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SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 002/23/2015.
Jegyzőkönyv
Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25. napján
14.00 órakor az Inkubátorház nagytermében megtartott ülésén.
Jelen vannak: Füzesséri József polgármester
Takács Lászlóné alpolgármester
Dr. Ambrus Barnabás, Gál Péter, Gulyásné Dr. Kerekes Rita,
Pohubi József, Mező István 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
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 Gulyásné Dr. Kerekes Rita és Gál Péter
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 kiegészítésekkel és módosításokkal:
NAPIREND:
1./ A Szikszói Városi Köztemető üzemeltetőjének 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadása
2./ A kéményseprő-ipari közszolgáltató tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
3./ A szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben résztvevők számára
meghirdetett ösztöndíj pályázat eredményének megállapítása
4./ Az Encsi Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadása
5./ Beszámoló a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról
6./ A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság beszámolója a 2015. évi munkájáról
7./ Az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság beszámolója a 2015. évi munkájáról
8./ Beszámoló a polgármesternek a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási
Tanácsában végzett munkájáról
9./ A gyermekvédelmi és gyámügyi ellátásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
10./ A díszpolgári cím adományozásának rendjéről szóló 9/2009.(IX.23.) számú
önkormányzati rendelet módosítása
11./ Döntés települési rendelet elfogadásával kapcsolatban
12./ A helyi adókról szóló 15/2011.(VII.05.) számú önkormányzati rendelet módosítása
13./ Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, és nem lakás célú helyiségek bérletéről,
elidegenítéséről szól 20/2015.(X.12.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
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14./ A gyermekétkeztetés 2016. január 1-től alkalmazandó intézményi térítési díjának
megállapítása
15./ Döntés likviditási hitel igénybevételével kapcsolatban
16./ Döntés a 62. év feletti szikszói lakosok részére történő „Szikszó jegy” kibocsátásával
kapcsolatban
17./ A 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
18./ Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve
19./ Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének módosítása
20./ Döntés a Szikszó 1284/9 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre történő meghirdetésével
kapcsolatban
21./ Döntés a Szikszó, Pázmány P. tér 14. T/1. sz. költségelvű bérlakás felmondásával, és
meghirdetésével kapcsolatban
22./ Döntés a Szikszó 1284/5 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
23./ A Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde 2015/2016 évre vonatkozó munkatervének
elfogadása
24./ Döntés a Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola
fenntartói jogának megosztására vonatkozó szándéknyilatkozat megerősítésével kapcsolatban
25./ Ellátási szerződés megkötése 2016. január 1. napjától 2016. június 30. napjáig a Szociális
Missziótársulattal idősek nappali ellátása valamint szociális étkeztetés feladatellátására
26./ A Nordest Enegry Kft.-vel kötött teljes ellátás alapú földgázenergia kereskedelmi
szerződés utólagos jóváhagyása
27./ Tájékoztatás gyalogátkelőhelyek és buszmegálló öblök kialakításával, áthelyezésével
kapcsolatban
28./ Döntés gazdasági társaság 25%-os üzletrészének megvásárlásával kapcsolatban
29./ Döntés a 2016. évi Start-munkaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások
lefolytatásával kapcsolatban
Zárt ülésen:
1./ Döntés a Szikszó, Bajcsy-Zs. u. 4. sz. alatti szociális bérlakás bérbeadásáról
2./ Döntés a Szikszó, Kassai u. 57.sz. 9 lakásos épület „6” sz. szociális bérlakás bérbeadásáról
- Egyebek
18:00 Közmeghallgatás
Pohubi József képviselő: javasolja, hogy vegye napirendre a képviselő-testület 30. napirendi
pontnak Brezsnyák József szikszói lakos beadványának megtárgyalását.
Polgármester szavazásra teszi fel Pohubi József képviselő napirendre vonatkozó módosító
javaslatát, melyet a képviselő-testület – 8 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 8 igen
szavazattal elfogadott.
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot a módosító javaslattal együtt – 8 fő van
jelen a szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi módosított,
elfogadott napirend szerint tartja ülését:
NAPIREND:
1./ A Szikszói Városi Köztemető üzemeltetőjének 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadása
2./ A kéményseprő-ipari közszolgáltató tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
3./ A szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben résztvevők számára
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meghirdetett ösztöndíj pályázat eredményének megállapítása
4./ Az Encsi Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadása
5./ Beszámoló a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról
6./ A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság beszámolója a 2015. évi munkájáról
7./ Az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság beszámolója a 2015. évi munkájáról
8./ Beszámoló a polgármesternek a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási
Tanácsában végzett munkájáról
9./ A gyermekvédelmi és gyámügyi ellátásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
10./ A díszpolgári cím adományozásának rendjéről szóló 9/2009.(IX.23.) számú
önkormányzati rendelet módosítása
11./ Döntés települési rendelet elfogadásával kapcsolatban
12./ A helyi adókról szóló 15/2011.(VII.05.) számú önkormányzati rendelet módosítása
13./ Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, és nem lakás célú helyiségek bérletéről,
elidegenítéséről szól 20/2015.(X.12.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
14./ A gyermekétkeztetés 2016. január 1-től alkalmazandó intézményi térítési díjának
megállapítása
15./ Döntés likviditási hitel igénybevételével kapcsolatban
16./ Döntés a 62. év feletti szikszói lakosok részére történő „Szikszó jegy” kibocsátásával
kapcsolatban
17./ A 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
18./ Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve
19./ Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének módosítása
20./ Döntés a Szikszó 1284/9 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre történő meghirdetésével
kapcsolatban
21./ Döntés a Szikszó, Pázmány P. tér 14. T/1. sz. költségelvű bérlakás felmondásával, és
meghirdetésével kapcsolatban
22./ Döntés a Szikszó 1284/5 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
23./ A Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde 2015/2016 évre vonatkozó munkatervének
elfogadása
24./ Döntés a Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola
fenntartói jogának megosztására vonatkozó szándéknyilatkozat megerősítésével kapcsolatban
25./ Ellátási szerződés megkötése 2016. január 1. napjától 2016. június 30. napjáig a Szociális
Missziótársulattal idősek nappali ellátása valamint szociális étkeztetés feladatellátására
26./ A Nordest Enegry Kft.-vel kötött teljes ellátás alapú földgázenergia kereskedelmi
szerződés utólagos jóváhagyása
27./ Tájékoztatás gyalogátkelőhelyek és buszmegálló öblök kialakításával, áthelyezésével
kapcsolatban
28./ Döntés gazdasági társaság 25%-os üzletrészének megvásárlásával kapcsolatban
29./ Döntés a 2016. évi Start-munkaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások
lefolytatásával kapcsolatban
30./ Brezsnyák József szikszói lakos beadványának megtárgyalása
Zárt ülésen:
1./ Döntés a Szikszó, Bajcsy-Zs. u. 4. sz. alatti szociális bérlakás bérbeadásáról
2./ Döntés a Szikszó, Kassai u. 57.sz. 9 lakásos épület „6” sz. szociális bérlakás bérbeadásáról
- Egyebek
18:00 Közmeghallgatás
Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
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NAPIREND:
1./ A Szikszói Városi Köztemető üzemeltetőjének 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadása
2./ A kéményseprő-ipari közszolgáltató tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
3./ A szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben résztvevők számára
meghirdetett ösztöndíj pályázat eredményének megállapítása
4./ Az Encsi Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadása
5./ Beszámoló a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról
6./ A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság beszámolója a 2015. évi munkájáról
7./ Az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság beszámolója a 2015. évi munkájáról
8./ Beszámoló a polgármesternek a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási
Tanácsában végzett munkájáról
9./ A gyermekvédelmi és gyámügyi ellátásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
10./ A díszpolgári cím adományozásának rendjéről szóló 9/2009.(IX.23.) számú
önkormányzati rendelet módosítása
11./ Döntés települési rendelet elfogadásával kapcsolatban
12./ A helyi adókról szóló 15/2011.(VII.05.) számú önkormányzati rendelet módosítása
13./ Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, és nem lakás célú helyiségek bérletéről,
elidegenítéséről szól 20/2015.(X.12.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
14./ A gyermekétkeztetés 2016. január 1-től alkalmazandó intézményi térítési díjának
megállapítása
15./ Döntés likviditási hitel igénybevételével kapcsolatban
16./ Döntés a 62. év feletti szikszói lakosok részére történő „Szikszó jegy” kibocsátásával
kapcsolatban
17./ A 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
18./ Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve
19./ Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének módosítása
20./ Döntés a Szikszó 1284/9 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre történő meghirdetésével
kapcsolatban
21./ Döntés a Szikszó, Pázmány P. tér 14. T/1. sz. költségelvű bérlakás felmondásával, és
meghirdetésével kapcsolatban
22./ Döntés a Szikszó 1284/5 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
23./ A Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde 2015/2016 évre vonatkozó munkatervének
elfogadása
24./ Döntés a Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola
fenntartói jogának megosztására vonatkozó szándéknyilatkozat megerősítésével kapcsolatban
25./ Ellátási szerződés megkötése 2016. január 1. napjától 2016. június 30. napjáig a Szociális
Missziótársulattal idősek nappali ellátása valamint szociális étkeztetés feladatellátására
26./ A Nordest Enegry Kft.-vel kötött teljes ellátás alapú földgázenergia kereskedelmi
szerződés utólagos jóváhagyása
27./ Tájékoztatás gyalogátkelőhelyek és buszmegálló öblök kialakításával, áthelyezésével
kapcsolatban
28./ Döntés gazdasági társaság 25%-os üzletrészének megvásárlásával kapcsolatban
29./ Döntés a 2016. évi Start-munkaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások
lefolytatásával kapcsolatban
30./ Brezsnyák József szikszói lakos beadványának megtárgyalása
Zárt ülésen:
1./ Döntés a Szikszó, Bajcsy-Zs. u. 4. sz. alatti szociális bérlakás bérbeadásáról
2./ Döntés a Szikszó, Kassai u. 57.sz. 9 lakásos épület „6” sz. szociális bérlakás bérbeadásáról
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- Egyebek
18:00 Közmeghallgatás
NAPIREND:
1./ A Szikszói Városi Köztemető üzemeltetőjének 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadása
Előterjesztő: üzemeltető
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, az üzemeltető a mai
napon jelezte, hogy nem tud részt venni a testületi ülésen.
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, melyet elfogadásra javasolnak.
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: elmondja, hogy a hivatal dolgozói – a Pénzügyi Bizottság
ülésén felmerült óvadék kérdése miatt – megnézték a temető rendeletet, melyet nem kell
módosítani, mert a rendelet mellékletében szerepel az óvadék.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület a beszámolót – 8 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 232/2015.(XI.25.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Szikszói Városi Köztemető üzemeltetőjének tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szikszói Városi Köztemető
üzemeltetőjének 2014. november 1. napja és 2015. október 31. napja közötti tevékenységéről
szóló beszámolóját az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
2./ A kéményseprő-ipari közszolgáltató tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Előterjesztő: ügyvezető
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 3. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, az ügyvezető jelezte,
hogy nem tud részt venni a testületi ülésen.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta a beszámolót, melyet elfogadásra javasolnak.
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Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is tárgyalta
a beszámolót, melyet elfogadásra javasolnak.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület a beszámolót – 8 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 233/2015.(XI.25.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A kéményseprő-ipari közszolgáltató 2015. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az ABAKÉMÉNY Kft.
kéményseprő-ipari közszolgáltató 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját az
előterjesztés mellékletét képező tartalommal.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
3./ A szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben résztvevők számára
meghirdetett ösztöndíj pályázat eredményének megállapítása
Előterjesztő: Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság elnöke
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 4. sz. melléklet)
Mező István bizottsági elnök: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül elmondja,
hogy az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság tárgyalta a beadott pályázatokat,
melyből összesen 7 db volt. Az I. kategóriában 2 pályázó volt, a II. kategóriában senki nem
adott be pályázatot, a III. kategóriában 5 fő pályázott. Az I. kategóriában Molnár István nyert
22 ponttal, a III. kategóriában az öt pályázó közül Balák Bálint lett az első 21 ponttal. Miután
a II. kategóriában nem volt pályázó, így a bizottság ennek a pénznek egy részét javasolta a III.
kategóriában Leskó Luca részére – aki 17 pontot ért el – megítélni, mint a III. kategória
„díjazottja”.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, mind a három határozati javaslatot elfogadásra
javasolják.
Módosító javaslat nem volt, polgármester szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot,
melyet a képviselő-testület - 8 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal
elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 234/2015.(XI.25.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben
résztvevők számára meghirdetett ösztöndíj pályázat I. kategóriájának nyertese
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 189/2015.(IX.09.) K.T. számú
határozatában meghirdetett ösztöndíj pályázat I. kategóriájának nyerteseként – az elért
pontszámok alapján – Molnár Istvánt, a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi
Karának hallgatóját nevezi meg, akit Szikszó Város Önkormányzata (2015. szeptemberétől,
2016. júniusáig) minden hónap 10. napjáig nettó 30.000.-Ft összegű ösztöndíjban részesít.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Polgármester szavazásra teszi fel a II. határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület - 8 fő
van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 235/2015.(XI.25.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben
résztvevők számára meghirdetett ösztöndíj pályázat III. kategóriájának nyertese
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 189/2015.(IX.09.) K.T. számú
határozatában meghirdetett ösztöndíj pályázat III. kategóriájának nyerteseként – az elért
pontszámok alapján – Balák Bálintot, a Debreceni Egyetem Pszichológia szakos hallgatóját
nevezi meg, akit Szikszó Város Önkormányzata (2015. szeptemberétől, 2016. júniusáig)
minden hónap 10. napjáig nettó 10.000.-Ft összegű ösztöndíjban részesít.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Polgármester szavazásra teszi fel a III. határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület - 8 fő
van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 236/2015.(XI.25.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben
résztvevők számára meghirdetett ösztöndíj pályázat III. kategóriájának díjazottja
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 189/2015.(IX.09.) K.T. számú
határozatában meghirdetett ösztöndíj pályázat III. kategóriájának díjazottjaként – az elért
pontszámok alapján – Leskó Lucát, a Fráter György Katolikus Gimnázium tanulóját nevezi
meg, akit Szikszó Város Önkormányzata (2015. szeptemberétől, 2016. júniusáig) minden
hónap 10. napjáig nettó 10.000.-Ft összegű ösztöndíjban részesít.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Füzesséri József polgármester: javasolja, hogy – miután a rendőrség képviselői még nem
érkeztek meg – a testület a hivatali beszámolóval folytassa a munkáját.
A képviselők a javaslattal egyetértenek.
4./ Beszámoló a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról
Előterjesztő: jegyző
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 5. sz. melléklet)
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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, elismerésüket fejezték ki a munka kapcsán. A bizottság
szóbeli dicséretben részesíti a hivatalt, a beszámolót pedig elfogadásra javasolják.
Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság tárgyalta a
beszámolót, gratulál az anyaghoz, mely szép és színvonalas, elfogadásra javasolják.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület a beszámolót – 8 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 237/2015.(XI.25.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi beszámolójának elfogadása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja
Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról szóló beszámolót.

