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SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: SZ/337-7/2018.
Jegyzőkönyv
Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 15. napján 13.00
órakor a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalójában megtartott ülésén.
Jelen vannak: Füzesséri József polgármester
Laczkó Lászlóné, Takács Lászlóné alpolgármester
Dr. Ambrus Barnabás, Gál Péter, Dr. Gulyásné Dr. Kerekes Rita, 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
Plávenszky László kabinetiroda vezető
Kriván Ildikó gazdálkodási osztályvezető
Füzesséri József polgármester: köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy az ülés határozatképes és azt megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tesz javaslatot Laczkó Lászlóné alpolgármester
asszony és Gál Péter képviselő személyében.
A képviselő-testület a hitelesítőkre tett javaslatot - 8 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag
8 igen szavazattal elfogadta.
A jegyzőkönyvet Juhász Lilla a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal dolgozója vezeti.
Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban – 1. sz. melléklet – szereplő, alábbi
napirend szerint tartsa ülését:
NAPIREND:
1./ A Szikszói Roma Nemzetiségi Önkormányzat beszámolójának elfogadása
2./ A Szikszói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat beszámolójának elfogadása
3./ A Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ beszámolójának elfogadása
4./ A Szikszói Városi Intézményműködtető Központ és Könyvtár beszámolójának elfogadása
5./ Szikszó Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása
6./ Szikszó Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének elfogadása 7./ A
köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 12/2015.(V.29.) számú
önkormányzati rendelet módosítása
8./ Szikszó Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
9./ A temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 13/2013.(XI.11.) számú önkormányzati
rendelet módosítása
10./ Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 19/2016.(X.07.) számú
önkormányzati rendelet módosítása
11./ A polgármester 2018. évi szabadságütemezésének jóváhagyása
12./ Döntés a Szikszó zártkert 6123, 6124, 6125 és 6122 helyrajzi számú ingatlanok
önkormányzat részére történő felajánlásának elfogadásával kapcsolatban
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13./ Döntés Szikszó belterület 523/3/A helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
14./ Döntés a Szikszó belterület 1430/7/A helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási
jog érvényesítésével kapcsolatban
15./ Döntés a Szikszó belterület 2155/1 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett elővásárlási
jogról történő lemondásról
16./ Döntések a 3800 Szikszó, Kassai u. 59. 1/4. szám alatti „szociális” bérlakással
kapcsolatban
17./ Döntések a Szikszó, Bethlen G. u. 5. 1/2. szám alatti bérlakással kapcsolatban
18./ Döntés a Szikszó külterület 040/3 helyrajzi számú és a 040/4 helyrajzi számú
ingatlanokra vonatkozó birtok-összevonási célú földcsere szerződés megkötéséről
19./ Döntés önkormányzati helyiségek térítésmentes biztosítására vonatkozóan
20./ Döntés a „Településképet meghatározó szikszói uszoda rekonstrukciója – nyílászáró
csere” pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról
- Egyebek
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot – 8 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi elfogadott napirend szerint tartja ülését:
NAPIREND:
1./ A Szikszói Roma Nemzetiségi Önkormányzat beszámolójának elfogadása
2./ A Szikszói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat beszámolójának elfogadása
3./ A Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ beszámolójának elfogadása
4./ A Szikszói Városi Intézményműködtető Központ és Könyvtár beszámolójának elfogadása
5./ Szikszó Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása
6./ Szikszó Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének elfogadása /Az
előterjesztés 2018. február 12. napján (hétfőn) kerül kiküldésre./
7./ A köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 12/2015.(V.29.)
számú önkormányzati rendelet módosítása
8./ Szikszó Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
9./ A temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 13/2013.(XI.11.) számú önkormányzati
rendelet módosítása
10./ Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 19/2016.(X.07.) számú
önkormányzati rendelet módosítása
11./ A polgármester 2018. évi szabadságütemezésének jóváhagyása
12./ Döntés a Szikszó zártkert 6123, 6124, 6125 és 6122 helyrajzi számú ingatlanok
önkormányzat részére történő felajánlásának elfogadásával kapcsolatban
13./ Döntés Szikszó belterület 523/3/A helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
14./ Döntés a Szikszó belterület 1430/7/A helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási
jog érvényesítésével kapcsolatban
15./ Döntés a Szikszó belterület 2155/1 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett elővásárlási
jogról történő lemondásról
16./ Döntések a 3800 Szikszó, Kassai u. 59. 1/4. szám alatti „szociális” bérlakással
kapcsolatban
17./ Döntések a Szikszó, Bethlen G. u. 5. 1/2. szám alatti bérlakással kapcsolatban
18./ Döntés a Szikszó külterület 040/3 helyrajzi számú és a 040/4 helyrajzi számú
ingatlanokra vonatkozó birtok-összevonási célú földcsere szerződés megkötéséről
19./ Döntés önkormányzati helyiségek térítésmentes biztosítására vonatkozóan
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20./ Döntés a „Településképet meghatározó szikszói uszoda rekonstrukciója – nyílászáró
csere” pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról
- Egyebek
Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
NAPIREND:
1./ A Szikszói Roma Nemzetiségi Önkormányzat beszámolójának elfogadása
2./ A Szikszói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat beszámolójának elfogadása
3./ A Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ beszámolójának elfogadása
4./ A Szikszói Városi Intézményműködtető Központ és Könyvtár beszámolójának elfogadása
5./ Szikszó Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása
