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SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 002/24/2015.
Jegyzőkönyv
Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10. napján 7.30
órakor a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli ülésén.
Jelen vannak: Füzesséri József polgármester
Takács Lászlóné alpolgármester
Dr. Ambrus Barnabás, Gál Péter, Mező István és Sváb Antal Béla képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester
Dr. Ruttkai Tímea szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Füzesséri József polgármester: köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy az ülés határozatképes és azt megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tesz javaslatot Takács Lászlóné alpolgármester és Gál
Péter képviselő személyében.
A képviselő-testület a hitelesítőkre tett javaslatot - 6 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag
6 igen szavazattal elfogadta.
A jegyzőkönyvet Tőzsérné Jakab Mária a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal dolgozója
vezeti.
Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban – 1. sz. melléklet – szereplő napirend
szerint tartsa ülését, az alábbiak szerint:
NAPIREND:
1./ Döntés a Szikszó 1284/9 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
2./ Döntés „Közösségért” díj adományozásáról
3./ A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosításának
elfogadása
- Egyebek
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot – 6 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi elfogadott napirend szerint tartja ülését:
NAPIREND:
1./ Döntés a Szikszó 1284/9 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
2./ Döntés „Közösségért” díj adományozásáról
3./ A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosításának
elfogadása
- Egyebek
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Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
NAPIREND:
1./ Döntés a Szikszó 1284/9 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
2./ Döntés „Közösségért” díj adományozásáról
3./ A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosításának
elfogadása
- Egyebek
NAPIREND:
1./ Döntés a Szikszó 1284/9 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Gál Péter bizottsági tag: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta,
eladásra javasolják.
Módosító javaslat nem volt, az előterjesztést a képviselő-testület – 6 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 261/2015.(XII.10.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a Szikszó 1284/9 helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíti a kizárólagos tulajdonában lévő,
Szikszó belterület 1284/9 helyrajzi számú, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1 ha
területű ingatlant a BOMBASEI DECOR Kft. (3800 Szikszó, Bajcsy-Zs. u. 26-28., képviseli:
Kuszmann Ágota ügyvezető) részére az ajánlatában megjelölt 20.000.000.-Ft+ÁFA vételárért.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
2./ Döntés „Közösségért” díj adományozásáról
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 3. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Módosító javaslat nem volt, az előterjesztést a képviselő-testület – 6 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 262/2015.(XII.10.) K.T. HATÁROZAT
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Tárgy: Döntés „Közösségért” díj adományozásáról
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a díszpolgári cím és a „Szikszó Városért”
(PRO URBE) emlékplakett adományozásáról szóló 9/2009.(IX.23.) sz. önkormányzati
rendelet 18.§-a alapján „Közösségért” díjat adományoz a Szikszói Lions Klub részére a két
évtizedes, Szikszó városában végzett jótékonysági, kulturális munkájuk elismeréseként.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
3./ A Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodása módosításának
elfogadása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 4. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Dr. Ruttkai Tímea szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető: 2016. január 1-től
létrejön a Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ keretein belül a család- és
gyermekjóléti központ, ezért szükséges módosítani a Társulási Megállapodást.
Módosító javaslat nem volt, az előterjesztést a képviselő-testület – 6 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 263/2015.(XII.10.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Szikszói Kistérségi Többcélú
módosításának elfogadása