a

Szikszói

Közös

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
A végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
5./ Az Encsi Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: rendőrkapitány, rendőrőrs parancsnok
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 6. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: köszönti a napirend tárgyalásánál Dr. Vereckei Csaba urat a
BAZ Megyei Rendőrfőkapitányság vezetőjét, Dr. Antal István r.ezredes, encsi
rendőrkapitányság vezető urat és Polgári Sándor r.alezredes, őrsparancsnok urat. Írásos
anyagot megkapták a képviselők, kérdése az előterjesztő felé, van-e szóbeli kiegészítése.
Dr. Antal István r.ezredes, kapitányságvezető: igen. Csak annyit szeretne jelezni, hogy a
szikszói rendőrőrs az Ő megítélése szerint jól meg van szervezve, jó a vezetői garnitúra,
felkészült állománnyal dolgozhat őrsparancsnok úr. Az a szakmai munka, ami a beszámolóból
látszik, az annak köszönhető, hogy az állomány teljesen fel van töltve és jó képességű
kollégák dolgoznak. Látszik rajtuk az egység, a közös akarat, az egymáson segíteni akarás és
tudás, egy csapatnak ebben van az ereje. Köszöni a jó együttműködést az önkormányzat,
polgármester úr és a képviselő-testület részéről.
Füzesséri József polgármester: akkor jó a rendőrség munkája, ha minél kevesebbszer kell róla
beszélni.
Polgári Sándor r.alezredes, őrsparancsnok: Szikszó városban a regisztrált, kiemelt
bűncselekmények száma 7-ről 22-re emelkedett, ezt az emelkedést a garázdaságokban
bekövetkezett emelkedés adja. Ezek szórakozóhelyek, sörözők környékén valósulnak meg,
illetve most már egyre gyakrabban a városban működő oktatási intézményekbe vidékről
bejáró szakiskolai tanulók körében. Leginkább a járőrszolgálat célirányos szervezésével
próbálják ennek elejét venni, rendszeresen szerveznek szórakozóhely ellenőrzéseket, mely
alkalmakkor az ittas járművezetést is megpróbálják kiszűrni. Kiemelt figyelmet érdemel a
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város azért is, mert az itt áthaladó 3-as számú főútvonal hatalmas forgalmat bonyolít le, mely
sajnos a baleseti statisztikában is megjelenik.
A közterületek közbiztonságának fokozására növelték a közterületi szolgálatellátás létszámát
és óraszámát is.
Hangsúlyos szakmai terület a bűn- és baleset megelőzés is, 2014. évben tovább folytatták a
Szepsi Iskolában a Dada program végrehajtását.
A városi rendezvények hatékony biztosítására kiemelt figyelmet fordítanak.
Befejezésül elmondja, hogy jó kapcsolatot ápolnak az önkormányzattal, megköszöni az elmúlt
évben a munkájukhoz nyújtott segítséget.
Dr. Vereckei Csaba főkapitányságvezető: számtalan ilyen beszámolón van túl, azt figyeli,
hogy van-e kapcsolat a képviselő-testület, az önkormányzat, a lakosság és a helyben szolgáló
rendőrök között.
Egyetért polgármester úrral, szerinte is az a legjobb, ha nincs benne a rendőrség a hírekben.
Reméli, hogy az érdemi konzultáció nem csak erre az alkalomra korlátozódik, kéri, hogy az
önkormányzat részéről mondják el, melyek azok a problémák, amelyek a lakosságot
foglalkoztatják.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta a beszámolót, melyet elfogadásra javasolnak. Említette Polgári Sándor
őrsparancsnok úr a szakiskolák tanulóival kapcsolatos problémákat, a bizottság szerint is
problémák vannak a bejáró tanulókkal.
Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság tárgyalta a
beszámolót, melyet elfogadásra javasolnak. Tavaly került felszerelésre a városban a kamera
rendszer, kérdése, ez segíti-e a rendőrség munkáját?
Polgári Sándor r.alezredes, őrsparancsnok: nagyon örül a kamera rendszernek, most már,
hogy kiépült, látják ennek a hasznát. Jó minőségű képeket csinál, a városon belül már sokat
segített nekik.
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: az, hogy a rendőri jelenlét jobb lett, sűrűbb lett,
minőségileg és mennyiségileg, az két dolognak köszönhető, az egyik, hogy amikor Szikszó
járási székhely lett, akkor ez a rendőri szervezet átalakítására is kihatással volt, megerősített
őrsöt kaptak a városban, de úgy gondolja, hogy a megfelelő személyi döntéseknek is
köszönhető a minőségi változás.
Takács Lászlóné alpolgármester: a lakosságnak megvannak a maga elvárásai a rendőrség
munkájával szemben. Üdvözli a rendőrség hozzáállását, amely fokozott figyelem több
területre is kiterjed. Bármilyen problémájuk van, bizalommal fordulhatnak hozzájuk. A
legújabb probléma most az, hogy bizonyos városrészeken nagyon elszaporodtak a kóbor
kutyák, ezért szeretnének egy bejárást végezni, amelyhez szeretné a rendőrség segítségét is
kérni.
Füzesséri József polgármester: a képviselő-testület a mai ülésén módosítja a kitüntetésekről
szóló rendeletét, 2016. április 24-én egy szikszói őrsön dolgozó legjobb rendőrt szeretnének
„Az év rendőre” címmel kitüntetni. Kéri, hogy tegyenek javaslatot arra, kit tüntessenek ki
ezzel a címmel.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület a beszámolót – 8 fő van jelen a szavazásnál –
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egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 238/2015.(XI.25.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Az Encsi Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Encsi Rendőrkapitányság
Szikszó város közbiztonságának helyzetéről, és a közbiztonság érdekében tett rendőri
intézkedésekről szóló beszámolóját az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
15 óra 20 perckor polgármester 10 perc szünetet rendel el.
Szünet után:
6./ A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság beszámolója a 2015. évi munkájáról
Előterjesztő: bizottsági elnök
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 7. sz. melléklet)
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: írásos anyagot megkapták a képviselők,
kiegészítése nincs. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a
beszámolót, melyet elfogadásra javasolnak.
Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság tárgyalta a
beszámolót, ők is elfogadásra javasolják.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület a beszámolót – 8 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 239/2015.(XI.25.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság beszámolója
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Pénzügyi Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság beszámolóját a 2015. évi munkájáról.
Felelős: A Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
7./ Az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság beszámolója a 2015. évi munkájáról
Előterjesztő: bizottsági elnök
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 8. sz. melléklet)
Mező István bizottsági elnök: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül elmondja,
nem került bele az anyagba, hogy tavaly volt egy, a bizottság által meghirdetett rajzpályázat,
valamint öregfiúk labdarúgó torna is volt négy község részvételével. Szóba került Sváb Antal
Béla képviselő úr javaslatára a „Szikszó város napja” is, mely úgy néz ki, hogy lesz is. Ezúton
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is köszönetet mond a bizottsági tagoknak az éves munkájukért. A Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázatról szeretné elmondani, hogy 54 fő adta be a pályázatát, ebből egy fő volt a
„B” típusú. Egységesen 5.000.-Ft/fő/hó összeget szavaztak meg minden pályázónak. Az
Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság tárgyalta a beszámolót, melyet elfogadásra
javasolnak.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta a beszámolót, melyet elfogadásra javasolnak.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület a beszámolót – 8 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 240/2015.(XI.25.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Oktatási, Kulturális, Sport
és Szociális Bizottság 2015. évben végzett munkájáról szóló beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
8./ Beszámoló a polgármesternek a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási
Tanácsában végzett munkájáról
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 a beszámolót, melyet elfogadásra javasolnak.
Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is tárgyalta
a beszámolót, melyet szintén elfogadásra javasolnak.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület a beszámolót – 8 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 241/2015.(XI.25.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A polgármester beszámolója a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulásban végzett
munkájáról
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármesternek, a Szikszói
Kistérségi Többcélú Társulásban végzett munkájáról szóló beszámolóját.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
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9./ A gyermekvédelmi és gyámügyi ellátásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 10. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is tárgyalta
az előterjesztést, melyet szintén elfogadásra javasolnak.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 8 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:
SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2015.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a gyermekvédelmi és gyámügyi ellátásról
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 16.§ (1) bekezdés a) pontjában, a 18.§ (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1.§
Kétgyermekes családok étkezési támogatása
(1)
Azon szikszói állandó lakóhellyel rendelkező családok gyermekei részére, akik a
Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskolával állnak
jogviszonyban, a Szikszó Menza Kft.-nél étkeznek, és a Gyvt. 151. § (5) bekezdésében
meghatározott normatív kedvezményben nem részesülnek, valamint a család jövedelme a (2)
bekezdésben meghatározott értékhatárt nem haladja meg, gyermekenként a (3) bekezdésben
meghatározottak szerint térítési díj kedvezményben részesülnek.
(2)
Kedvezményre az jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem
összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.
(3)