6./ Szikszó Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének elfogadása /Az
előterjesztés 2018. február 12. napján (hétfőn) kerül kiküldésre./
7./ A köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 12/2015.(V.29.)
számú önkormányzati rendelet módosítása
8./ Szikszó Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
9./ A temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 13/2013.(XI.11.) számú önkormányzati
rendelet módosítása
10./ Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 19/2016.(X.07.) számú
önkormányzati rendelet módosítása
11./ A polgármester 2018. évi szabadságütemezésének jóváhagyása
12./ Döntés a Szikszó zártkert 6123, 6124, 6125 és 6122 helyrajzi számú ingatlanok
önkormányzat részére történő felajánlásának elfogadásával kapcsolatban
13./ Döntés Szikszó belterület 523/3/A helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
14./ Döntés a Szikszó belterület 1430/7/A helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási
jog érvényesítésével kapcsolatban
15./ Döntés a Szikszó belterület 2155/1 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett elővásárlási
jogról történő lemondásról
16./ Döntések a 3800 Szikszó, Kassai u. 59. 1/4. szám alatti „szociális” bérlakással
kapcsolatban
17./ Döntések a Szikszó, Bethlen G. u. 5. 1/2. szám alatti bérlakással kapcsolatban
18./ Döntés a Szikszó külterület 040/3 helyrajzi számú és a 040/4 helyrajzi számú
ingatlanokra vonatkozó birtok-összevonási célú földcsere szerződés megkötéséről
19./ Döntés önkormányzati helyiségek térítésmentes biztosítására vonatkozóan
20./ Döntés a „Településképet meghatározó szikszói uszoda rekonstrukciója – nyílászáró
csere” pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról
- Egyebek
NAPIREND:
1./ A Szikszói Roma Nemzetiségi Önkormányzat beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 3. számú melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
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Dr. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta a beszámolót, melyet elfogadásra javasolnak. Dicséri a roma
önkormányzat munkáját.
Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is tárgyalta
a beszámolót, melyet elfogadásra javasolnak és szintén dicséretben részesíti a roma
önkormányzat munkáját. Nagyon szép termékeket készítenek és jelen vannak a város
életében.
Glonczi Elemér elnök: köszöni a dicséreteket, igyekeznek minél szebb munkákat készíteni.
Azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy támogassák a roma önkormányzat
további munkáját azzal, hogy a roma közösségi épület bérleti és közüzemi díját átvállalja az
önkormányzat. Sajnos az előző évben sem tudták kigazdálkodni. A ház állapota nagyon rossz
és nem is férnek el benne, nagyobb helyiségre lenne szükségük. A kosárfonáshoz hely kell és
ez a ház kicsi ehhez.
Füzesséri József polgármester: jelenleg nem tudnak másik épületet biztosítani, át kell ezt
gondolni. A kosarak és szőnyegek eladásából nem tudják kigazdálkodni a rezsit?
Kardos Enikő osztályvezető: mivel minden alapanyag, amelyből dolgoznak közfoglalkoztatási
keretből megy, ezért az ebből készített termékek eladásából keletkezett bevételt a
közfoglalkoztatásba kell visszaforgatni. A rezsit és a bérleti díjat ebből nem tudják kifizetni.
Füzesséri József polgármester: ebben az esetben az önkormányzat vásároljon a bérleti díj
fejében 40 db kosarat a roma önkormányzattól, amelyet olyan alapanyagból készítenek, amely
nem közfoglalkoztatási keretből származik. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy elsőként
szavazzanak a Roma Önkormányzat beszámolójáról.
Egyéb hozzászólás, módosító javaslat nem volt, a beszámolót a képviselő-testület – 8 fő van
jelen a szavazásnál –8 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 30/2018.(II.15.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Szikszó Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évben végzett
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szikszó Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Füzesséri József polgármester szóbeli előterjesztésében javasolja, hogy a Szikszói Roma
Nemzetiségi Önkormányzat a Roma Közösségi Ház bérleti díjának fejében 40db kosarat
készítsen Szikszó Város Önkormányzatának, melyről állítson ki számlát Szikszó Város
Önkormányzat részére. A Szikszói Roma Nemzetiségi Önkormányzat által a 40 db kosárról
kiállított számla és a Szikszó Város Önkormányzata által a bérleti díjról kiállított számlák
egymással szemben kompenzálásra kerüljenek.
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Módosító javaslat nem volt, a polgármester javaslatát a képviselő-testület – 8 fő van jelen a
szavazásnál – 8 igen szavazattal és elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 31/2018.(II.15.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Kosarak készíttetése a Szikszói Roma Nemzetiségi Önkormányzattal bérleti díj
kompenzációjaként
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szikszói Roma
Nemzetiségi Önkormányzat a Roma Közösségi Ház bérleti díjának fejében 40db kosarat
készít Szikszó Város Önkormányzatának, melyről számlát állít ki Szikszó Város
Önkormányzat részére. A Szikszói Roma Nemzetiségi Önkormányzat által a 40 db kosárról
kiállított számla és a Szikszó Város Önkormányzata által a bérleti díjról kiállított számlák
egymással szemben kompenzálásra kerülnek.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2./ A Szikszói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 4. számú melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Dr. 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, és sok sikert kíván a munkájukhoz.
Mokrai Zoltán elnök: köszöni Szikszó Város Önkormányzatának támogatását.
Dr. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: nagyon sok és jó programokat szerveznek és
szerinte sokkal részletesebb beszámolót kellene írniuk a jövőben. Amennyiben igény van rá,
szívesen segítenek jövőre a beszámoló összeállításában.
Egyéb hozzászólás, módosító javaslat nem volt, a beszámolót a képviselő-testület – 8 fő van
jelen a szavazásnál –8 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 32/2018.(II.15.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Szikszói Ruszin Nemzetiségi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

