közlekedési költségtérítés

-33 203
-362

K1110 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás

-2 206

K1113 Foglalkoztatottak e.személyi juttatásai

985

K123 Egyéb külső személyi juttatás

70

Személyi juttatások összesen

-34 716

Munkaadókat terhelő járulékok

-12 481

K3. Dologi kiadások

-120 325

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

-167 522

K6. Beruházások

-1 400

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

KIADÁS MINDÖSSZESEN

-1 400

-168 922

5.§
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
8./ A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 28/2011.(XII.02.) 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, melyet elfogadásra javasolnak.
Sváb Antal Béla képviselő: kéri, hogy ha a harmincezer forintot meghaladja a támogatás, arról
negyedévente kapjon tájékoztatást a testület.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: az összes támogatásról kérnek negyedévente
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tájékoztatást.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 7 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:
SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2015.(V.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 28/2011.(XII.02.) számú önkormányzati
rendelet módosításáról
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében, 26.§-ában kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8.a) pontjaiban
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
A rendelet 6.§-ának (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
„Rendkívüli települési támogatás
A vissza nem térítendő rendkívüli települési támogatás egyedi elbírálás alapján nyújtható.”
2.§
A rendelet 6.§-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.
„A vissza nem térítendő rendkívüli települési támogatás összege háztartásonként évente nem
haladhatja meg a 30.000,-Ft-ot.
a) A vissza nem térítendő rendkívüli települési támogatás a különleges méltánylást
érdemlő esetekben háztartásonként évente 30.000,-Ft-nál nagyobb összegben is
megállapítható.”
3.§
Záró rendelkezések
E rendelet 2015. június 1. napján lép hatályba.
9./ A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és
Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: jegyző
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 10. sz. melléklet)
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: 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
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Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is tárgyalta,
ők is elfogadásra javasolják.
Módosító javaslat nem volt, polgármester először az I. határozati javaslatot teszi fel
szavazásra, melyet a képviselő-testület – 7 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 7 igen
szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 123/2015.(V.28.) 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: jegyző
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Polgármester a II. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület – 7 fő
van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 124/2015.(V.28.) 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: jegyző
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
10./ A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló
köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet elfogadása
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.
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Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is tárgyalta,
ők is elfogadásra javasolják. Bizottsági ülésen felmerült, meg kellene keresni a módját, a
közalkalmazottak részére is ki lehetne dolgozni egy ilyen rendeletet.
Pohubi József képviselő: nekik, mint önkormányzati képviselőknek, a közalkalmazottakra is
figyelni kell.
Füzesséri József polgármester: maximálisan támogatja, jegyző asszony a következő rendes
ülésre ki fogja dolgozni ennek a lehetőségét.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 7 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:
SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2015.(V.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény 236. § (4) bekezdés a) pontjában és 237. §-ában kapott felhatalmazás
alapján a 234.§ (6) bekezdésének figyelembevételével, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1.§
E rendelet hatálya a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatallal közszolgálati jogviszonyban
álló közszolgálati tisztviselőkre terjed ki.
Szociális, jóléti és egyéb juttatások
2.§
(1) A közszolgálati tisztviselők részére a munkáltató a következő pénzbeli és nem
pénzbeli juttatásokat biztosítja:
a)

eseti szociális segély:
a köztisztviselő részére szociális rászorultság esetén vissza nem térítendő szociális
támogatás (eseti szociális segély, temetési segély) adható.

b)

képzési, továbbképzési támogatás:
a munkáltató a köztisztviselőt a közigazgatási alap- és szakvizsgára való eredményes
felkészülése érdekében az alapvizsga előtt 3 munkanapra, a szakvizsga előtt
vizsgatárgyanként 5-5 munkanapra mentesítheti a munkavégzési kötelezettség alól.
illetményelőleg:
a köztisztviselő – átmeneti anyagi gondjai enyhítése érdekében – illetményelőlegben
részesíthető.

c)

d)

kegyeleti támogatások:
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a köztisztviselő a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság alapján pénzbeli vagy
természetbeni támogatásban részesíthető. A szociális keret terhére nyújtható pénzbeli
és természetbeni támogatások: eseti szociális segély, temetési segély.
e)

pénz- vagy tárgyjutalom, hazai vagy külföldi jutalomüdülés:
a köztisztviselő az adott közszolgálati feladat kiemelkedő teljesítéséért, feladatinak
hosszabb időn át tartó eredményes végzéséért, illetve jelentős évfordulók alkalmából a
következő elismerésben részesíthető: pénz- vagy tárgyjutalom, hazai vagy külföldi
jutalomüdülés.

