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SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 002/17/2015.
Jegyzőkönyv
Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 9. napján
15.00 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 és Mező István képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző
Kiss Dénes 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 Takács Lászlóné alpolgármester és Gál
Péter képviselő személyében.
A képviselő-testület a hitelesítőkre tett javaslatot - 6 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag
6 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:
NAPIREND:
1./ Ösztöndíj pályázat meghirdetése szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán
képzésben résztvevők számára
2./ Szikszó Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.19.) számú
önkormányzati rendelet módosítása
3./ Döntés a kitekintő határozat módosításával kapcsolatban
4./ Döntés a Szikszó 1284/6 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
5./ Döntés a Szikszó, 1300/21 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
- Egyebek
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot – 6 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi módosított, elfogadott napirend szerint
tartja ülését:
NAPIREND:
1./ Ösztöndíj pályázat meghirdetése szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán
képzésben résztvevők számára
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2./ Szikszó Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.19.) számú
önkormányzati rendelet módosítása
3./ Döntés a kitekintő határozat módosításával kapcsolatban
4./ Döntés a Szikszó 1284/6 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
5./ Döntés a Szikszó, 1300/21 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
- Egyebek
Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
NAPIREND:
1./ Ösztöndíj pályázat meghirdetése szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán
képzésben résztvevők számára
2./ Szikszó Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.19.) számú
önkormányzati rendelet módosítása
3./ Döntés a kitekintő határozat módosításával kapcsolatban
4./ Döntés a Szikszó 1284/6 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
5./ Döntés a Szikszó, 1300/21 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
- Egyebek
NAPIREND:
1./ Ösztöndíj pályázat meghirdetése szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán
képzésben résztvevők számára
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gál Péter bizottsági tag: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az
előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Mező István bizottsági elnök: elismerését fejezi ki annak, aki ezt a pályázatot kitalálta, de Ő
talált benne két olyan dolgot, amit szerinte módosítani kellene: „A pályázat benyújtásának
feltétele …” szövegrész után javasolja új bekezdésbe beírni a következőt: „Középiskolásnak
az tekintendő, aki a középiskola 9. évfolyamát elkezdte. (Aki ettől fiatalabb, az középiskolába
járó, általános iskolás korúnak minősül.)”
Nem érti azt sem, hogy a nyelvvizsgát miért csak a középiskolás kategóriában fogadják el, és
szerinte a második nyelvvizsga megléte esetén is járjon plusz pont. Ha főiskolásként, vagy
egyetemistaként szerzi meg valaki, akkor is. Ezért javasolja a határozati javaslat második
oldalán a lap alján található „Középiskolások esetén:” szöveget törölni a határozatból.
Egyéb módosító javaslat nem volt, polgármester szavazásra teszi fel Mező István bizottsági
elnök „Középiskolások esetén:” szöveg törlésére vonatkozó módosító javaslatát, melyet a
képviselő-testület – 6 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadott.
Mező István bizottsági elnök másik módosító javaslatát, mely szerint új bekezdésbe legyen
beírva, hogy „Középiskolásnak az tekintendő, aki a középiskola 9. évfolyamát elkezdte. (Aki
ettől fiatalabb, az középiskolába járó, általános iskolás korúnak minősül.)”, a képviselő-
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testület – 6 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta. Az
előterjesztést Mező István bizottsági elnök módosító javaslataival együtt a képviselő-testület –
6 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 189/2015.(IX.09.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Ösztöndíj pályázat meghirdetése szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali
tagozatán képzésben résztvevők számára
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ösztöndíj pályázatot ír ki szikszói
középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben résztvevők számára az alábbiak
szerint:
„Szikszó Város Önkormányzata, pályázat útján elnyerhető,
tanulmányi ösztöndíjat hirdet
a 2015/2016. tanévre, 10 hónapra, három kategóriában.
I. Kategória: a felsőoktatásban nappali tagozaton osztatlan (egyetemi szintű), vagy MA
képzésben résztvevők számára.
II. Kategória: a felsőoktatásban nappali tagozaton BA képzésben résztvevők számára.
III. Kategória: középiskolai képzésben résztvevők számára.
A pályázat benyújtásának feltétele még a kategóriának megfelelő tanulói jogviszony igazolása
mellett a pályázat alapjául szolgáló félév kezdetén a pályázó részére meglévő, s azóta fennálló
szikszói állandó bejelentett lakcím. (Igazolása a lakcímkártya másolatával.)
Középiskolásnak az tekintendő, aki a középiskola 9. évfolyamát elkezdte. (Aki ettől fiatalabb,
az középiskolába járó, általános iskolás korúnak minősül.)
A pályázat díjazása:
I. Kategória: Egy díjazott, Nettó 30.000.-Ft./hó.
II. Kategória: Egy díjazott, Nettó 20.000.-Ft./hó.
III. Kategória: Egy díjazott, Nettó 10.000.-Ft./hó.
Bírálati szempontok kategóriánként:
1. A 2013/2014 tanév II. félévének tanulmányi átlaga. Az index eredményeinek,
középiskolások esetén a bizonyítvány eredményeinek átlaga. A pályázat mellékleteként,
másolatként benyújtandó.
A felsőoktatásban I. évfolyamot kezdők utolsó éves középiskolai bizonyítványuk
eredményével a III. Kategóriában indulhatnak.
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2. A tudományos munkák (TDK, OTDK, demonstrátor), középiskolások esetén országos
vagy megyei tanulmányi és sportversenyeken elért eredmények prezentálása.
A pályázat mellékleteként, másolatként benyújtandó.
3. A pályázó tanulmányi vagy tudományos tevékenysége értékeléseként, elismeréseként
kapott elismerés (ugyanazon teljesítmény csak egyszer vehető figyelembe a
pontozásnál). Államilag elismert nyelvvizsga. Több nyelvvizsga esetén minden
nyelvvizsga értékelendő.
A pályázat mellékleteként, másolatként benyújtandó.
Értékelés:
Bírálati szempontonként elérhető maximum 10 pont, összesen maximum 30 pont.
-