Önkormányzat

2017.

évben

végzett

Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szikszói Ruszin Nemzetiségi
Önkormányzat 2017. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
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3./ A Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 5. számú melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Dr. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta a beszámolót, melyet elfogadásra javasolnak. Nagyon részletes és szép a
beszámoló, gratulál a szép munkához.
Mező István bizottsági elnök: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is tárgyalta
a beszámolót, melyet elfogadásra javasolnak és szintén gratulál az intézményvezető
asszonynak a szép munkáért.
Pongrátz Péterné Lengyel Andrea intézményvezető: valóban nagy terjedelmű a beszámoló,
mert minden település kétszer is szerepel benne, egyszer a gyermekjóléti szolgálat, másodszor
pedig a Szociális Szolgáltató Központ munkája szempontjából.
Füzesséri József polgármester: szépen és gördülékenyen folyik a munka a Kistérségi Szociális
Szolgáltató Központban. Szeretné, ha a helyi televízióban is megjelenne a munkájukról egy
rövid összeállítás, hogy a környéken is mindenki értesülhessen arról, milyen jól dolgoznak itt
a szakemberek.
Dr. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: egy aránytalanság tűnt fel a beszámoló
kapcsán, mert a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás egyes nagyobb településeken nincs,
ugyanakkor kisebb lakosú településeken pedig nagyobb számban is vannak készülékek
telepítve és szeretné meg kérdezni, ennek mi az oka.
Pongrátz Péterné Lengyel Andrea intézményvezető: elmondja, hogy egyrészt a településen
élők igényeitől függ az, hogy mennyien szeretnének ezzel a lehetőséggel élni. Másrészt pedig
ezeknek a készülékeknek a telepítéséhez szakszerű ügyelet működését is biztosítani kell.
Hernádkércsen például ezt már nem tudták biztosítani, így 12 készüléket le is kellett szerelni.
Laczkó Lászlóné alpolgármester asszony: külön dicséri az intézményvezető asszony
munkáját, nagyon segítőkésznek tartja, további sok sikert kíván a munkájához.
Gál Péter képviselő: dicséri a gondozónők munkáját is és nagyon hasznosnak, jónak tartja
ezeket a készülékeket.
Egyéb hozzászólás, módosító javaslat nem volt, a beszámolót a képviselő-testület – 8 fő van
jelen a szavazásnál – 8 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 33/2018.(II.15.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ beszámolójának elfogadása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szikszói Kistérségi Szociális
Szolgáltató Központ 2017. évi tevékenységére vonatkozó szakmai beszámolóját.
Felelős: polgármester
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Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
4./ A Szikszói Városi Intézményműködtető Központ és Könyvtár beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 6. számú melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Dr. 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.
Gál Péter képviselő, intézményvezető: tájékoztatja a képviselő-testületet az intézményt érintő
fejlesztésekről és pályázatokról. Az uszoda épületének felújítása a tavasszal megkezdődik,
március 26-tól a szokásos évi karbantartás és a felújítás miatt bezár egy kis időre az uszoda.
13.55 perc Mező István bizottsági elnök távozik az ülésről.
Dr. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a könyvtárral kapcsolatban szeretné javasolni,
hogy az épületet minél hamarabb meg kellene vásárolnia az önkormányzatnak, mert a bérlés
költségét soknak találja. Napirenden kell tartani ezt a témát és megoldást kell rá találni.
Füzesséri József polgármester: először átmeneti megoldásként jónak tartották a helység
bérlését, de annyira szépen kialakították és berendezték az épületet, hogy valóban végleges
megoldást kell találni erre a problémára.
Laczkó Lászlóné alpolgármester asszony: gratulál az intézmény vezetőjének és dicséri a
munkáját.
Füzesséri József polgármester: szeretné, hogy az Intézméyműködtető Központ és Könyvtár
munkájáról is készülne egy 15-20 perces összeállítás a városi televízióban
Gál Péter képviselő, intézményvezető: a programokról folyamatosan készülnek felvételek,
összeállítanak majd belőle egy összefoglalót.
Egyéb hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Gál Péter képviselő érintettsége miatt
bejelenti, hogy tartózkodik a szavazásnál, a beszámolót a képviselő-testület – 7 fő van jelen a
szavazásnál – 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 34/2018.(II.15.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A Szikszói Városi Intézményműködtető Központ és Könyvtár beszámolójának