A kedvezmény mértéke:

A család egy főre eső jövedelme (öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-a)
0-80
81-90
91-100
101-110
111-120
121-130

Kedvezmény mértéke a térítési díj %-ában
100
90
80
70
60
50
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131-140
141-150
151-200

40
30
20
Záró rendelkezések:
2.§

(1) E rendelet 2015. december 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a gyermekvédelmi és gyámügyi ellátásról szóló
16/1997.(XI.14.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
10./ A díszpolgári cím adományozásának rendjéről szóló 9/2009.(IX.23.) számú
önkormányzati rendelet módosítása
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.
Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is tárgyalta
az előterjesztést, nem szavaztak róla, illetve úgy határoztak, hogy döntsön a képviselőtestület.
A bizottsági ülésen felmerült az is, hogy a „Pro Communitas” elnevezés helyett miért nem
lehet magyar nevet adni ennek a díjnak.
Sváb Antal Béla képviselő: módosító javaslata a következő: „Pro Communitas” díj helyett
„Közösségért” díj legyen a neve.
Polgármester szavazásra teszi fel Sváb Antal Béla képviselő módosító javaslatát, melyet a
képviselő-testület – 8 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadott.
A képviselő-testület az előterjesztést a módosító javaslattal együtt – 8 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:
SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2015.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a díszpolgári cím és a „Szikszó Városért” (PRO URBE) emlékplakett adományozásáról
szóló 9/2009.(IX.23.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 42.§. 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján a díszpolgári cím és a
„Szikszó Városért” (PRO URBE) emlékplakett adományozásával kapcsolatban a
következőket rendeli el:
1.§
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A Rendelet az alábbi III. fejezettel egészül ki:
„III. fejezet
A „Közösségért” díj adományozásáról
17.§
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 3. pontjában biztosított jogkörében eljárva
megalapítja a „Közösségért” díjat.
18.§
(1) A Képviselő-testület „Közösségért” díjat adományoz azon társadalmi és gazdasági
szervezeteknek, jogi személyeknek, egyházi jogi személyeknek és jogi személyiség nélküli
gazdasági társaságoknak, magánszemélyeknek, amelyek Szikszó városában, a település
lakosai felé jótékonysági, szponzorálási, támogatási, illetve társadalmi, szociális,
kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát
végeztek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezetek részére történő adományozás esetén a
„Közösségért” díj átvételére a szervezet vezetője jogosult.
19.§
(1) A „Közösségért” díj adományozására javaslatot tehetnek:
- polgármester,
- képviselő-testület tagjai,
- társadalmi és gazdasági szervezetek,
- lakosság.
(2) A „Közösségért” díj adományozásáról és visszavonásáról a Képviselő-testület dönt.
(3) A „Közösségért” díjat ünnepélyes keretek között a polgármester adja át.
(4) A „Közösségért” díj adományozásáról vagy visszavonásáról a lakosságot – a helyben
szokásos módon – tájékoztatni kell. A tájékoztatásról a jegyző gondoskodik.
(5) A „Közösségért” díj adományozásának költségeit, pénzügyi fedezetét az önkormányzat
éves költségvetésében biztosítani kell.
(6) A „Közösségért” díj adományozásáról a Szikszói közös Önkormányzati Hivatalban
nyilvántartást kell vezetni. „
2.§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
11./ Döntés települési rendelet elfogadásával kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
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(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. Neki személy szerint
aggályai vannak az előterjesztés kapcsán, szerinte differenciálva, fokozatosan kellene
bevezetni. Első évben a tervezett összeg fele, a második évben pedig a teljes összeg.
Nem beszélve arról, hogy szerinte nem lenne igazságos ugyanolyan összeggel megadóztatni
egy hektár szántót, mint egy hektár gyümölcsöst.
Füzesséri József polgármester: előterjesztői módosító javaslata a következő: kert, rét, legelő
gyep, nádas, fásított terület, halastó művelési ág esetén 2.500.-Ft/ha/év legyen az adó mértéke,
szántó művelési ág esetén 5.000.-Ft/ha/év és szőlő, gyümölcsös művelési ág esetén 10.000.Ft/ha/év legyen az adó mértéke minden megkezdett hektár után.
A képviselő-testület polgármester előterjesztői módosító javaslatát – 8 fő van jelen a
szavazásnál – 6 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta.
Az előterjesztést a módosító javaslattal együtt a képviselő-testület – 8 fő van jelen a
szavazásnál – 6 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és megalkotta az alábbi
rendeletet:
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2015.(XI.27.) számú önkormányzati rendelete
a települési adóról
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
1.§ (1) bekezdésében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a.) és h.)
pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
Az adókötelezettség
1. § Adóköteles a település közigazgatási területéhez tartozó termőföld, ami az ingatlannyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület,
halastó művelési ágban nyilvántartott földrészlet.
Az adó alanya
2. § (1) Az adó alanya az a természetes személy, aki a naptári év (a továbbiakban: év) első
napján a földrészlet tulajdonosa, és az adott földrészleten nem folytat vállalkozási
tevékenységet sem egyéni vállalkozóként, sem mezőgazdasági őstermelőként, sem jogi
személy tagjaként.
(2) Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.
Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése

