1

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 002/25/2015.
Jegyzőkönyv
Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15. napján
18.00 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli
ülésén.
Jelen vannak: Füzesséri József polgármester
Takács Lászlóné alpolgármester
Dr. Ambrus Barnabás, Gál Péter, Pohubi József, Mező István és
Sváb Antal Béla képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
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 Pohubi József és Sváb Antal Béla
képviselők személyében.
A képviselő-testület a hitelesítőkre tett javaslatot - 7 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag
7 igen szavazattal elfogadta.
A jegyzőkönyvet Tőzsérné Jakab Mária a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal dolgozója
vezeti.
Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban – 1. sz. melléklet – szereplő napirend
szerint tartsa ülését, az alábbiak szerint:
NAPIREND:
1./ Döntés a Szalonna 2023 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre történő meghirdetésével
kapcsolatban
2./ Döntés gazdasági társaság 26%-os üzletrészének megvásárlásával kapcsolatban
3./ Döntések a Szikszó Menza Kft. működésével kapcsolatban
4./ A Szikszó Város ivóvíz és szennyvízhálózatán elvégzendő munkálatok jóváhagyása
- Egyebek
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot – 7 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi elfogadott napirend szerint tartja ülését:
NAPIREND:
1./ Döntés a Szalonna 2023 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre történő meghirdetésével
kapcsolatban
2./ Döntés gazdasági társaság 26%-os üzletrészének megvásárlásával kapcsolatban
3./ Döntések a Szikszó Menza Kft. működésével kapcsolatban
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4./ A Szikszó Város ivóvíz és szennyvízhálózatán elvégzendő munkálatok jóváhagyása
- Egyebek
Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
NAPIREND:
1./ Döntés a Szalonna 2023 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre történő meghirdetésével
kapcsolatban
2./ Döntés gazdasági társaság 26%-os üzletrészének megvásárlásával kapcsolatban
3./ Döntések a Szikszó Menza Kft. működésével kapcsolatban
4./ A Szikszó Város ivóvíz és szennyvízhálózatán elvégzendő munkálatok jóváhagyása
- Egyebek
NAPIREND:
1./ Döntés a Szalonna 2023 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre történő meghirdetésével
kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Módosító javaslat nem volt, az előterjesztést a képviselő-testület – 7 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 265/2015.(XII.15.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a Szalonna 2023 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre történő
meghirdetésével kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesítésre meghirdeti a tulajdonában
lévő Szalonna belterület 2023 helyrajzi számú, 7943 m2 alapterületű, „kivett oktatási
központ” megnevezésű ingatlant az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
2./ Döntés gazdasági társaság 26%-os üzletrészének megvásárlásával kapcsolatban
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 – 7 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
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Szám: 266/2015.(XII.15.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés gazdasági társaság 26%-os üzletrészének megvásárlásával kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megvásárolja a Project
Invest Group Kivitelező és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (3800 Szikszó, Rákóczi
út 20.) 26%-os üzletrészét 780.000.-Ft vételárért. Az önkormányzat a vételárat a költségvetés
terhére fizeti meg.
Felhatalmazza a polgármestert az üzletrész adásvételével kapcsolatos dokumentumok
aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
3./ Döntések a Szikszó Menza Kft. működésével kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 4. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül
elmondja, hogy a normatívát és havonta bruttó egymillió forintot adnának az üzemeltetésre a
Szikszó Menza Kft-nek.
Módosító javaslat nem volt, az előterjesztést a képviselő-testület – 7 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 267/2015.(XII.15.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a Szikszó Menza Kft. gyermekélelmezéssel kapcsolatos feladatainak
2016. évi költségvetési kereteiről
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. § (2)
bekezdésének értelmében a gyermekétkeztetési feladatok -mint kötelezően ellátandó
önkormányzati feladat – ellátására szerződést köt a Szikszó Menza Kft.-vel, melynek
keretében rögzítésre kerül a feladat ellátás módja és eszközrendszere.
A feladatellátás anyagi fedezete az állami támogatás összege, valamint az ezt kiegészítő havi
1.000.000 HUF, mely az önkormányzat 2016 évi költségvetésében megtervezésre kerül.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: gazdálkodási osztályvezető
Határidő: 2016 február 15
Törvényességi szempontból látta: jegyző
4./ A Szikszó Város ivóvíz és szennyvízhálózatán elvégzendő munkálatok jóváhagyása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 5. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: ismerteti az előterjesztést, melynek írásos anyagát minden
képviselő megkapta.
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Pohubi József képviselő: ki fizeti ezt?
Füzesséri József polgármester: azt a 30 millió forintot, amit ők minden évben kötelezően
fizetnének az önkormányzatnak, azt ők felhasználhatják. A rendszer karbantartási díj három
éves díjából kerül ez kifizetésre.
Pohubi József képviselő: van-e több ajánlat, amivel össze lehetne vetni? Afelől szeretne
nyugodt lenni, hogy az a 90 millió forintért elvégzett munka az annyi-e? Vagy esetleg
megcsinálhatná pl. a Szikszó Centrum Kft. 60 millióért? Nem tudja megszavazni az
előterjesztést.
Füzesséri József polgármester: a törvény szerint ezt a 90 millió forintot nem adják ide, hanem
elszámolják. Egyébként pedig nem tudja mással megcsináltatni az önkormányzat, ezt ők
csinálják.
Módosító javaslat nem volt, az előterjesztést a képviselő-testület – 7 fő van jelen a
szavazásnál – 6 igen és 1 nem szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 268/2015.(XII.15.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Szikszó Város ivóvíz és szennyvízhálózatán elvégzendő munkálatok
jóváhagyása
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az ÉRV Zrt. által a 2014.
október 7-én megkötött bérleti-üzemeltetési szerződésben foglaltakra tekintettel adott
javaslatot, mely szerint az ellátásbiztonság fenntartása érdekében az alábbi munkálatok
elvégzése szükséges:
- A Hernád úti, Dobó úti és „G” jelű szennyvízátemelő aknák felújítása,
- KPE 250 ivóvízvezeték építése
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja továbbá az ivóvíz
és szennyvízhálózaton szükséges munkálatok elvégzéséhez.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, polgármester megköszöni a képviselők aktív részvételét és
az ülést bezárja.
Jegyzőkönyv lezárva 18 óra 20 perckor.
Kmf.

Füzesséri József s.k.
polgármester

Polgáriné Dsupin Dóra s.k.
jegyző

Sváb Antal Béla s.k.
hitelesítő

Pohubi József s.k.
hitelesítő