(2) A vezetői munkakört betöltő köztisztviselő – ide nem értve a jegyzőt – vezetői
illetménypótlékra jogosult, melynek mértéke az osztályvezetői szintnek megfelelő vezető
esetében alapilletményének 10 %-a.
Egyéb rendelkezések
3.§
A juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, a visszatérítés szabályait a
jegyző, a hivatal Közszolgálati Szabályzatában állapítja meg.
Záró rendelkezések
4.§
(1) E rendelet 2015. június 1. napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti A Polgármesteri
Hivatalban
foglalkoztatottak
jogviszonyának
egyes
kérdéseiről
szóló
16/2011.(VII.05.) sz. önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító
22/2011.(X.12.)sz. önkormányzati rendelet.
(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Kttv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
11./ Szikszó Város Gazdasági Programjának elfogadása
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, melyet elfogadásra javasolnak.
Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is tárgyalta,
két módosító javaslatuk van: Dr. Farkas József bizottsági tag beadott egy egész oldalas
módosító javaslatot, (a jegyzőkönyvhöz csatolva: 13. sz. melléklet) a gazdasági programnak
„A település földrajzi elhelyezkedése, adottsága és rövid történeti áttekintése” részét kellene
kicserélni az általa leírtakra.
A másik módosító javaslatot Ő nyújtotta be az anyaghoz, amely egyébként terjedelmes,
precíz, az ötéves ciklusra ragyogóan felvázolja a különféle célkitűzéseket, de a sport nagyon
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rövid részt kapott benne. A 11. Sport részben, az első mondat után javasolja a következő
szöveget beírni: „A labdarúgópálya eladásából származó bevételből elkülönített 10 millió
forintból, valamint állami támogatásból, egy új, nagyméretű labdarúgópályát, és annak
kiszolgáló létesítményeit kívánjuk létrehozni.” Ezekkel a módosító javaslatokkal elfogadásra
javasolja a bizottság a gazdasági programot.
Füzesséri József polgármester: mind a két módosító javaslatot támogatja.
Sváb Antal Béla képviselő: módosító javaslata, hogy kerüljön bele a programba a mezőőri
szolgálat létrehozása, valamint a csapadékvíz elvezetés megoldása is.
Polgármester szavazásra teszi fel Dr. Farkas József bizottsági tag módosító javaslatát, melyet
a képviselő-testület – 7 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal
elfogadott.
Szavazásra teszi fel Mező István bizottsági elnök módosító javaslatát, melyet a képviselőtestület – 7 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadott.
Szavazásra teszi fel Sváb Antal Béla képviselő mezőőri szolgálat létrehozására vonatkozó
módosító javaslatát, melyet a képviselő-testület – 7 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag
7 igen szavazattal elfogadott.
Szavazásra teszi fel Sváb Antal Béla képviselő csapadékvíz elvezetés megoldására vonatkozó
módosító javaslatát, melyet a képviselő-testület – 7 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag
7 igen szavazattal elfogadott.
A képviselő-testület az előterjesztést a módosító javaslatokkal együtt – 7 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 125/2015.(V.28.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Szikszó Város Gazdasági Programjának elfogadása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Szikszó Város Gazdasági
Programját, az előterjesztés mellékletét képező tartalommal, az alábbi módosításokkal:
1./ „A település földrajzi elhelyezkedése, adottsága és rövid történeti áttekintése” részt ki kell
cserélni a jegyzőkönyv 13. sz. mellékletére.
2./ A 11. Sport részbe, az első mondat után a következő szöveget kell beírni: „A
labdarúgópálya eladásából származó bevételből elkülönített 10 millió forintból, valamint
állami támogatásból, egy új, nagyméretű labdarúgópályát, és annak kiszolgáló létesítményeit
kívánjuk létrehozni.”
3./ A mezőőri szolgálat létrehozása kerüljön bele a programba.
4./ Szerepeljen a programban a csapadékvíz elvezetés megoldása.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
12./ Döntés gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására vonatkozó pályázat
benyújtásával kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 14. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
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Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: 42.164.000.-forint a pályázat összköltsége, ebből
2.108.000.forintot kell az önkormányzatnak saját erőként kifizetnie.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak. Felmerült bizottsági
ülésen, hogy a konyha eszköz felújítása pályázati pénzből valósult meg, erre oda kellene majd
figyelni.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 7 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 126/2015.(V.28.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására vonatkozó
pályázat benyújtásával kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 9. pontja alapján pályázatot nyújt
be gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására vonatkozóan. A pályázat
összköltsége 42.164.000.-Ft. Szikszó Város Önkormányzata által vállat saját erő 2.108.000.Ft, melynek mértéke a fejlesztési költség 5%-a. Szikszó Város Önkormányzat Képviselőtestülete vállalja a fejlesztéshez szükséges saját erő biztosítását saját bevételei terhére.
Felhatalmazza a polgármester a pályázattal kapcsolatos dokumentációk aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
13./ Döntés az újonnan épülő „Egészségház” elé történő gyalogos átkelőhely létesítésével