16

3. § (1) Az adókötelezettség a tulajdonjog megszerzését követő év első napján keletkezik.
(2) Az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.
(3) Az adókötelezettség a termőföld elidegenítése évének utolsó napján szűnik meg.
(4) Az adóalany adókötelezettségét érintő változásokat, minden esetben bejelentési
kötelezettség terheli, a változást követő 15 napon belül, köteles bejelenteni a Szikszói Közös
Önkormányzati Hivatal által erre a célra rendszeresített formanyomtatványán.
(5) Amennyiben az adóalany az adófizetési kötelezettségének keletkezését önként nem vallja
be, az adó fizetési kötelezettségének a megállapítására az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján
kerül sor.
Az adó alapja
4. § Az adó alapja a földrészletnek az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett terület nagysága.
Az adó mértéke
5. § (1) Az adó mértéke:
a) kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, halastó
művelési ág esetén
2.500.- Ft/ha/év
b) szántó művelési ág esetén
5.000.- Ft/ha/év
c) szőlő, gyümölcsös művelési ág esetén
10.000.-Ft/ha/év
Az adó megfizetése
6. § Az adó megfizetése 2016-ban egy összegben szeptember 15-ig 2017-től félévenként 2
egyenlő részletben az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig esedékes.
Adómentesség
7. § Mentes az adó megfizetése alól az az adóalany, akinek az adott évre e rendelet alapján
fizetendő települési adója nem éri el a 1.000 Ft/év összeget.
Záró rendelkezések
8. § (1) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
(2)Az e rendelet alapján adófizetésre kötelezettek 2016. május 31. napjáig kötelesek az 1.
számú melléklet szerinti nyomtatványon bevallani az adóköteles termőföld tulajdonukat.
12./ A helyi adókról szóló 15/2011.(VII.05.) számú önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 13. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
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Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 8 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:
SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2015.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A helyi adókról szóló 16/2015.(IX.09.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés e) pontjában,
valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében és a 6.§-ában kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1.§
A Rendelet a 1. §-át követően a következő alcímmel és 1/A. §-sal egészül ki:
„ Értelmező rendelkezések
1/A. §
E rendelet alkalmazásában:
1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm.
rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,
2. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése
szerinti vállalkozás.”
2. §
A rendelet a következő 3/A. §-al egészül ki:
„3/A. §
(1) Adómentes a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 23. pontja szerinti háziorvos,
védőnő vállalkozó, ha a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió
forintot nem haladja meg.
(2) Jelen §-ban meghatározott adókedvezmény formájában nyújtott támogatás csekély
összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló,
2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a
továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.
(3) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése
figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas
módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két
pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról az e rendelet 1.
mellékletét képező nyomtatványon.
(4) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése
szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt
megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély
összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000
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eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3.
cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.
(5) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek
vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott
állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi
rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott
körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
(6) Az Önkormányzat írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó
támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül.
Az igazolás e rendelet 2. mellékletét képezi.
(7) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig
meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles
azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai
Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.”
3.§
Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
13./ Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, és nem lakás célú helyiségek bérletéről,
elidegenítéséről szól 20/2015.(X.12.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 14. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 8 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:
SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2015.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, és nem lakás célú helyiségek bérletéről,
elidegenítéséről szól 20/2015(X.12.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2.
mellékletében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
nem lakás célú helyiségek bérletével, elidegenítésével kapcsolatban a következőket rendeli el:
1.§
A Rendelet 1. számú mellékletének 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
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„2. Szociális lakások:
- Szikszó, Kassai u. 49./I./3.
- Szikszó, Kassai u. 53/4.
- Szikszó, Kassai u. 57. fsz. 1.
- Szikszó, Kassai u. 57. fsz. 2.
- Szikszó, Kassai u. 57. fsz. 3.
- Szikszó, Kassai u. 57. I/2.
- Szikszó, Kassai u. 57. I/4.
- Szikszó, Kassai u. 57. I/5.
- Szikszó, Kassai u. 57. TT. 7.
- Szikszó, Kassai u. 57. TT. 9.
- Szikszó, Kassai u. 59. fsz. 1.
- Szikszó, kassai u. 59. fsz./2.
- Szikszó, kassai u. 59./1/2.
- Szikszó, Kassai u. 59./A.
- Szikszó, Kassai u. 59/A fsz.1.
- Szikszó, Kassai u. 59./A 1/4.
- Szikszó, Kassai u. 59./A 2/2.
- Szikszó, Kassai u. 59/A TT.2.5/A
- Szikszó, Kassai u. 59/B 1/A.V.
- Szikszó, Kassai u. 59/B fsz. C.
- Szikszó, Kassai u. 59/B 1. em. 4/A.
- Szikszó, Kassai u. 59/B TT.
- Szikszó, Dózsa Gy. u. 26.
- Szikszó, Gémeskút u. 27.
- Szikszó, Pázmány Péter tér 21/2.
- Szikszó, Bajcsy-Zs. u. 4.”
2.§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16 óra 10 perckor Pohubi József képviselő az ülésről távozott.
14./ A gyermekétkeztetés 2016. január 1-től alkalmazandó intézményi térítési díjának
megállapítása
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.
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: 242/2015.(XI.25.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A gyermekétkeztetés 2016. január 1-től alkalmazandó intézményi térítési díjának
megállapítása
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Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében ráruházott
feladatkörében eljárva 2016. január 1. napjától az alábbi nyersanyagnormákat állapítja meg a
Szikszó Menza Kft. tevékenységre.
2016. évi nyersanyag norma:
Óvodai norma:
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen:

81 Ft
201 Ft
66 Ft
348 Ft

Általános Iskola:
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Összesen

87 Ft
260 Ft
71 Ft
418 Ft

Menza:
Csak ebéd

261 Ft

Közép Iskola:
Csak ebéd

292 Ft

Vendég ebéd (Kihordásos):
Ebéd

280 Ft

Szülő által fizetett ÁFA-s térítési díj
Amely nem más, mint a nyersanyag norma és az ÁFA, amely 2016 évben 27%.
2016 év
Óvodai ellátás:
1-2 gyermek esetén:
3 gyermek esetén:

442 Ft
221 Ft

Általános Iskola
1-2 gyermek esetén:
3 gyermek esetén:

531 Ft
266 Ft

Menza csak ebéd:
1-2 gyermek esetén:
3 gyermek esetén:

331 Ft
166 Ft

Középiskola
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1-2 gyermek esetén:
3 gyermek esetén:

371 Ft
186 Ft

Vendég ebéd:

658 Ft

A vendég étkezés térítési díja magába foglalja a 85%-os rezsiköltséget, és a 27%-os ÁFA
értékét.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
15./ Döntés likviditási hitel igénybevételével 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: 243/2015.(XI.25.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés likviditási hitel igénybevételével kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az OTP Bank Nyrt-től 40.000.000,- Ft
likvid lejáratú hitel felvételével egyetért.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a
kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat
megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.
A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt eseti jelleggel 2016.
év január hónap 4. napjától kezdődően kívánja igénybe venni, és a hitel összegét 2016. év
december hónap 20. napjáig visszafizeti.
A Képviselő-testület a hitel fedezeteként az OTP Bank Nyrt. részére felajánlja a saját
bevételeiből, helyi adóból, a gépjárműadó helyben maradó részéből befolyó bevételeit.
A képviselő-testület visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel
futamideje alatt amennyiben a Fizetési Számláján a hitel szerződés alapján esedékessé váló
fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak
biztosítása érdekében a hitel szerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a
központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a
gépjárműadó helyben maradó részének fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget
az önkormányzat Fizetési Számlájára átvezesse.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, ill. folyamatos
Végrehajtásért felelős személy: gazdálkodási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
16 óra 15 perckor Pohubi József képviselő visszajött.
16./ Döntés a 62. év feletti szikszói lakosok részére történő „Szikszó jegy” kibocsátásával
kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 17. 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 – 8 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 244/2015.(XI.25.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a 62. év feletti szikszói lakosok részére történő „Szikszó jegy”
kibocsátásával kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Szikszó jegyet” ad ki minden 2015.
december 31. napjáig 62. életévét betöltő, Szikszón állandó lakóhellyel rendelkező lakos
részére 20.000.-Ft értékben. A „szikszó jegy” egyszeri szociális támogatásra szolgál, mely
2016. december 31. napjáig használható fel az alábbi elfogadóhelyeken:
-

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

Felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatókkal történő elfogadóhelyi szerződések
megkötésére az előterjesztés mellékletét képező tartalommal
A „Szikszó-jegy” kibocsátására a fedezetet Szikszó Város Önkormányzata a 2016. évi
költségvetésébe betervezi, azt saját bevételéből biztosítja. A Képviselő-testület úgy határoz,
hogy a 2016 évi költségvetés elfogadása után, az Önkormányzat anyagi helyzetének pontos
ismeretében – lehetőség szerint – további jogosultak számára „Szikszó jegyet” bocsát ki.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
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17./ A 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 18. 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 – 8 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 245/2015.(XI.25.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az
önkormányzat és költségvetési szerveik gazdálkodásának ellenőrzésére összeállított 2016. évi
ellenőrzési tervet a mellékeltek szerint jóváhagyja.
Felelős:
jegyző
Határidő:
az ellenőrzési tervben foglaltak szerint
Végrehajtásért felelős személy: gazdálkodási osztályvezető
18./ Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 19. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 8 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 246/2015.(XI.25.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve
1. 2016. február 11.
Időpont: 13.00 óra
Helye: Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója
Napirend:
1./ Javaslat Szikszó Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésére
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési, valamint Oktatási, Kulturális,
Sport és Szociális Bizottság
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Meghívott: könyvvizsgáló
Az előterjesztés elkészítési határideje: 2016. február 3.
2./ A Szikszói Városi Intézményműködtető Központ beszámolója a 2015. évben végzett
munkájáról
Előterjesztő: intézményvezető
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, valamint Oktatási,
Kulturális, Sport és Szociális Bizottság
Az előterjesztés elkészítési határideje: 2016. február 3.
3./ Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 2015. évi munkájáról szóló beszámolója
Előterjesztő: intézményvezető
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési, valamint Oktatási, Kulturális,
Sport és Szociális Bizottság
Az előterjesztés elkészítési határideje: 2016. február 3.
4./ A Roma Nemzetiségi Önkormányzat beszámolója a 2015. évben végzett munkájáról
Előterjesztő: elnök
Véleményező: Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság
Az előterjesztés elkészítési határideje: 2016. február 3.
5./ A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat beszámolója a 2015. évben végzett munkájáról
Előterjesztő: elnök
Véleményező: Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság
Az előterjesztés elkészítési határideje: 2016. február 3.
6./ Indítványok, javaslatok
2. 2016. március 17.
Időpont: 13.00 óra
Helye: Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója
Napirend:
1./ A Bethánia Szeretetotthon feladatellátással átvállalt 2015. évi alapellátásairól szóló
beszámoló elfogadása
Előterjesztő: intézményvezető
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési, valamint Oktatási, Kulturális,
Sport és Szociális Bizottság
Az előterjesztés elkészítési határideje: 2016. március 9.
2./ Közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
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Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. március 9.
3./ Beszámoló a 2015. évi Start munkaprogramban végzett munkáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés elkészítési határideje: 2016. március 9.
4./ Indítványok, javaslatok
3. 2016. április 21.
Időpont: 13.00 óra
Helye: Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója
Napirend:
1./ Szikszó Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési beszámolója
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési, valamint Oktatási, Kulturális,
Sport és Szociális Bizottság
Az előterjesztés elkészítési határideje: 2016. április 13.
2./ Beszámoló a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal adóügyi tevékenységéről
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Meghívott: minden intézményvezető
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. április 13.
3./ Beszámoló a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzett
munkáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, valamint Oktatási,
Kulturális, Sport és Szociális Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. április 13.
4./ Indítványok, javaslatok
4. 2016. május 19.
Időpont: 13.00 óra
Helye: Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója
Napirend:
1./ A Szikszó Menza Kft. üzleti tervének elfogadása, beszámoló a Kft. 2015. évben végzett
tevékenységéről
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Előterjesztő: ügyvezető
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. május 11.
2./ A Szikszó Centrum Kft. üzleti tervének elfogadása, beszámoló a Kft. 2015. évben végzett
tevékenységéről
Előterjesztő: ügyvezető
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. május 11.
3./ A TURUL Provincia Nonprofit Kft. üzleti tervének elfogadása, beszámoló a Kft. 2015.
évben végzett tevékenységéről
Előterjesztő: ügyvezető
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. május 11.
4./ A Szikszói Ipari Park Kft. üzleti tervének elfogadása, beszámoló a Kft. 2015. évben
végzett tevékenységéről
Előterjesztő: ügyvezető
Véleményező: : Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. május 11.
5./ Indítványok, javaslatok
5. 2016. június 23.
Időpont: 17.00 óra
Helye: Inkubátorház kistárgyaló
Napirend:
1./ KÖZMEGHALLGATÁS
2./ Indítványok, javaslatok
6. 2016. szeptember 15.
Időpont:13.00 óra
Helye: Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója
Napirend:
1./ A közbiztonság helyzete Szikszó városban
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési, valamint Oktatási, Kulturális,
Sport és Szociális Bizottság
Meghívott: Szikszói Rendőrőrs parancsnoka, Encsi Rendőrkapitány
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. szeptember 7.
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2./ Ösztöndíj pályázat meghirdetése a szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali
tagozatán képzésben résztvevők számára
Előterjesztő: intézményvezető
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési, valamint Oktatási, Kulturális,
Sport és Szociális Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. szeptember 7.
3./ Indítványok, javaslatok
7. 2016. október 20.
Időpont:13.00 óra
Helye: Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója
Napirend:
1./ Beszámoló a Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde 2015/2016. nevelési évben
végzett munkájáról
Előterjesztő: ügyvezető
Véleményező: Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. október 12.
2./ Beszámoló a kéményseprő-ipari közszolgáltató tevékenységről
Előterjesztő: ügyvezető
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, valamint Oktatási,
Kulturális, Sport és Szociális Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. október 12.
3./ Indítványok, javaslatok
8. 2016. november 17.
Időpont:13.00 óra
Helye: Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója
Napirend:
1./ A 2017. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. november 9.
2./ Beszámoló a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végzett
munkáról
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, valamint Oktatási,
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Kulturális, Sport és Szociális Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. november 9.
3./ Beszámoló a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Előterjesztő: jegyző
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési, valamint Oktatási, Kulturális,
Sport és Szociális Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. november 9.
4./ Indítványok, javaslatok
9. 2016. december 15.
Időpont:13.00 óra
Helye: Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója
1./ Beszámoló a Szikszó városi köztemető üzemeltetőjének 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: temető üzemeltető
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, valamint Oktatási,
Kulturális, Sport és Szociális Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. december 7.
2./ Beszámoló a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság munkájáról
Előterjesztő: bizottsági elnök
Meghívott: minden intézményvezető
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. december 7.
3./ Beszámoló az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság munkájáról
Előterjesztő: bizottsági elnök
Meghívott: minden intézményvezető
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. december 7.
4./ A Képviselő-testület 2017. évi munkatervének megállapítása
Előterjesztő: polgármester
Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési, valamint Oktatási, Kulturális,
Sport és Szociális Bizottság
Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2016. december 7.
5./ Indítványok, javaslatok
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
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19./ Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének módosítása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 20. 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 – 8 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 247/2015.(XI.25.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének módosítása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi összesített
közbeszerzési tervét az alábbiak szerint módosítja:

