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SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 002/10/2015.
Jegyzőkönyv
Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 17. napján 7.30
órakor a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri tárgyalójában megtartott
rendkívüli ülésén.
Jelen vannak: Füzesséri József polgármester
Laczkó Lászlóné és Takács Lászlóné alpolgármester
Dr. Ambrus Barnabás, Gál Péter, Gulyásné Dr. Kerekes Rita, Mező István
és Pohubi József 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 Gulyásné Dr. Kerekes Rita és Dr.
Ambrus Barnabás képviselők személyében.
A képviselő-testület a hitelesítőkre tett javaslatot - 8 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag
8 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 ülését, az alábbi módosítással és kiegészítéssel:
NAPIREND:
1./ Döntés a „Szikszó Gazdaságfejlesztésért” Alap létrehozásával kapcsolatban
2./ Döntés az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0111 számú, „Területi együttműködést segítő
programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című pályázatra
vonatkozó rendezvényszervezéssel kapcsolatos árajánlatok elbírálásáról
3./ Döntés a Szikszó, 1429/A/3 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
4./ Támogatási igény benyújtása víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére
- Egyebek
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot – 8 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi módosított, elfogadott napirend szerint
tartja ülését:
NAPIREND:
1./ Döntés a „Szikszó Gazdaságfejlesztésért” Alap létrehozásával kapcsolatban
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2./ Döntés az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0111 számú, „Területi együttműködést segítő
programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című pályázatra
vonatkozó rendezvényszervezéssel kapcsolatos árajánlatok elbírálásáról
3./ Döntés a Szikszó, 1429/A/3 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
4./ Támogatási igény benyújtása víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére
- Egyebek
Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
NAPIREND:
1./ Döntés a „Szikszó Gazdaságfejlesztésért” Alap létrehozásával kapcsolatban
2./ Döntés az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0111 számú, „Területi együttműködést segítő
programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című pályázatra
vonatkozó rendezvényszervezéssel kapcsolatos árajánlatok elbírálásáról
3./ Döntés a Szikszó, 1429/A/3 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
4./ Támogatási igény benyújtása víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére
- Egyebek
NAPIREND:
1./ Döntés a „Szikszó Gazdaságfejlesztésért” Alap létrehozásával kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, köszönti a napirend
tárgyalásánál dr. Szabó Gézát, a Hell Energy Magyarország Kft. képviselőjét. Kiegészítésül
elmondja, hogy el kellene kezdeni azt az adócsökkentési koncepciót, amelyet még a Hell
idetelepülésekor megígértek a cégnek. A cél az, hogy a vállalkozóktól befolyó összeg egy
részét a vállalkozásokba visszaforgassák és ezáltal generáljanak további befektetéseket,
további adóbevételeket és új vállalkozások bejövetelét. A döntést meg kell küldeni egy
támogatást vizsgáló bizottságnak, az megnézi, és ha az EU-s jogszabállyal nem ellentétes,
akkor jóvá fogják hagyni.
Mező István képviselő: ebben az évben körülbelül mennyi iparűzési adót fizetett a Hell?
Füzesséri József polgármester: kb. hatvanmillió forintot.
Dr. Szabó Géza a Hell Energy Magyarország Kft. képviselője: 2008-ban már szó volt arról,
hogy az önkormányzat az iparűzési adó visszaforgatásával támogatni fogja a Hell új
beruházásait. Most eljött az idő, szeretnének olyan új beruházásokat indítani, amely
munkahelyteremtést, kapacitásbővítést jelent. Kamionmosó, étterem, benzinkút épülne,
emellett őket is folyamatosan keresik más vállalkozások, akik a lehetőségek iránt
érdeklődnek. Ezért vették fel a kapcsolatot polgármester úrral, hogy a korábbi koncepciónak
megfelelően milyen lehetőség lenne egy közös gazdaságfejlesztési megállapodás
létrehozására, amely arról szólna, hogy azok a vállalkozások, akik a helyi iparűzési adójukat
befizetik a településnek és meghatározott célokat kitűznek maguk elé – munkahelyteremtés,
termelőkapacitás bővítése, termelési technológia modernizálása, logisztikai fejlesztés – ebben
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az esetben lehetőségük legyen arra, hogy a tárgyévet megelőző év helyi iparűzési adó
bevételének 40 %-át visszaigényelhessék. A Hell Energy Magyarország Kft. most olyan