I. – II. Kategória/1.:

-

III. Kategória/1.:

-

-

4,0 tanulmányi átlag
4,2
- „ 4,4
- „ 4,6
- „ 4,8
- „ 5,0
- „ a kerekítés szabályai szerint.

4,5 tanulmányi átlag
4,6
- „ 4,7
- „ 4,8
- „ 4,9
- „ 5,0
- „ a kerekítés szabályai szerint.
I. – II. Kategória/2.:
részvétel intézményi TDK versenyen
intézményi TDK I. helyezés, további
részvétel az OTDK versenyen, további
OTDK I.-III. helyezés, további

5 pont,
6 pont,
7 pont,
8 pont,
9 pont,
10 pont,
5 pont,
6 pont,
7 pont,
8 pont,
9 pont,
10 pont,

2 pont,
2 pont,
2 pont,
2 pont,

III. Kategória/2.:
részvétel megyei tanulmányi és sportversenyen 2 pont,
I.-III. helyezés
- „ -,
további
2 pont,
részvétel országos - „ -,
további
2 pont,
V.-X. helyezés országos – „ - további
2 pont,
I.-V. helyezés országos – „ - további
4 pont.

Az értékelés során a kategóriánként szerzett legmagasabb eredmények pontozandók!
-

I.-III. Kategória/3.:
intézményi elismerés
intézményen kívüli elismerés
alapfokú nyelvvizsga
középfokú nyelvvizsga

1 pont,
1 pont,
1 pont,
3 pont,
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felsőfokú nyelvvizsga

5 pont.

Kizárás:
A 2011/2012, a 2012/2013, a 2013/2014 és a 2014/2015 tanévben díjazottak nem vehetnek
részt a pályázaton.