Közbeszerzés
tárgya

Városgondnoki
feladatok ellátása
Szikszó Város
Önkormányzata
számára

Területi
együttműködés
segítő
program
Szikszón
ÁROP-1.A.3-20142014-0111

Középületek
kiemelt
jelentőségű
épületenergetikai
fejlesztése
KEOP-5.7.0/152015-0124

Műfüves pálya
építése Szikszó
városában

Típusa

Szolgáltatás

Előzetesen
becsült nettó
értéke (Ft)

Eljárás
tervezett
megindítá
sa

Teljesítés

96.000.000

Uniós
értékhatárt
elérő nyílt
eljárás

2015.
március

4
évre
szóló
szerződés

Igen

Nem

2015.
május

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Szolgáltatás

11.893.385

Építés

108.185.550

Építés

Hivatalos
közbeszer
zési
tanácsad
ó
igénybev
étele

Alkalmazan
dó/
választott
eljárás
típusa

25.100.000

A
Kbt.
122/A. § (1)
pontja
szerinti
hirdetmény
közzététele
nélkül
indult
tárgyalás
nélküli
A Kbt.
122/A. § (1)
pontja
szerinti
hirdetmény
közzététele
nélkül
indult
tárgyalás
nélküli
A Kbt.
122/A. § (1)
pontja

2015.
április

2015.
június

2015.
július

2015. július

2015.
december
31.

Előzetes
tájékoztat
ó
közzététel
e
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szerinti
hirdetmény
közzététele
nélkül
indult
tárgyalás
nélküli
Megbízási
szerződés
a
„„Szikszó
szennyvíztisztító
telepének
korszerűsítése,
intenzifikálása és
kapacitásbővítése,
azonosító
szám:
KEOP-1.2.0/B/102010-0081”
projekthez
kapcsolódó
projektmenedzsm
ent
feladatok
ellátására
projektzárás”
KEOP-1.2.0/B/102010-0081”
Földgáz
energia
beszerzés
(Jászberény Város
Önkormányzata
által lefolytatott
közbeszerzési
eljárás)

Szolgáltatás

Árubeszerzé
s

2.200.000

A Kbt.
122/A. § (1)
pontja
szerinti
hirdetmény
közzététele
nélkül
indult
tárgyalás
nélküli

1.878.043.777

Uniós
értékhatárt
elérő nyílt
eljárás

2015.
2015.
szeptemberaugusztus
október

2015.
július

2017. október

Igen

Nem

Igen

Nem

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
20./ Döntés a Szikszó 1284/9 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre történő meghirdetésével
kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 21. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 8 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 248/2015.(XI.25.) K.T. HATÁROZAT
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Tárgy: Döntés a Szikszó 1284/9 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre történő
meghirdetésével kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesítésre meghirdeti a kizárólagos
tulajdonában lévő, Szikszó belterület 1284/9 helyrajzi számú, „kivett beépítetlen terület”
megnevezésű, 1 ha területű ingatlanrészt az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
21./ Döntés a Szikszó, Pázmány P. tér 14. T/1. sz. költségelvű bérlakás felmondásával, és
meghirdetésével kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 22. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül
elmondja, hogy az előterjesztéshez két határozati javaslat tartozik.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, mind a két határozati javaslatot elfogadásra javasolják.
Módosító javaslat nem volt, polgármester először az I. határozati javaslatot teszi fel
szavazásra, melyet a képviselő-testület – 8 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 8 igen
szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 249/2015.(XI.25.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a Szikszó, Pázmány P. tér 14. T/1. sz. költségalapú lakásbérlemény
felmondásával kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Halász Anita Szikszó,
Pázmány P. tér 14. sz. T/1. sz. alatti önkormányzati költségelvű bérlakás bérlőjével 2009.
április 30. napjával megkötött lakásbérleti szerződés 2015. november 30. napjával történő
felmondását.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Polgármester a II. határozati javaslatot teszi fel szavazásra, melyet a képviselő-testület – 8 fő
van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadott és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 250/2015.(XI.25.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a Szikszó, Pázmány P. tér 14. T/1. sz. költségalapú bérlakás
meghirdetésével kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete meghirdeti az önkormányzat tulajdonában
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lévő lakások, és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
20/2015.(X.12.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembe vételével a tulajdonában
lévő Szikszó, Pázmány Péter tér 14. sz. T/1. sz. alatti költségelvű bérlakást az alábbiak
szerint:
Szikszó, Pázmány Péter tér 14. sz. T/1. sz. alatti lakás 2 szobás, 1 nappali- étkezőkonyhás
1 fürdőszoba, wc, karma, közlekedő helyiségekből álló 63,01 m2 alapterületű
1. A bérleti díj 494.- Ft/m2/hó. A bérleti díj a közüzemi költségeket nem tartalmazza.
2. A bérbeadás 10 évre történik a Képviselő-testületi döntést követően azonnal.
3. A pályázatok elbírálásánál a Képviselő-testület figyelembe veszi az igénylő pályázó
előzetesen vállalt egyösszegű befizetés (óvadék) mértékét. Ebben az esetben a befizetett
összeg erejéig, a vállalt időtartamra a szerződéskötéskor érvényben lévő havi bérleti díj
megfizetésére kötelezett a bérlő.
4. Pályázni a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalnál (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.)
igényelhető kérelem nyomtatvány kitöltésével és szükséges mellékletek csatolásával lehet.
5. A pályázatok benyújtási határideje: 2015.december 16. napja 12. óra
6. A pályázatot Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el, a pályázat
benyújtására megadott határidő lejártát követő első Képviselő-testületi ülésén.
További információ Szikszó Közös Önkormányzati Hivatalában (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.
tel: 46/596-444, 46/596/450 kérhető.
A bonyolítással megbízza a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalt, a bérleti szerződés
megkötésére felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
22./ Döntés a Szikszó 1284/5 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 23. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 8 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 251/2015.(XI.25.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a Szikszó 1284/5 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíti a kizárólagos tulajdonában lévő,
Szikszó belterület 1284/5 helyrajzi számú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1 ha
területű ingatlant a Reneval Color Kft. (3600 Ózd, Október 23 tér 1., képviseli: Máthé-Ágos
Tímea ügyvezető) részére az ajánlatában megjelölt 12.620.000.-Ft+ÁFA vételárért.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: polgármester

