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SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 002/8/2015.
Jegyzőkönyv
Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4. napján 7.30
órakor a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal II. emeleti tárgyalójában megtartott
rendkívüli ülésén.
Jelen vannak: Füzesséri József polgármester
Laczkó Lászlóné és Takács Lászlóné alpolgármester
Dr. Ambrus Barnabás, Gál Péter, Gulyásné Dr. Kerekes Rita
és Mező István képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
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 Dr.
Ambrus Barnabás 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 kiegészítéssel:
NAPIREND:
1./ Döntés más települési önkormányzatokkal közös tulajdonú, új nonprofit korlátolt
felelősségű társaság alapításával kapcsolatban
2./ A Turul Provincia Nonprofit Kft. 49%-os tulajdonrészének értékesítése
3./ Döntés a Szikszó Menza Kft. ügyvezetőjének kijelölésével kapcsolatban
4./ Döntés a KEOP-2015-5.7.0. számú „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai
fejlesztése” című pályázat benyújtásával kapcsolatban
Zárt ülésen:
1./ Szociális kérelem elbírálása
- 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:
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1./ Döntés más települési önkormányzatokkal közös tulajdonú, új nonprofit korlátolt
felelősségű társaság alapításával kapcsolatban
2./ A Turul Provincia Nonprofit Kft. 49%-os tulajdonrészének értékesítése
3./ Döntés a Szikszó Menza Kft. ügyvezetőjének kijelölésével kapcsolatban
4./ Döntés a KEOP-2015-5.7.0. számú „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai
fejlesztése” című pályázat benyújtásával kapcsolatban
Zárt ülésen:
1./ Szociális kérelem elbírálása
- Egyebek
Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
NAPIREND:
1./ Döntés más települési önkormányzatokkal közös tulajdonú, új nonprofit korlátolt
felelősségű társaság alapításával kapcsolatban
2./ A Turul Provincia Nonprofit Kft. 49%-os tulajdonrészének értékesítése
3./ Döntés a Szikszó Menza Kft. ügyvezetőjének kijelölésével kapcsolatban
4./ Döntés a KEOP-2015-5.7.0. számú „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai
fejlesztése” című pályázat benyújtásával kapcsolatban
Zárt ülésen:
1./ Szociális kérelem elbírálása
- Egyebek
NAPIREND:
1./ Döntés más települési önkormányzatokkal közös tulajdonú, új nonprofit korlátolt
felelősségű társaság alapításával kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: ismerteti az előterjesztést, melynek írásos anyagát minden
képviselő megkapta.
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: 143/2015.(VI.04.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés más települési önkormányzatokkal közös tulajdonú, új nonprofit
korlátolt felelősségű társaság alapításával kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
térség településeinek hatékony együttműködése érdekében más települési önkormányzatokkal
közös tulajdonú, új nonprofit korlátolt felelősségű társaság alapításáról döntsön, legfeljebb
200.000,-Ft pénzbeli törzsbetét rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettségvállalás
mellett, s az így megalapításra kerülő nonprofit kft. létesítő okiratát aláírja.
A nonprofit kft tevékenységi köre: M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
2./ A Turul Provincia Nonprofit Kft. 49%-os tulajdonrészének értékesítése
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 3. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: ismerteti az előterjesztést, melynek írásos anyagát minden
képviselő megkapta.
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: 144/2015.(VI.04.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Turul Provincia Nonprofit Kft. 49%-os tulajdonrészének értékesítése
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesítésre meghirdeti a kizárólagos
tulajdonában lévő Turul Provincia Nonprofit Kft. 49%-os üzletrészét az előterjesztés
mellékletét képező tartalommal.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
3./ Döntés a Szikszó Menza Kft. ügyvezetőjének kijelölésével kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 4. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: ismerteti az előterjesztést, melynek írásos anyagát minden
képviselő megkapta.
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: 145/2015.(VI.04.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a Szikszó Menza Kft. ügyvezetőjének kijelölésével kapcsolatban
1. Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szikszó Centrum Nonprofit
Kft tagja, felhatalmazza Füzesséri József Polgármester Urat arra, hogy a Szikszó Centrum
Nonprofit Kft. taggyűlésén az alábbiakat képviselje:
A Szikszó Centrum Nonprofit Kft. kijelöli dr. Dámóczi János (szül.: 1977.05.23., an.: Kincses
Mária, adóazonosító jele: 8403190115) 3516 Miskolc, Ginzery S. u. 25. szám alatti lakost –
mint természetes személyt – a Szikszó Menza Kft. ügyvezetői teendőinek ellátására 2015.
június 4. napjától szóló határozatlan időtartamra. Az ügyvezetésre kijelölt személy feladatait
díjazás nélkül látja el.
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2. Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szikszó Menza Kft.
alapítója, felhatalmazza a polgármestert a Szikszó Menza Kft. módosított társasági
szerződésének aláírására.
Megbízza dr. Pocsai Nórát a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal jogi képviselőjét a
módosítással kapcsolatos feladatok ellátásával.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
4./ Döntés a KEOP-2015-5.7.0. számú „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai
fejlesztése” című pályázat benyújtásával kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 5. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: ismerteti az előterjesztést, melynek írásos anyagát minden
képviselő megkapta.
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: 146/2015.(VI.04.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a KEOP-2015-5.7.0. számú „Középületek kiemelt jelentőségű
épületenergetikai fejlesztése” című pályázat benyújtásával és a kivitelezési feladatok
ellátására vonatkozó árajánlatok bekérésével kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be KEOP-2015-5.7.0.
számú „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” címmel a Szikszói
Városi Sportcsarnok korszerűsítése céljából. A pályázathoz szükséges előzetes közbeszerzési
eljárás lefolytatása kivitelezői feladatok ellátására vonatkozóan, melyre az alábbi három céget
keresi meg ajánlattétel céljából:
-

VITEXIS Kft. (3530 Miskolc, Dankó Pista u. 1. 4. em. 3.);
4G-Tech Kft. (3529 Miskolc, Dessewffy A. u. 26.);
NEST PLUS Építőipari Kft. (3903 Bekecs, Lőtér út 12.)

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
- Egyebek
Füzesséri József polgármester: tájékoztatja a képviselőket arról, hogy fut most egy program,
egy innovatív pályázat, együttműködési megállapodást kötöttek egy céggel, akik call centert
fognak itt működtetni, nyolc szikszói dolgozót fognak alkalmazni, és még bérleti díjat is
fognak fizetni az önkormányzatnak.
Elmondja még, hogy a jelenlegi információk szerint Balog Zoltán miniszter úr elutasította az

5

egyház kérelmét az iskola átvételére vonatkozóan. Jövőre újra meg kellene próbálni, de két
iskolára van szerinte szüksége a városnak, kell egy állami és kell egy egyházi iskola.
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

Dr. Ambrus Barnabás s.k.
hitelesítő