elfogadása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szikszói Városi
Intézményműködtető Központ és Könyvtár 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
5./ Szikszó Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 7. számú melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Dr. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Egyéb hozzászólás, 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: 35/2018.(II.15.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Szikszó Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a saját bevételei
összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet)
változatlan formában jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: gazdálkodási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
6./ Szikszó Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének elfogadása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 8. számú melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Dr. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Sváb Antal Béla képviselő: a költségvetés kérdése felmerült az Oktatási, Kulturális, Sport és
Szociális Bizottság ülésén is, mert a költségvetésben kevésnek találják a bizottság részére
biztosított keretet, amely hatmillió forint, de a szokásos, szinte állandó jellegű támogatások és
ösztöndíjak kiosztása miatt összesen kétmillió forint marad az a keret, amelyből
gazdálkodhatnak. A bizottság tevékenységi köre pedig nagyon sokrétű.
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Füzesséri József polgármester: a sportolók támogatási kérelmét úgy gondolja, hogy tárgyalja
meg a bizottság az ülésen, majd terjessze fel neki és a polgármesteri keretéből meg tudják
oldani a finanszírozást.
Takács Lászlóné alpolgármester asszony: köszöni a pénzügyön dolgozók munkáját és külön
köszöni, hogy a Bajcsy-Zsilinszky utcai közvilágítás bővítése belefért az évi költségvetésbe.
A szociális kiadásokra sajnos az állam részéről nem kaptak támogatást, így sajnos még
körültekintőbben kell a rendelkezésre álló keretet elosztani. Szeretné továbbá szorgalmazni,
hogy az éven, amennyiben van rá lehetőség valósítsák meg az ígért játszótér kialakítását.
Füzesséri József polgármester: szintén támogatja a játszótér építését, szükség lenne rá.
Egyéb hozzászólás, módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 7
fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az alábbi
rendeletet:
SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2018.(II.15.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati
hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre
(intézményekre) terjed ki.
2. § A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:
1 495 868 293 Ft Költségvetési bevétellel
1 407 464 392 Ft Költségvetési kiadással
1
-75 746 783 Ft Költségvetési egyenleggel

Ft - ebből működési (hiány,többlet)
felhalmozási (hiány,többlet)
-75 746 783 Ft
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási
bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselőtestület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
1

A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg)
kell bemutatni (Áht. 4/a. § (2) bekezdés). Hatályos 2015. január 1-jétől. Beiktatta a 2014. évi CXIX. törvény.
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kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban
az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását
önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek)
költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, rendeli el.
(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési
célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. 2 A
10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében
a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési
maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
3. § A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők
szerint állapítja meg:
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet
részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7.
melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint
hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös
hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám
előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként,
feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási
feladatok szerinti bontásban a 9.1.-.9.4., mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 17.862.669.-Ft általános tartalékot állapít meg.3
4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai
2