fejlesztések előtt áll, amelynél erre a pénzre már nekik is szükségük van. Ha esetleg mégsem
lesz beruházás, akkor természetesen bent marad a pénz az alapban.
Módosító javaslat nem volt, az előterjesztést a képviselő-testület – 8 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 156/2015.(VI.17.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a „Szikszó Gazdaságfejlesztésért” Alap létrehozásával kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete létrehozza a „Szikszó
Gazdaságfejlesztésért” Alapot, melynek összege a tárgyévet megelőző év helyi iparűzési adó
bevételének 40%-a.
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Szikszói Közös
Önkormányzati Hivatalt a pályázat részletes feltétel- és szabályrendszerét és eljárásrendjét
tartalmazó rendelet előkészítésére, és a rendelettervezet Támogatás Vizsgáló Irodával való
egyeztetésére.
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a „Szikszó
Gazdaságfejlesztésért” Alap pályázatainak részletszabályait tartalmazó rendeletét 2016. május
31-ig elfogadja és 2016. június 15-ig pályázatot ír ki az Alapból nyújtandó támogatásokra,
valamint felállítja a pályázatok értékelését végző gazdaságfejlesztési bizottságot.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
2./ Döntés az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0111 számú, „Területi együttműködést segítő
programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című pályázatra
vonatkozó rendezvényszervezéssel kapcsolatos árajánlatok elbírálásáról
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, az előterjesztést a képviselő-testület – 8 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 157/2015.(VI.17.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0111 számú, „Területi együttműködést segítő
programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című
pályázatra vonatkozó rendezvényszervezéssel kapcsolatos árajánlatok elbírálásáról
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a SZÜV Oktatás Kft.-t (8000
Székesfehérvár, Raktár u. 2. sz.) az ÁROP-1.A.3-2014-2014-0111 számú, „Területi
együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia
régiókban” című pályázat keretében a rendezvényszervezéssel kapcsolatos feladatok
ellátásával az árajánlatában megjelölt nettó 11.877.900.-Ft összegben.
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Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
3./ Döntés a Szikszó, 1429/A/3 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 4. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Módosító javaslat nem volt, az előterjesztést a képviselő-testület – 8 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 158/2015.(VI.17.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a Szikszó, 1429/A/3 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékesítésre meghirdeti a kizárólagos
tulajdonában lévő Szikszó, 1429/A/3 helyrajzi számú, 51 m2 alapterületű, „lakás”
megnevezésű, a természetben Szikszó, József A. u. 1. szám 3. ajtó alatt található ingatlant az
előterjesztés mellékletét képező tartalommal.
Felhatalmazza a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalt a pályázattal kapcsolatos feladatok
ellátására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
4./ Támogatási igény benyújtása víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 5. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Módosító javaslat nem volt, az előterjesztést a képviselő-testület – 8 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 159/2015.(VI.17.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Támogatási igény benyújtása víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak
csökkentésére
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatási kérelmet
nyújt be 2015. évre vonatkozóan a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak
csökkentésére.
Felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó rendelet pályázathoz szükséges mellékleteinek,
nyilatkozatainak aláírására.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
- Egyebek
Pohubi József képviselő: tájékoztatást ad a képviselőket a június 12. – 15. között az erdélyi
Szováta város – Szikszó testvérvárosa – vezetőitől kapott meghívás alapján Szovátára látogató
szikszói küldöttség programjáról, valamint az ott zajlott rendezvényekről.
Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, polgármester megköszöni a képviselők aktív részvételét és
az ülést bezárja. Jegyzőkönyv lezárva 8 óra 05 perckor.
Kmf.

Füzesséri József s.k.
polgármester

Polgáriné Dsupin Dóra s.k.
jegyző

Gulyásné Dr. Kerekes Rita s.k.
hitelesítő

Dr. Ambrus Barnabás s.k.
hitelesítő