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, melyet elfogadásra javasolnak.
Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is tárgyalta,
véleményük szerint erre nem érdemes pénzt költeni.
Füzesséri József polgármester: nagyon forgalmas útról van szó, két buszmegálló van ott, ez
egy nagyon balesetveszélyes szakasz, kéri, hogy fogadják el a határozati javaslatot.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 7 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 127/2015.(V.28.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés az újonnan épülő „Egészségház” elé történő gyalogos átkelőhely
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létesítésével kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyalogátkelőhely kialakítását
kezdeményezi, és felhatalmazza a polgármestert a Szikszó, Kálvin tér 21. szám alatt épülő
„Egészségház” előtt létesítendő gyalogátkelőhely kialakításával kapcsolatos intézkedések
lebonyolítására, s az ahhoz szükséges dokumentumok aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
14./ Döntés a Szikszó, Bajcsy-Zs. út 4 sz. alatti ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 16. 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 – 7 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 128/2015.(V.28.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a Szikszó, Bajcsy-Zs. út 4 sz. alatti ingatlan megvásárlásával
kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja a Szikszó, Bajcsy-Zs. út 4 sz.
alatti 116 hrsz-ú ingatlant 2.000.000.-Ft, azaz Kettőmillió Ft vételáron és megbízza a Szikszói
Közös Önkormányzati Hivatalt az adásvételi szerződés elkészíttetésével.
Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: gazdálkodási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
15./ A Szikszó Centrum Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 17. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül
elmondja, hogy az előterjesztéshez három határozati javaslat tartozik.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, mind a három határozati javaslatot támogatják.
Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is tárgyalta,
ők is elfogadásra javasolják.
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Módosító javaslat nem volt, polgármester először az I. határozati javaslatot teszi fel
szavazásra, melyet a képviselő-testület – 7 fő van jelen a szavazásnál – 6 igen szavazattal és 1
tartózkodással elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 129/2015.(V.28.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Szikszó Centrum Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 76/2015.(IV.20.) K.T. számú
határozatát visszavonja, és meghozza az alábbi határozatot:
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az alapító képviseletében
felhatalmazza Füzesséri József Polgármester Urat arra, hogy a Szikszó Centrum Nonprofit
Kft. taggyűlésén az alábbiakat képviselje:
Gulyás Ágnes (szül.: Lehóczki Ágnes, Sátoraljaújhely, 1967.11.22.; an.: Marosi Katalin,
adószám: 8368490200) 3713 Arnót, Rákóczi u. 10. szám alatti lakost javasolja megválasztani
a Szikszó Centrum Kft. felügyelő bizottsági tagjának, 2015. július 1. napjától, 2020. június
30. napjáig, havi nettó 10.000 Ft megbízási díjért.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Polgármester a II. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület – 7 fő
van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 130/2015.(V.28.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Szikszó Centrum Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 77/2015.(IV.20.) K.T. számú
határozatát visszavonja, és meghozza az alábbi határozatot:
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az alapító képviseletében
felhatalmazza Füzesséri József Polgármester Urat arra, hogy a Szikszó Centrum Nonprofit
Kft. taggyűlésén az alábbiakat képviselje:
Schubert Lajos (szül.: Szikszó, 1975.12.09.; an.: Tóth Éva, adószám: 8397880151) 3800
Szikszó, Arany J. u. 17. szám alatti lakost javasolja megválasztani a Szikszó Centrum Kft.
felügyelő bizottsági tagjának, 2015. július 1. napjától, 2020. június 30. napjáig, havi nettó
10.000 Ft megbízási díjért.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Polgármester a III. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület – 7 fő
van jelen a szavazásnál – 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadott és meghozta az
alábbi határozatot:
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Szám: 131/2015.(V.28.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Szikszó Centrum Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 78/2015.(IV.20.) K.T. számú
határozatát visszavonja, és meghozza az alábbi határozatot:
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az alapító képviseletében
felhatalmazza Füzesséri József Polgármester Urat arra, hogy a Szikszó Centrum Nonprofit
Kft. taggyűlésén az alábbiakat képviselje:
Péter Erika Magdolna (szül.: Vásárosnamény, 1986.09.12.; an.: Enyedi Gizella Erika,
adószám: 8437181674) 4803 Vásárosnamény, Viola u. 11/B. szám alatti lakost javasolja
megválasztani a Szikszó Centrum Kft. felügyelő bizottsági tagjának, 2015. július 1. napjától,
2020. június 30. napjáig, havi nettó 10.000 Ft megbízási díjért.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Polgármester ezután zárt ülést rendel el, melyről folytatólagos, de külön jegyzőkönyv készül.
Kmf.
Füzesséri József s.k.
polgármester

Polgáriné Dsupin Dóra s.k.
jegyző

Laczkó Lászlóné s.k.
hitelesítő

Pohubi József s.k.
hitelesítő