A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 100 millió forint. Hitel felvételénél figyelembe kell venni stabilitási törvény 10. §ban foglalt előírásokat!
3
Amennyiben - az államháztartási tartalék kivételével - tartalékképzésre nem kerül sor, akkor arról kell rendelkezni.
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(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell
kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja
meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a
személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának
növelésére fordítható forrás szolgálhat4.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási
előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési
szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. 5.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt
esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta
a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig6 az önkormányzat
jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a
polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja.
(9) A szikszói állandó lakhellyel rendelkező családok gyermekei részére a gyermekvédelmi
és gyámügyi ellátásról szóló 16/1997.(XI.14.) sz. önkormányzati rendelet szerint térítési
díjkedvezményt biztosítunk.
(10) Az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Alap felhasználásáról az Oktatási,
Kulturális, Sport és Szociális Bizottság dönt, melynek összege 2018. évben 6.000.000.-Ft.
Az alapból finanszírozzuk a Bursa Hungarica ösztöndíj kiadásait, helyi ösztöndíj
támogatások kiadásait.
(11) A Mecénási Alapból fedezzük a városi rendezvényekhez, a kultúrához, a
környezetvédelemhez, a sporthoz, helyi lakosok és civil szervezetek támogatásához
kapcsolódó kiadásokat. Az Alapban megtervezett összeg felhasználásáról 15.820.000.-Ft
összeg határig a polgármester dönt.
5. § Az előirányzatok módosítása
4

Amennyiben jutalom nem tervezhető, arról kell rendelkezni.
Az önkormányzat rendeletében önkormányzati biztos kirendelését az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, illetve rövidebb
időtartam vagy lejárat esetén is kötelezővé teheti.
6
Az időpontok meghatározására a célszerűség figyelembe vételével került sor.
5
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(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a
kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a költségvetési főösszeg 10%áig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának..
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles
beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott
hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között
átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével negyedévenként7, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének
határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben
az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti,
törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell
terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel,
számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi
juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési
szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) Az Önkormányzat saját forrásai terhére -a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott
köztisztviselők vonatkozásában- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvényben foglaltaktól eltérően az illetményalapot 49.000.-Ft-ban állapítja meg.
6. § A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett
az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az
azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben,
egyéb előirányzatokkal a 85/2015. (IV.30) KT. számú képviselő-testületi határozattal
elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó
7

A döntése szerinti időpontokban.
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szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a
szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a
mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a
jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében
valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az
önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízott szakértő útján
gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles
gondoskodni.
8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1.
napjától kell alkalmazni.
7./ A köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 12/2015.(V.29.)
számú önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 9. számú melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Dr. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Egyéb hozzászólás, módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 7
fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az alábbi
rendeletet:
SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2018.(II.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Szikszó Város Önkormányzatának a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes
kérdéseiről szóló 12/2015.(V.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:
1.§
A rendelet 2. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
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„(3) A Képviselő-testület a Szikszói Közös Önkormányzati
köztisztviselők illetményalapját 49.000,-Ft-ban állapítja meg.”

Hivatalban

dolgozó

2.§
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2018. január
1. napjától kell alkalmazni.
8./ Szikszó Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 10. számú melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Dr. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Sváb Antal Béla bizottsági tag: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is
tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Egyéb hozzászólás, módosító javaslat nem volt, az előterjesztést a képviselő-testület – 8 fő
van jelen a szavazásnál –8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:
SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2018.(II.15.) számú önkormányzati rendelete
Szikszó Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)
bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. §
(1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Szikszó Város Önkormányzata (továbbiakban:
Önkormányzat)
Székhelye: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.
Levelezési címe: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.
Internetes honlapja: www.szikszo.hu
E-mail címe: titkar@szikszo.hu
(2) Az Önkormányzat képviselő-testületének hivatalos megnevezése: Szikszó Város
Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)
(3) Az Önkormányzat működési területe: Szikszó Város Önkormányzatának közigazgatási
területe
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2. §
(1) Az Önkormányzat jelképei: címer és a zászló
(2) Az Önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét önálló rendeletben állapítja
meg.
3. §
Az Önkormányzat a helyi kitüntetések és elismerő címek alapítására és adományozására
önálló rendeletet alkot.
4. §
A képviselő-testület a helyi közszolgáltatások szervezésében, a területfejlesztésben és
gazdaságszervező munkában együttműködik a Megyei Önkormányzattal, valamint a Szikszói
Kistérségi Többcélú Társulás önkormányzataival.
5. §
(1) Az Önkormányzat jogi személy.
(2) Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei: a polgármester, a képviselőtestület bizottságai, a képviselő-testület hivatala látják el.
(3) A képviselő-testületet a polgármester képviseli. A képviselő-testületet –megbízás alapjánbármely képviselő képviselheti.
6. §
Az SZMSZ hatálya kiterjed Szikszó Város Önkormányzata Képviselő-testületére, eltérő
rendelkezés hiányában a települési képviselőkre, a képviselő-testület bizottságára, a
polgármesterre, alpolgármesterre, a jegyzőre, valamint a Közös Önkormányzati Hivatalra.
A képviselő-testület működése
Az önkormányzati képviselők száma
7. §
A képviselő-testület tagjainak száma: 9 fő.
A polgármester, az alpolgármesterek nevét, a települési önkormányzati képviselők névsorát az
1 sz. függelék tartalmazza.
A Képviselő-testület üléseinek összehívása, munkaterve
8. §
(2) A képviselő-testület munkaterv szerint, de évente legalább 6 alkalommal tart soros ülést.
(3) A képviselő-testület a soros üléseken túl rendkívüli ülést is tarthat. A polgármester a
képviselő-testület ülését a munkatervtől eltérő időpontban is összehívhatja.
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A képviselő-testület rendkívüli ülését össze kell hívni:
a képviselők egynegyedének,
a képviselő-testület bizottságainak
írásbeli indítványára.
(3) A képviselő-testület ülésére meg kell hívni:
a) képviselőket,
b) jegyzőt,
c) napirendi pontok előadóit,
d) települési nemzetiségi önkormányzatok elnökeit,
e) Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőit,
f) önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok -, valamint önkormányzati
fenntartású intézmények vezetőit,
g) akit a polgármester meghív,
h) a lakosság önszerveződő közösségeinek képviselőjét.
(4) A meghívottak közül tanácskozási jog illeti meg az ülés valamennyi napirendi pontjához:
a) a jegyzőt,
b) akit a polgármester a teljes ülésre meghívott,
c) a külsős – nem képviselő – alpolgármester,
d) a lakosság önszerveződő közösségeinek képviselőjét.
(5) A napirendhez kapcsolódóan tanácskozási jog illeti meg:
a) a napirendi pont előadóját,
b) akit a polgármester a napirendhez meghívott.