33

Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
23./ A Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde 2015/2016 évre vonatkozó munkatervének
elfogadása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 24. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, szép és részletes a 2015/2016. évre vonatkozó
munkaterv, melyet elfogadásra javasolnak.
Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is tárgyalta
az előterjesztést, ők is elfogadásra javasolják. Precíz és részletes a munkaterv.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 8 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 252/2015.(XI.25.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Szikszói Városi Egységes Óvoda-Bölcsőde 2015/2016 évre vonatkozó
munkatervének elfogadása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szikszói Városi Egységes
Óvoda-Bölcsőde 2015-2016 évre vonatkozó éves munkarendjét az előterjesztés mellékletét
képező tartalommal.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
24./ Döntés a Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola
fenntartói jogának megosztására vonatkozó szándéknyilatkozat megerősítésével kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 25. 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
az előterjesztést, szintén elfogadásra javasolják.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 8 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
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Szám: 253/2015.(XI.25.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a Szepsi Csombor Márton Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános
Iskola fenntartói jogának megosztására vonatkozó szándéknyilatkozat megerősítésével
kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja arra irányuló szándékát, hogy
támogatja az Egri Főegyházmegye azon kezdeményezését, hogy Szikszón egyházi fenntartású
általános iskolát illetve gimnáziumot alapítson azzal, hogy ezen intézmény mellett működjön
egy állam (KLIK) által fenntartott általános iskola is, oly módon, hogy a Szikszó, Bethlen G.
u. 1. szám alatti épületet továbbra is a KLIK vagyonkezelésében tartja, mint az állam által
fenntartott általános iskola telephelye. Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Szikszó, Miskolci u. 9. szám alatti, a Hernád u. 1. szám alatti és a Malom u. 2-6. szám alatti
épületeket pedig az Egri Főegyházmegye vagyonkezelésébe adja, általános iskola és
gimnázium fenntartása címen.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
25./ Ellátási szerződés megkötése 2016. január 1. napjától 2016. június 30. napjáig a Szociális
Missziótársulattal idősek nappali ellátása valamint szociális étkeztetés feladatellátására
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 26. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 8 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 254/2015.(XI.25.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Ellátási szerződés megkötése a Szociális Missziótársulattal idősek nappali
ellátása valamint szociális étkeztetés feladatellátására
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 1. napjától határozatlan időre
ellátási szerződést köt a Szociális Missziótársulattal és részére havi 110.000.-Ft összegű
támogatást nyújt a Szikszó Város Önkormányzatától átvett szociális étkeztetés és időskorúak
nappali ellátása feladatok elvégzéséhez.
Felhatalmazza a polgármestert az ellátási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A végrehajtásért felelős személy: szervezési hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
26./ A Nordest Enegry Kft.-vel kötött teljes ellátás alapú földgázenergia kereskedelmi
szerződés utólagos jóváhagyása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 27. sz. melléklet)
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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 – 8 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 255/2015.(XI.25.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Nordest Enegry Kft.-vel kötött teljes ellátás alapú földgázenergia kereskedelmi
szerződés utólagos jóváhagyása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként
létrejött, Nordest Enegry Kft.-vel kötött teljes ellátás alapú földgázenergia kereskedelmi
szerződést utólag jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
27./ Tájékoztatás gyalogátkelőhelyek és buszmegálló öblök kialakításával, áthelyezésével
kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 28. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta és tudomásul vette a tájékoztatót.
Füzesséri József polgármester: ez egy tájékoztató, nem teszi fel szavazásra.
28./ Döntés gazdasági társaság 25%-os üzletrészének megvásárlásával kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 29. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 8 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 256/2015.(XI.25.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés gazdasági társaság 25%-os üzletrészének megvásárlásával kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megvásárolja egy
gazdasági társaság 25%-os üzletrészét 750.000.-Ft vételárért. Az önkormányzat a vételárat a
költségvetés terhére fizeti meg.
Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a gazdasági társaság taggyűlésén azt képviselje,
hogy a társaság neve SIXO-NET Kft-re, székhelye 3800 Szikszó, Rákóczi u. 60. számra
módosuljon, az új ügyvezető pedig Várkonyi Krisztián (sz.: Miskolc, 1966.09.20., an.:
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Horváth Éva Gizella) legyen, aki feladatait 2016. január 1. napjától látja el bruttó 200.000.-Ft
megbízási díjért.
Felhatalmazza a polgármestert a gazdasági társaság alapításával kapcsolatos dokumentumok
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
16 óra 40 perckor Dr. Megyeri Gábor alpolgármester az ülésről távozott.
29./ Döntés a 2016. évi Start-munkaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások
lefolytatásával kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 30. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 8 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 257/2015.(XI.25.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a 2016. évi Start-munkaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások
lefolytatásával kapcsolatban
1. Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évre vonatkozó startmunka
program megvalósítása érdekében az alábbi témakörökben – a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 53.§ (6) bekezdése alapján ún. feltételes –
közbeszerzési eljárások megindítását jóváhagyja:
1.1.városi rendőrőrs felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás
1.2.könyvtár felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás
1.3.önkormányzati szociális bérlakások felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás
1.4.startmunka program megvalósításához kapcsolódó eszköz/gép beszerzésére
vonatkozó közbeszerzési eljárás.
2. Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy
a 2016. évre vonatkozó startmunka program közbeszerzési eljárásainak lebonyolítóját
kiválassza, és vele szerződést kössön, illetőleg a kiválasztott közbeszerzési szakértővel
egyeztetetten az 1. pontban megnevezett témakörök alapján a konkrét lefolytatandó
eljárások körét, és a közbeszerzési felhívások tartalmát meghatározza.
3. Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy
a közbeszerzési eljárások eredményeként a nyertesekkel olyan tartalmú szerződést
kössön, amely csak pozitív támogatói döntés esetén léphet hatályba, illetőleg a
támogatásnak az igényeltnél eltérő összegben történő megítélése esetén a már
esetlegesen megkötött, illetőleg az ajánlati kötöttség miatt megkötésre került
szerződéseket a megítélt összeghez igazodóan módosítsa.
Felelős: polgármester
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Határidő: azonnal
A végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
30./ Brezsnyák József szikszói lakos beadványának megtárgyalása
Füzesséri József polgármester: megállapítja, hogy minden képviselő megkapta Brezsnyák
József szikszói lakos beadványát.
Pohubi József képviselő: amikor elindult a vállalkozás, támogatta az önkormányzat. Viszont
nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy öt éve ott semmi nem történt. Brezsnyák Józsefék viszont
ott laknak, a testületnek foglalkoznia kell a problémájukkal.
Füzesséri József polgármester: Ő azt el tudja képzelni, ha a képviselő-testület azt javasolja,
hogy még egy független szakértővel nézettessék meg, kérjenek még egy szakértői
állásfoglalást.
Pohubi József képviselő: Brezsnyák József az utat is nehezményezi, az is problémát okoz
neki, a testület abban tud-e tenni, hogy ott a vízelvezetést legalább az út miatt megoldanák.
Javaslata, hogy a vízelvezető árkot csináltassa meg az önkormányzat, Ő pedig készíttessen
egy igazságügyi műszaki szakértői véleményt, amiben az legyen, hogy az Ő ingatlanának
életvitelszerű használatát korlátozza-e az ott lévő vállalkozás. Ha azt mondja a szakértő, hogy
igen, akkor azzal birtokvédelmi ügyben fordulhat a bírósághoz és majd a bíróság megállapítja,
hogy a birtokvédelem érdekében kötelezi a vállalkozót, hogy építtessen oda egy falat.
Mező István bizottsági elnök: támogatja az elhangzottakat. Független szakértő azt nézze meg,
hogy ebből annak a családnak van-e kára. Ha igen, mert pl. a víz odafolyik, akkor azt meg
kell szüntetni.
16 óra 55 perckor Dr. Megyeri Gábor alpolgármester visszajött.
Füzesséri József polgármester: szóbeli előterjesztésében javasolja, hogy a vízelvezető árkot
csináltassa meg az önkormányzat a Szikszó Centrum Kft-vel, valamint kérjék fel Brezsnyák
Józsefet, hogy független igazságügyi műszaki szakértővel méresse fel, hogy az ingatlana
károsodott-e. A vízelvezető árok megépítésének költségét a jövő évi költségvetésbe be kell
tervezni.
Egyéb hozzászólás nem volt, polgármester szóbeli előterjesztését a képviselő-testület – 8 fő
van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 258/2015.(XI.25.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Brezsnyák József szikszói lakos ügye
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Brezsnyák József
szikszói lakos ingatlana melletti vízelvezető árkot az önkormányzat a Szikszó Centrum Kftvel megcsináltatja, valamint felkéri Brezsnyák Józsefet arra, hogy független igazságügyi
műszaki szakértővel méresse fel, hogy az ingatlana károsodott-e.
A vízelvezető árok megépítésének költségét a jövő évi költségvetésbe be kell tervezni.
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Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
Füzesséri József polgármester: elmondja, hogy negyedik esztendeje hirdeti meg az
önkormányzat a szikszói középiskolások és felsőoktatás nappali tagozatán képzésben
résztvevők számára az ösztöndíj pályázatot, nagy örömére szolgál, hogy ebben az éven is jó
néhányan vették a fáradságot és beadták a pályázatukat. Ez azért is fontos, mert úgy ítéli meg,
hogy a munkahelyteremtés mellett a legfontosabb a szellemi tőkének a településen tartása és
azt szeretné, ha hosszú távon az itt felépülő üzemekben, gyárakban Szikszón tanuló, Szikszón
született gyerekek dolgozzanak. Felkéri Mező István bizottsági elnök urat, hogy ismertesse a
pályázat elbírálását, azután pedig átadnák a díjakat.
Mező István bizottsági elnök: az ez évi pályázatra összesen 7 db pályázat érkezett. Három
kategóriában lehetett pályázni. Az I. kategóriában 2 pályázat érkezett, a II. kategóriában nem
volt pályázó, a III. kategóriában 5 fő pályázott. Az I. kategóriában Molnár István nyert 22
ponttal, a III. kategóriában az öt pályázó közül Balák Bálint lett az első 21 ponttal. Miután a
II. kategóriában nem volt pályázó, így a bizottság ennek a pénznek egy részét javasolta a III.
kategóriában Leskó Luca részére – aki 17 pontot ért el – megítélni, mint a III. kategória
„díjazottja”. Gratulál a nyerteseknek.
Füzesséri József polgármester: szintén gratulál a nyerteseknek, átadja részükre az oklevelet,
további jó tanulást, jó eredményeket kíván nekik.
17 óra 10 perckor polgármester 10 perc szünetet rendel el, egyben bejelenti, hogy szünet után
a testület zárt üléssel folytatja munkáját, melyről folytatólagos, de külön jegyzőkönyv készül.

Kmf.