Társulás

Társulási

Megállapodása

Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szikszói Kistérségi
Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés mellékletét
képező tartalommal.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester: szóbeli előterjesztésében elmondja, hogy dr. Dámóczi
János úr a Szikszó Centrum Kft. ügyvezetője már egy hónapja megkereste az
önkormányzatot, az Ő saját üzletrészüknek egy részét, talán 10, vagy 12 %-át szeretnék
értékesíteni egy másik cégnek. Mivel az önkormányzatnak elővásárlási joga van arra a
hányadra, javasolja, hogy erről mondjanak le. Tehát azt javasolja, hogy arra adjon a
képviselő-testület polgármester úr részére felhatalmazást, hogy a Szikszó Centrum Kft.
taggyűlésén lemondjon az elővásárlási jogról.
Módosító javaslat nem volt, Dr. Megyeri Gábor alpolgármester szóbeli előterjesztését a
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képviselő-testület – 6 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta és
meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 264/2015.(XII.10.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Lemondás elővásárlási jogról
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Füzesséri József
polgármestert, hogy a Szikszó Centrum Kft. taggyűlésén lemondjon Szikszó Város
Önkormányzata elővásárlási jogáról.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
- Egyebek
Füzesséri József polgármester: tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a tegnapi nap folyamán
találkozott dr. Dámóczi János úrral, aki jelenleg a konyhának is a vezetője. Dámóczi úr azt
kéri, hogy a konyhára legyen kinevezve egy vezető. Azt kérte Dámóczi úrtól, hogy tegyenek
javaslatot a konyhavezető személyére.
A következő ülésre azt is ki kellene dolgozni, hogy a normatíván felül milyen összeget
biztosítson az önkormányzat a konyhának, amelyért ők tudnák a konyhát üzemeltetni.
Tájékoztatja a jelenlévőket arról is, hogy a mai napon kerül beadásra a jövő évi közmunka,
átdolgoztatták velük a könyvtár, múzeum, rendőrség, szociális lakás dolgát, egy probléma
volt, a rendőrség épületét – mivel benne vannak a rendőrök – ki akarták belőle venni, mert
nem engedélyezik ott a szociális lakásokat kialakítani. December 31-ig készül el a könyvtár
épülete, addig a rendőrök az épületben vannak, így azt nem lehet felújítani. Ebben igazuk is
volt, az a módosítás született, hogy január 1-el átkerül az orvosi rendelő az új épületbe, arra az
egy évre pedig kibérelnék az orvosoktól a rendelő intézetet a rendőrség számára.
Nyilván az egy éves bérleti díjat az önkormányzatnak kell kifizetnie, viszont a mostani
rendőrségi épületben 6 db szociális bérlakás kerül kialakításra.
Takács Lászlóné alpolgármester: alakítottak egy bizottságot rendőrökből, polgárőrökből, és
tisztviselőkből, elmentek a lenti roma telepre egy szemlét tartani. Azt nézték, hogy milyenek a
körülmények, mert nagyon sok bejelentés volt a kóbor kutyák miatt. Megállapították az
állatvédő szakemberek, hogy innen legalább ötven kutyát el kellene vinni, többnek a gazdája
bele is egyezett, de olyan is van, amelyiknek nem állapítható meg, hogy ki a gazdája, pl.
kerítés nélküli portán három kutya is van, senki nem tudja, hogy kié. Az állatvédőkkel már
egyeztetett, ha nekik adnak valamilyen pénzügyi támogatást, akkor öt kutyánként hetente
megpróbálják elszállítani és kutyamenhelyre elhelyezni. Ötvenezer forint támogatást ha
kapnak, akkor addig viszik a kutyákat, amíg ez az összeg tart.
Egyébként borzalmas állapotok vannak, szemét mindenütt, nincs konténer kirakva.
Füzesséri József polgármester: egyetért a kóbor kutyák összeszedésével, januárban pedig adni
fogják az új kukákat, minden család kap, így mindenütt megoldódik a szemét elszállításának
problémája is.
Takács Lászlóné alpolgármester: januárban két kukát kap majd mindenki, az egyik a
kommunális szemét elhelyezésére szolgál, a másik, a szelektív kuka, abba a műanyagot,
papírt, rongyot és vasat lehet gyűjteni.
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Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, polgármester megköszöni a képviselők aktív részvételét és
az ülést bezárja.
Jegyzőkönyv lezárva 8 óra 15 perckor.
Kmf.

Füzesséri József s.k.
polgármester

Dr. Ruttkai Tímea s.k.
osztályvezető
Polgáriné Dsupin Dóra
jegyző távollétében

Takács Lászlóné s.k.
hitelesítő

Gál Péter s.k.
hitelesítő