(6) A képviselő-testület üléseit a polgármester - akadályoztatása esetén az alpolgármesterek
valamelyike - hívja össze. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű
betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a képviselő-testület ülését a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke hívja össze és vezeti.
(7) A képviselő-testületi ülés meghívóját, illetve az abban szereplő egyes napirendi pontok
előterjesztéseit a képviselőknek, a tanácskozási joggal meghívottaknak olyan időpontban kell
kiküldeni, hogy azt az ülés előtt legalább 5 nappal megkapják. A meghívó és az
előterjesztések elektronikus úton is továbbíthatóak.
(8) A testület ülésének időpontját, helyét, a megtárgyalandó napirendi pontokat a Közös
Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat hivatalos honlapján
(www.szikszo.hu) közzé kell tenni.
(9) Sürgős, halasztást nem tűrő esetben 24 órán belülre is összehívható a képviselő-testületi
ülés. Ebben az esetben bármilyen értesítési mód is igénybe vehető és el lehet tekinteni az
írásbeliségtől, de a sürgősség okát mindenképpen közölni kell.
9. §
(1) A képviselő-testület éves munkaterv alapján működik. A munkatervet a tárgyévet
megelőző év december 31-ig a polgármester terjeszti a testület elé.
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(2) A munkatervre javaslatot tehetnek:
a) polgármester,
b) alpolgármesterek,
c) képviselő-testület tagja,
d) jegyző,
e) bizottságok,
f) nemzetiségi önkormányzatok.
(3) A munkaterv tartalmazza:
a) a Képviselő-testület üléseinek havi időpontját és napirendjét,
b) a tervezett napirendi pontok előterjesztőinek megnevezését,
c) az előkészítésért felelős nevét,
d) a közmeghallgatás(ok) időpontját.
(4) A munkatervben kötelező napirendi pontként kell szerepelnie:
a) jogszabályokban és önkormányzati rendeletekben meghatározott beszámolóknak,
b) az előző év költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolónak, és a következő év
költségvetésének,
c) az önkormányzat összefoglaló belső ellenőrzési jelentésének és következő évi belső
ellenőrzési tervének,
d) az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek következő évi
üzleti tervének és éves beszámolójának,
e) a nemzetiségi önkormányzatok beszámolójának a költségvetésükről és azok
végrehajtásáról.