Füzesséri József s.k.
polgármester

Polgáriné Dsupin Dóra s.k.
jegyző

Gulyásné Dr. Kerekes Rita s.k.
hitelesítő

Gál Péter s.k.
hitelesítő
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Szám: 002/23/2015.
Folytatólagos jegyzőkönyv Szikszó Város Képviselő-testületének 2015. november 25.
napján tartott ülése közmeghallgatáson készült részéről
18.00 órától KÖZMEGHALLGATÁS
Füzesséri József polgármester köszönti a város lakóit, akik a közmeghallgatáson megjelentek,
ismerteti a közmeghallgatás szabályait.
Szoták János: az utóbbi tíz évben óriási fejlődésen ment keresztül a város, és tény, hogy
mindez a jelenlegi városvezetés, a jelenlegi önkormányzat és apparátus munkájának tudható
be. Gondok is vannak azonban, melyek megoldása szintén a városvezetés feladata. Pl. a Liszt
Ferenc utcában ahol Ő is lakik, probléma a belvíz- és csapadékvíz elvezetésének hiánya, a
járdák hiánya, az átereszek kitakarítatlansága. Ezt a problémát az önkormányzat is jól ismeri,
kérdése, van-e elképzelésük annak megoldására. A Tornyos ABC előtti és a Manó Cukrászda
előtti árokban – nagyobb esőzések alkalmával – hetekig áll a víz, az áteresz, a lefolyó el van
dugulva. A városban még van fedetlen buszmegálló, a Kossuth u. végén, a Petőfi út elején
lévő kanyarban a közlekedési tükör össze van törve, az útkanyarulatot ki kellene szélesíteni,
mert balesetveszélyes. A 3-as út mentén, a Tornyos ABC előtt lévő gyalogátkelőhelynél
szükségesnek tartaná egy sárga lámpa felszerelését. Mi lesz a nagyállomás és a kisállomás
épületeinek sorsa? Mikor valósul meg a városban a nyilvános WC? Mikor kerül sor a
városban az új egészségügyi központ végleges birtokba vételére a lakosság részéről? A temető
területén néhány közvilágítási lámpaoszlopot kellene felállítani. A benzinkút és a városi
könyvtár, valamint a sportcsarnok mögött húzódó csapadékvíz elvezető árkot ki kellene
takarítani, úgyszintén a kisállomás és a Vadász patak közötti út két oldalán lévő árkot. A
városon keresztül a Vadász patak medrét is benőtte a nád és a sás, ami felfogja a hordalékot.
A benzinkút és a szövetkezeti garázssor mögött az önkormányzat építhetne ún. bérelhető
garázsokat, a terület hasznosítása révén. A 3-as út mentén a Bethánia Szeretetotthon
téglafalának állapota kritikus, majdnem életveszélyes. A város főterén lévő artézi kútból a
felesleges, elfolyó vízből egy törpe szökőkutat ki lehetne alakítani, ami növelné a főtér
látványosságát, ugyanakkor pótolni kellene a vízelvezető csatornákról hiányzó rácsokat. A
termálvíz hasznosítására pályázatot kiírni, vagy esetleg egy külföldi befektetőnek,
vállalkozónak eladni, aki megteremtené a gyógy-turizmust városunkban, vagy a Hell cégnek
felajánlani hasznosításra. A Dózsa György úti artézi kutat újra lehetne fúratni, hogy a város
Déli részéről ne kelljen a Kiskassára menni artézi vízért. A Munkácsy út és a Kazinczy út által
határolt terület évek óta kihasználatlanul áll, nem lehetne-e hasznosítani egy bevásárló üzlet
létesítésére, vagy egy rehabilitációs, mozgássérülteket foglalkoztató üzem létrehozására, vagy
egy játszótér kialakítására. Nem lehetne-e az ún. „cigánygödör” területét akár nyárfa, vagy
akácerdő telepítésével hasznosítani, vagy kiadni a nemzetiségi önkormányzatnak hasznosítás
céljából. A Bethánia kerttel kapcsolatosan még várat magára a terület bekerítése, a színpad
felújítása, a tér aszfaltozása, kivilágítása. Az ünnepek közeledtével szólna a város
díszkivilágításáról, amit néhány helyen sokkal változatosabban, dekoratívabban, ünnepi
díszekkel lehetne kibővíteni. A város kulturális életéről szólna végül: amióta megújult ez az
épület, azóta egyre színvonalasabb, egyre látványosabb és szórakoztatóbb lett a kulturális élet,
mindez a lakosság megelégedésére, ami Gál Péter intézményvezetőnek köszönhető. Most már
csak az hiányzik, hogy létre kellene hozni egy hagyományőrző néptánccsoportot, vagy
együttest. Ide kapcsolódik a Szikszó Újság, melyen keresztül valós képet kap az olvasó a
város életének különböző területeiről és sok más dologról, Mező István képviselő úr
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jóvoltából, köszöni a munkáját. Viszont lehetne az újság kiadásának gyakoriságát növelni. Az
Abaúj TV-vel kapcsolatosan örömmel tapasztalja a pozitív változást, ami az adás minősége és
a változatos műsorok formájában mutatkozik meg.
Kérdése Takács Lászlóné alpolgármester asszony felé, hogy sor kerül-e karácsonyra a
rászorultak részére segélycsomag kiosztására. Polgármester úr felé: lesz-e jövőre is Szikszójegy a nyugdíjasoknak? A mezőőri tevékenységről, ha hallhatnának pár szót. A Nagyidai
úton fúrt kútnak mi lesz a sorsa? Nagyon sok kóbor kutya van a városban. A kórház háta
mögött lévő árvizes háznak mi lesz a sorsa? A temetőben egy urnás fal megépítése célszerű
lenne.
Lengyel József: a közmunka program kapcsán azt látja az Ő utcájukban, hogy a munkások
végig sétálnak az út közepén, sepernek kettőt-hármat, azután elérnek a kocsmáig és befejezték
a munkát. Úgy látja, hogy a közmunkások a takarítást csak az út közepén próbálják
megoldani, szerinte a közterülethez hozzátartoznak a kapubejárók, a járdák is, kéri, hogy
olyan munkaszervezést próbáljanak meg a közmunkások felé közvetíteni, hogy mindenhol
végezzék el a munkát ne csak a közepén, felületesen sétálgassanak végig.
A másik dolog, ami aggasztja, a Pincefalu, ahol nincs egy konténer ahová a szemetet el
lehetne helyezni, nincs saját szemétgyűjtőjük, tehát a szemetet elszórják maguk körül. Az ott
lakókkal össze kellene takaríttatni a szemetet. Sajnos nincs lehetőségük, hogy összegyűjtsék a
szemetet, Ők pedig eldobálják, amerre járnak arra.
Füzesséri József polgármester: a 2009-es nyilatkozat, hogy milyen beruházásokat várnak ide,
azok egy jelentős része nem valósult meg, de szerencsére jött helyettük másik, pl. a
Nagyállomásnál egy nagy beruházás, mely reményei szerint tavasszal már fogja fogadni a
munkásokat. A görög katolikus templom mögött elkészült a szauna üzem, amely már 6-8
családnak most is munkahelyet biztosít.
A Sportcsarnok rendbetétele, az Uszoda rendbetétele, egy esetleges kinti medencének a
megvalósítása úgy tűnik, hogy elérhető közelségbe került és ami az egyik legfontosabb dolog
volt, hogy sikerült megcsinálni azt a műfüves pályát, ami lehetővé teszi, hogy fiatalok és
idősebbek is hódolhassanak a szenvedélyüknek.
Nagyon sok dolog van, ami sajnos pénzhiány miatt nem valósult meg, ezek közül a
legfontosabb a bel kár és belvíz veszély. Az a fal elkészült, ami a 2006. évi árvíz szintjére lett
méretezve, tehát ha annál magasabb víz jönne, akkor esetleg átjöhetne a falon, de
remélhetőleg ilyen veszély nem fenyeget, ami bosszantó, hogy a Vadász patak belterületi
része is az ÉKÖVIZIG-hez tartozik, tehát mi nem mehetünk be a Vadász patak tisztítására.
A belvíz majdnem rosszabb, mint az árvíz, ami remélhetőleg az autópálya megépítése miatt
jelentős mértékben meg fog változni, az autópálya megépítésével már a város védve lesz a
belvíztől.
A közmunkások kapcsán elmondja, ez egy nehéz dolog, mind a 350 közmunkáshoz kellene
egy őr, hogy úgy dolgozzon, ahogy kellene. Ezt nem tudja megígérni.
A közmunkaprogram részeként a jelenlegi könyvtár épületét át fogják alakítani, abban lesz a
városi rendőrség, közmunkások fogják egy év alatt ezt megcsinálni. A jelenlegi könyvtár a
Kassai úton a Turul Étteremmel szemben lévő – az önkormányzat által megvásárolt - épületbe
megy át, ott kerül kialakításra egy múzeum is.
Természetesen azt tudják, hogy az utak, járdák szörnyű állapotban vannak, egyenlőre csak a
takarítást tuják biztosítani. Lengyel úr mondta, hogy a járdákat és a kapubejárókat is
takarítsák ki, a járda és a kapubejáró takarítása a tulajdonos kötelessége, oda nem engedheti a
közmunkásokat.
Az önkormányzat nagyon fontosnak tartja a nyugdíjasoknak kiosztott Szikszó-jegyet, a mai
ülésen is döntött a testület arról, hogy a húszezer forintos jegyet meg fogják kapni a
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nyugdíjasok. Ennek a kiosztása január közepén szokott megtörténni, erről értesítést fognak
kapni az érintettek.
Aki a Hell környékén jár, látja, hogy a Hell-el szemben megépül Európa legnagyobb kamion
parkolója, grill terasz, grill étterem, kamionmosó, és töltőállomás. Ez két ütemben fog
megépülni, tavaszra készen lesz, ez az autópálya lehajtójánál lesz.
A körforgalomnál a Hell mögött már látható, hogy épül egy szürke épület, amely raktározási
funkciókat fog betölteni. A jelenlegi raktár épületében pedig újabb négy gépsor kerül
beépítésre, ami azt jelenti, hogy kb. 150 dolgozót fognak a közeljövőben felvenni. Hosszú
távon pedig – 2-3 éven belül - 500 főre fog emelkedni a dolgozói létszám. Ez azt jelenti, hogy
a meglévő 250 üres lakást azok a dolgozók, akik a Hell-ben tudnak majd elhelyezkedni, meg
tudják vásárolni ezeket a házakat, és nagy valószínűséggel fel fogják ezeket újítani.
A marcipán üzemben ez évben letették az alapot, ez azt jelenti, hogy jövő karácsonykor állni
fog az üzem a sportpálya mellett, ahol 76 fő fog dolgozni.
A marcipán üzem mellett megépült egy kék épület, az varroda lesz, tavasszal oda már fogják
felvenni a dolgozókat, ott 15-20 fő foglalkoztatására kerül sor.
A Hell mögött van egy 26 hektáros ipari park, amely új beruházásokat vár, most érkeztek meg
azok a mérnökök, akik az új beruházást fogják csinálni, egy fém doboz gyártó gépsort fognak
elhelyezni, ez szintén 150 főt fog majd foglalkoztatni.
Az egyik legfontosabb kérdés az oktatás, ma döntött a testület arról, hogy három diák kapta
meg Szikszó város ösztöndíját, ami azt jelenti, hogy tíz hónapon keresztül havi támogatást
kapnak a tanulók.
Biztosan mindenki tudja, hogy megpróbáltak ezen az éven a katolikus egyházzal egyezkedni
és szerették volna, ha szeptembertől az iskola egy részét átveszi a katolikus egyház, ez ebben