A pályázatok benyújtási határideje: 2015. október 21. (szerda) 12:00
Módja: személyesen, a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalban, dr. Ruttkai Tímea
szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezetőnél, az ügyfélfogadási idő szerint.
A pályázat a személyes rész mellett tartalmazza a megpályázott kategória megnevezését s a
bírálati szempontokban megfogalmazott eredmények igazolását.
A pályázat terjedelme maximum kettő A/4 oldal, 12 betűmérettel.
A pályázatok eredményhirdetése a benyújtási határidőt követő első rendes képviselő testületi
ülésen lesz.
A díjakat a pályázatban vállalt időtartamra az önkormányzat a pályázó nyilatkozata alapján
minden hónap 10. napjáig utólag, havonta átutalással teljesíti a pályázó számlájára.
Amennyiben a pályázó tanulmányi jogviszonya bármely okból megszakad, vagy a pályázó
cselekedete alapján méltatlanná válik az ösztöndíjra, Szikszó Város Önkormányzata
fenntartja magának a jogot az ösztöndíj folyósításának azonnali megszüntetésére.”
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
15 óra 10 perckor Mező István képviselő az ülésről távozott.
2./ Szikszó Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.19.) számú
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 3. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gál Péter bizottsági tag: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az
előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Módosító javaslat nem volt, az előterjesztést a képviselő-testület – 5 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:
SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
18/2015. (IX.10.) számú rendelete
Szikszó Város 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)
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bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati
hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre
(intézményekre) terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:
1.636.636.-E Ft bevétellel
1.636.636.-E Ft kiadással
állapította meg.
A rendelet további §-ai az alábbi összegekre változtatják a főösszeget:
1.683.131.-E Ft bevétel
1.683.131.-E Ft kiadás
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását, azok módosításait önkormányzati szinten, továbbá
a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, azok módosításait a rendelet 1. melléklete
alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását, azok módosításait Önkormányzat és költségvetési
szervei tekintetében, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, azok
módosításait a rendelet 2. és 3. melléklete szerint állapítja meg.
3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen megállapító
mellékleteket a következők szerint módosítja:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit a 4. melléklet módosítja.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 5. melléklet módosítja.
4. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
3./ Döntés a kitekintő határozat módosításával kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 4. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
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Gál Péter bizottsági tag: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az
előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Módosító javaslat nem volt, az előterjesztést a képviselő-testület – 5 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 190/2015.(IX.09.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Szikszó Város Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 44/2015 (II.12) K.T. határozat
módosítása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szikszó Város Önkormányzat 2015.
évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló
44/2015 (II.12) K.T. határozatát módosítja, és a saját bevételei összegét, valamint az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható
összegét a határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdálkodási Osztály vezetője
Határidő: azonnal
4./ Döntés a Szikszó 1284/6 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
Füzesséri József polgármester: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság mai
ülésén történt a pályázatok bontása, kéri a bizottság véleményét.
Gál Péter bizottsági tag: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülésén került sor
a Szikszó Centrum Kft. részéről érkezett egy db ajánlat bontására. A bizottság megállapította,
hogy az ajánlat érvényes, formailag és tartalmilag is rendben van, a százezer forint biztosíték
befizetésre került, az ajánlat bruttó 16.200.000.-Ft, a bizottság javasolja az ajánlattevő Szikszó
Centrum Kft. részére értékesíteni a Szikszó 1284/6 helyrajzi számú ingatlant a fenti vételárért.
Füzesséri József polgármester: szóbeli előterjesztésében javasolja, hogy az önkormányzat
kizárólagos tulajdonában lévő Szikszó 1284/6 helyrajzi számú ingatlant bruttó 16.200.000.-Ft
vételáron értékesítse az önkormányzat a Szikszó Centrum Kft. részére, valamint hatalmazzák
fel Őt az adásvételi szerződés aláírására.
A képviselő-testület polgármester szóbeli előterjesztését – 5 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 191/2015.(IX.09.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a Szikszó 1284/6 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíti a kizárólagos tulajdonában lévő
Szikszó 1284/6 helyrajzi számú ingatlant a Szikszó Centrum Kft. (3800 Szikszó, Szent Anna
utca 6.) részére bruttó 16.200.000.-Ft vételárért.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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5./ Döntés a Szikszó, 1300/21 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 5. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül
elmondja, hogy a megvásárolni kívánt ingatlanban múzeum kerülne kialakításra, valamint a
könyvtár is átkerülne oda, pályázati pénzből próbálnák meg kialakítani. A könyvtár mostani
épületébe pedig átköltözne a rendőrség.
Gál Péter bizottsági tag: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az
előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Módosító javaslat nem volt, az előterjesztést a képviselő-testület – 5 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 192/2015.(IX.09.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a Szikszó, 1300/21 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásával
kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvásárolja a Szikszó, Kassai u. 46.
szám alatt található, 1300/21 helyrajzi számú, „kivett beépített terület” megnevezésű ingatlant
(melynek alapterülete 733 m2 a felépítmény alapterülete 201 m2) – az ingatlanra vonatkozó
értékbecslésben foglaltaknak megfelelően – 5.500.000.-Ft vételárért, azzal, hogy az ingatlan
vételára legkésőbb 2016. szeptember 30. napján kerül teljes mértékben megfizetésre eladók
részére.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, polgármester megköszöni a képviselők aktív részvételét és
az ülést bezárja. Jegyzőkönyv lezárva 15 óra 20 perckor.
Kmf.
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