A képviselő-testület ülésének vezetése
10. §
(1) A képviselő-testület üléseit a polgármester – akadályoztatása esetén, a testületi ülés
vezetésére törvény szerint jogosult alpolgármester (több alpolgármester esetén, korszerinti
sorrendben az idősebb) - vezeti. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű
betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén a képviselő-testület ülését a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke vezeti.
(2) A polgármester a testületi ülés vezetése során:
a) megállapítja az ülés határozatképességét,
b) javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők személyére -2 fő-,
c) előterjeszti az ülés napirendjét,
d) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja a vitát, szavazásra bocsátja a döntési
javaslatokat.
(3) A képviselő-testület a napirendről vita nélkül határoz.
(4) A polgármester vagy bármely képviselő javasolhatja bármelyik napirend elnapolását. A
javaslatról a képviselő-testület határoz.
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11. §
(1) A polgármester köteles biztosítani a képviselő-testület ülése működésének rendjét. Ennek
keretében:
a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt napirendtől, a tanácskozáshoz
nem illő, másokat sértő kifejezést használ,
b) ismételt és eredménytelen figyelmeztetés esetén a szót megvonhatja,
c) rendre utasíthatja azt, aki a képviselő-testületi ülés rendjét zavaró magatartást
tanúsít.
(2) A testület ülésén megjelent állampolgárok csak a hallgatóság részére kijelölt helyen
tartózkodhatnak. A tanácskozás rendjének megzavarása esetén a polgármester
rendreutasíthatja az illetőt, ismétlődő rendzavarás esetén kötelezi az érintetteket a terem
elhagyására.
(3) Amennyiben a képviselő-testületi ülésen az előterjesztett napirendi pontok tárgyalása
rendkívül elhúzódik, a polgármester a testület bármely tagjának javaslatára az ülést
elnapolhatja. Az elnapolásról és a folytatólagos ülés időpontjáról a képviselő-testület egyszerű
szótöbbséggel határoz.
Az előterjesztés
12. §
(1) A képviselő-testületi ülésre az előterjesztés általában írásban, - sürgősségi esetekben kivételesen szóban kerül benyújtásra. A rendelet-tervezetet, határozati javaslatot akkor is
írásban kell benyújtani, ha az előterjesztésre szóban kerül sor.
A polgármester engedélyezheti az írásba foglalt rendelet-tervezetnek, határozati javaslatnak
az ülésen történő kiosztását.
(2) Előterjesztésnek minősülnek az éves munkatervbe felvett, a testületi meghívóban közölt
napirendek, továbbá a sürgősséggel előterjesztett napirenden kívüli anyagok. Előterjesztésnek
minősül a képviselő-testület és a képviselő-testület bizottságai által előzetesen javasolt
rendelet-tervezet, határozati javaslat, beszámoló és tájékoztató.
(3) Előterjesztést nyújthat be:
a) polgármester,
b) alpolgármester,
c) képviselő-testület tagja,
d) a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság,
e) az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság,
f) jegyző,
g) önkormányzati intézmények vezetői tájékoztatók és beszámolók vonatkozásában
mindazok a személyek, szervezetek vezetői, képviselői, akiket a képviselő-testület
és a polgármester felkér tájékoztató, beszámoló készítésére.
h) nemzetiségi önkormányzatok (nemzetiséget érintő kérdésben).
(4) A polgármester, az alpolgármester, a képviselő-testület tagja, a jegyző a képviselő-testület
ülésén új napirendi pont tárgyalására - azt indokolva - sürgősségi indítványt tehet.
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A sürgősségi indítvány benyújtásának feltételei: a sürgősség okát és a napirendi pontra
vonatkozó előterjesztést is tartalmazó írásbeli indítványukat az ülést megelőző napon 12 óráig
a polgármester részére benyújtják. A sürgősségi indítvánnyal kezdeményezett napirendi pont
tárgyalásáról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel - vita nélkül - határoz.
A beszámoló
12/A.§
(1) Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete éves beszámoló készítési kötelezettséget
ír elő Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított költségvetési szervek,
alapítványok, egyesületek részére, valamint éves és negyedéves beszámolási kötelezettséget ír
elő azon gazdasági társaságok részére, melyekben az önkormányzat többségi tulajdoni
részesedéssel rendelkezik.
(2) A beszámoló benyújtásának időpontja Szikszó Város Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervében kerül meghatározásra. Az érintett szervezet a munkatervben
meghatározott időpontban köteles a beszámolót elkészíteni és a Képviselő-testület elé
terjeszteni. A beszámoló benyújtására meghatározott időpont módosítására nincs lehetőség. A
Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője előzetesen írásban felkéri az érintett
szervezeteket a beszámoló elkészítésére.