az évben nem sikerült, de érsek úrral történt egyeztetés alapján 2016. szeptember 1-től hiszi
azt, hogy az egyház a jelenlegi oktatási épületek egy részét átveszi és viszonylag sokan
fognak katolikus iskolába járni a településen és természetesen emellett ragaszkodva ahhoz,
hogy az állami oktatási intézmény is megmaradjon. Látható, hogy a volt állami gazdaság
épületének a felújítása most folyik, az maradna állami iskola és a Sportcsarnok és az Uszoda
köré épülne egy új iskola, ami nem csak a szikszói, hanem a környékbeli gyerekeket is
ellátná, nem csak általános iskolai oktatás lenne, hanem szakképzéssel is kiegészülne.
Ma már kamera rendszer van a városban, ma délután számolt be a rendőrség a munkájáról,
nekik is sokat segít a közbiztonság terén.
Szoták úr említette a bérházak mögötti garázsok sorsát, folynak a tárgyalások ebben az
ügyben, szeretnének oda egy nagyon szép irodaházat építeni, aminek az alján garázsok
lennének, egyidejűleg a jelenlegi garázsok lebontásra kerülnének és ott egy szép központot
lehetne létrehozni lakásokkal, irodákkal, garázsokkal.
Örül annak, hogy egyre több civil szervezet tevékenykedik a településen, nemrégen jött át a
galamb- és kisállattenyésztő szervezet, december 5-6-án országos kiállítás és verseny lesz a
Sportcsarnokban. Természetesen a régi szervezetek is megvannak, ha a település gazdasága
egyenesben lesz, nagyon fontosnak tartja ezeknek a civil szervezeteknek a támogatását.
A műfüves pálya elindult, reméli ki tudnak nevelni egy olyan csapatot, amely előbb-utóbb a
nagypályás focipálya kialakítását is meg fogja tőlük követelni.
Folynak a mérések, előbb-utóbb meg kell fúrni egy új termálkutat, amit a kilencvenes
években fúrtak, ott 42 fokos víz volt, most remélhetőleg elkezdődhet egy olyan kút fúrása,
ahonnan 60 fok körül vizet lehetne felhozni, ami egyrészt biztosítana egy fürdőt kinti
medencével, egy új uszoda építését szeretnék elindítani és a hulladékvíz ami kijön, lehetővé
tenni azt, hogy mezőgazdasági fóliás rendszerben növénytermesztést is lehetne folytatni.
Nem látszik, de most már szinte valamennyi épület napelemmel van ellátva, tehát
megpróbálnak megtakarítani és az új beruházások, az iparűzési adó, az építményadó is
lehetővé teszik, hogy több dologra tudjanak pénzt fordítani.
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Évek óta az elképzelésük az, hogy nem nyúlnak az áremelésekhez, ma döntött a testület a
konyhai térítési díjakról, ebben az évben sem emeltek árat.
Orvosi rendelő: a régi rendelő nagyon durván nézett ki, hosszú évek kellettek ahhoz, amíg
sikerült egy szép új rendelőt megépíteni, amelynek sajnos az engedélyezési eljárása még nem
fejeződött be.
Nagyon fontos az orvosi rendelő, nagyon fontos a belvíz elvezetés, nagyon fontos a város
járdáinak, útjainak a felújítása, amihez még türelmet kér, hiszen az új, nagy beruházások miatt
sok nehéz teherautó fog jönni, amelyek az utakat tönkre teszik, tehát az után kellene egy teljes
úthálózat felújításra sort keríteni. 98 utca van, ezek folyamatos rendbe tétele óriási összegbe
kerülne, most pályázat útján saját gépet szeretne venni az önkormányzat amivel a járdákat és
utakat rendbe lehetne tenni.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: nem az Ő nevéhez fűződik a Bethánia kert,
hanem a „Szikszó Városért” Alapítványhoz, a támogatók segítségével sikerült azt
megvalósítani. Ez egy öt éves időtartamra szól, a kert tulajdonosa a Szociális Missziótársulat,
az ő hozzájárulásukkal tehették a kertben, amit tettek. A rongálásokat igyekeznek rendbe
hozni, ha valamikor sikerül forrást szerezniük, akkor ott egy este is használható közparkot
szeretnének létrehozni.
Füzesséri József polgármester: naponta látja Ő is, hogy milyen életveszélyes állapotban van a
kerítés, az a Bethániáé, nem az önkormányzaté.
Mező István bizottsági elnök: köszöni a dicsérő szavakat, egyelőre nem tudja megígérni, hogy
gyakrabban fog megjelenni az újság.
Az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság a saját odaítélhető keretéből ezeket a
kulturális és sport rendezvényeket, illetve működő szakosztályokat igyekszik lehetőségeihez
képest támogatni. Tavasszal megnézik, hogy lesz-e rá igény, szeretnének beindítani egy foci
sulit kisgyerekeknek. A mai napon szavazott meg a bizottság 250 ezer forintot a szikszói
kosárlabdás gyerekeknek, tehát aki csinál valamit annak adnak támogatást, de a semmire nem
tudnak adni.
Szóba került a néptánc, ha lesz ilyen, akkor azt is fogja támogatni az önkormányzat és a
bizottság is.
Szeptember hónapban levelet és e-mailt küldtek a járás minden településének, hogy kispályás
labdarúgó bajnokságot szeretnének létrehozni. Egy hónapos határidőt adtak, hogy jelezzenek
vissza, senki nem jelzett vissza a 24 település közül.
Sport egyesületet is akartak létrehozni, de nem tudtak. Első alkalommal a megbeszélésen
voltak vagy harmincan, legközelebb már csak 15-en. Elnök sincs, senki nem vállalja.
Takács Lászlóné alpolgármester: a Szoták János úr által felsorolt problémákról tudnak az
önkormányzatnál is, de ezek megoldásához kb. ötszáz év kellene.
Szoták úr hozzá intézett kérdése volt, hogy az idősek kapnak-e valamilyen csomagot: az árvíz
és idején és még pár évig utána is adott a Vöröskereszt és különböző segélyszervezet
csomagot, sajnos ezek a források mára megszűntek. Helyette van viszont az étkezési
lehetőség, amit a Baptista Szeretetszolgálat biztosít.
A kóbor kutyákkal kapcsolatban felmérik a helyzetet, felvették a kapcsolatot a rendőrséggel,
az állatvédőkkel a probléma megoldása érdekében.
Az artézi kúttal kapcsolatos problémáról is tudnak, de tudomásul kell venni azt, hogy a
hozamok elapadtak, aszály volt, a szivattyúk leégtek, de azokat már kicserélték, amit lehet
megtesznek. De azt is tudni kell, hogy az önkormányzatnak nem kötelessége az artézi kutat
fenntartani, van vezetékes ivóvízrendszer, nem az alapellátás része.
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Füzesséri József polgármester: a Nagyidai utcában fúrtak egy artézi kutat, tavasszal fogják
beüzemelni, tehát onnan nem kell feljönni artézi vízért a városba, illetve kiváltja a Dózsa
György utcai artézi kutat.
Tóth Tibor: sokan panaszkodtak a konyhai étkezésre, az óvodában, iskolában voltak
hányásos, hasmenéses megbetegedések is, kérdése mi a véleménye erről polgármester úrnak.
Füzesséri József polgármester: az óvoda napi jelentést küld a hivatalnak, amelyben leírja,
hogy milyen az étel, az előbb nyilatkozott az óvodavezető, hogy jelentős mértékben jó az étel
és most már nincs vele problémájuk. Tehát tudta a hivatal, hogy van probléma ezért kérték a
napi jelentést, jelenleg úgy tűnik, hogy viszonylag meg vannak elégedve. Azt is tudni kell,
hogy most van egy menza reform program, a konyhának azt kell használni.
Dr. Ambrus Barnabás képviselő: hányásos, hasmenéses betegségek valóban előfordulnak, de
ezek nem vezethetők vissza az étkezésre, inkább vírusos eredetűek. Egyébként pedig a
konyhának az ételmintát egy hétig meg kell tartania, ha tömeges megbetegedés fordulna elő,
akkor az ÁNTSZ-nek azt meg kell vizsgálnia.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: hozzájuk is érkeztek panaszok, éppen ezért a
bizottság ülésére külön meghívták a konyha vezetőit, ahol jelezték nekik a problémákat,
hiszen láthatóan csökkentek az előfizetések, csökkent a kihordásos ebédek száma, nem voltak
rendezvények. Jelezték a vezetők felé a problémákat, bíznak benne, hogy javulás lesz.
Tóth Tibor: a közmunkások kapcsán Ő is tisztában van azzal, hogy nagyon keveset keresnek
ezek az emberek. Az lenne jó, ha a vezetőik szikszóiak lennének és olyan munkát kellene
rájuk bízni, ami látványos. Az amit jelenleg is csinálnak, pl. út padkázás cím alatt, az semmi.
Sok helyen betonozzák az aszfaltos utat, ez sem a legjobb, nem véletlenül találták azt, hogy
aszfalttal javítják az aszfaltos utat.
Füzesséri József polgármester: igen, de voltak olyan utak, ami már szinte járhatatlan volt,
tenni kellett valamit. 98 utca van a városban, az elmúlt 20 évben néhány utcát javítottak meg,
most az elmúlt 9 év alatt 20 utcát tudtak felújítani. Az a baj, hogy olyan szinten el vannak
hanyagolva az utcák, türelmet kér még ebben az ügyben. Az a felvetés, hogy szikszóiak
irányítsanak, nem igazán jó, megpróbálták de nem vált be, valamilyen szinten az emberek
jobban elfogadják ha nem szikszói irányítja őket.
Tóth Tibor: mindenütt kellene kaszálni a füvet a városban, nem csak egyes részeken.
Füzesséri József polgármester: igen, Ő is látja, hogy vannak ilyen részek.
Tóth Tibor: sokszor látni, hogy a közmunkások nincsenek a munkahelyükön, nem dolgoznak,
csak beírják magukat reggel és délután a jelenléti ívbe. Ezt nem lenne szabad megengedni.
Füzesséri József polgármester: ez úgy működik, hogy vannak ellenőrök, és amikor a
közmunkást nem találják ott, ahol dolgoznia kellene, akkor arra a napra igazolatlant írnak neki
és arra a napra nem kap fizetést. Van olyan, akinek egy hónapban 10-15 igazolatlan napja
van.
Tóth Tibor: Mező István képviselő úr említette a sport egyesület megalakításával kapcsolatos
megbeszéléseket, akkor februárban úgy ültek le, hogy majd vissza fognak erre térni. Azóta
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sem történt semmi. Elnököt pedig nem keresni kell, hanem a szakosztályok vezetői
összeülnek, ők választanak elnököt, ennek így kell működni.
Gál Péter képviselő: az új műfüves pálya ki van használva, minden nap használják, van
amikor naponta többször is. Egyébként pedig a Sportcsarnokot is sokan kibérlik, ott is sokan
szoktak futballozni.
Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, polgármester megköszöni a jelenlévők részvételét és az
ülést bezárja.
Jegyzőkönyv lezárva 20 óra 15 perckor.
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