(3) Az éves beszámoló kötelező tartalmi elemét képezi az előző üzleti, illetve költségvetési év
gazdálkodásának szöveges és számszaki bemutatása.
(4) Az éves beszámoló szöveges részének kötelező elemei:
a) borító (tartalmazza a szervezet elnevezését, címét, a beszámolással érintett időszak
megjelölését, a beszámoló készítésének dátumát, vezetőjének aláírását és pecsétjét),
b) bevezető (tartalmazza a szervezet rövid bemutatását, felépítését),
c) a szervezet adott évben folytatott tevékenységének részletes leírása, az eredmények
szemléletes ismertetése, a felhasznált eszközök részletes ismertetése,
d) tapasztalatok, eredmények összegzése (a meglévő problémák, megoldási
lehetőségek, jövőbeni fejlesztési lehetőségek bemutatása).
(5) Az éves beszámoló számszaki részének kötelező elemei:
a)éves gazdálkodást és működést bemutató szöveges és számszaki beszámoló
b) főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata, mérleg,
c) követelések, kötelezettségek bemutatása,
d) szállítói tartozásállomány bemutatása,
e) az önkormányzat által nyújtott támogatás elszámolásához kapcsolódóan köteles
elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni a kapott támogatásról. Az elszámoláshoz
csatolni szükséges a felhasználást igazoló számviteli bizonylatok hitelesített másolatát.
(6) A negyedéves beszámoló kötelező tartalmi elemét képezi a tárgynegyedév
gazdálkodásának számszaki bemutatása az 5. számú függelék szerinti tartalommal, annak
szöveges magyarázata és az azt alátámasztó főkönyvi kivonat.
(7) A beszámoló formai követelménye a folyamatos szöveg 12-es betűmérettel, szimpla
sorközzel, sorkizárással, Times New Roman betűtípussal, 2,5 cm-es margóval történő
megírása.
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(8) A beszámoló terjedelme költségvetési szervek esetében maximum 30 oldal, gazdasági
társaságok és egyéb szervezetek esetében maximum 15 oldal lehet.
(9) Amennyiben a beszámolásra kötelezett a beszámolóját nem, vagy nem a (3)-(8) pontokban
megfogalmazott feltételek maradéktalan teljesítésével nyújtja be, vagy a benyújtott
beszámolót a testület nem fogadja el, úgy a beszámolásra kötelezett részére további
önkormányzati támogatás nem nyújtható addig az időpontig, amíg az elmaradt beszámolóját
nem pótolja, vagy a hiányos beszámolóját nem javítja, és azt a képviselő-testület el nem
fogadja.
A napirendek vitája
13. §
(1) A polgármester a napirendek sorrendjében minden előterjesztés felett - a tájékoztatók
kivételével - külön-külön nyit vitát. Előtte az előterjesztő rövid - legfeljebb 3 perces kiegészítést tehet. A bizottságok által megtárgyalt előterjesztésekre vonatkozó véleményt
legfeljebb 2 percben a bizottsági elnökök - akadályoztatásuk esetén a bizottságok által
megbízott tag - ismertetik. Az előterjesztés feletti vita során az előterjesztőhöz a képviselőtestület tagjai, a tanácskozási joggal résztvevők kérdéseket tehetnek fel.
(2) Az önkormányzat gazdálkodására, vagyonára, rendeletalkotására, illetve átadott
hatáskörbe tartozó ügyekben, a bizottságok döntése után terjeszthetők a képviselő-testület elé.
(3) A felszólalásokra a jelentkezés sorrendjében kerül sor. A felszólalás időtartama napirendi
pontonként és személyenként legfeljebb 3 perc lehet. Ugyanazon napirend keretében az
ismételt felszólalás időtartama a 2 percet nem haladhatja meg. Az idő túllépése miatt a
polgármester megvonhatja a szót a felszólalótól.
(4) A polgármester soron kívüli felszólalást is engedélyezhet.
(5) Az előterjesztő a javaslatot, illetve a települési képviselő a módosító javaslatát a vita
bezárásáig megváltoztathatja, és a szavazás megkezdéséig azt bármikor vissza is vonhatja. Az
előterjesztő az előterjesztéssel kapcsolatos konkrét kérdésekre azonnal válaszol.
(6) A vita lezárására a testület bármely tagja tehet javaslatot. E javaslatról a testület vita
nélkül határoz.
(7) Az előterjesztés feletti vita lezárását követően az előterjesztő válaszol az elhangzott
észrevételekre, javaslatokra.
(8) A vita lezárása után, a határozathozatal előtt a jegyzőnek szót kell adni, ha a javaslatok
törvényességét illetően észrevételt kíván tenni.
(9) Az észrevételekre adott válasz után a polgármester összefoglalja a vitát, az előterjesztett
határozati javaslatot érintő módosításokat, és azt szavazásra bocsátja.
Személyes érintettség bejelentésének elmulasztása
14.§
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(1) Amennyiben egy képviselő nem tesz eleget az ügyben való személyes érintettsége
bejelentésére vonatkozó kötelezettségének, úgy a Képviselő-testület bármely képviselő
javaslatára a képviselőt egyhavi tiszteletdíjától megfoszthatja. A kérdésben a Képviselőtestület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz.
(2) A Képviselő-testület az egyhavi tiszteletdíj megvonásáról a mulasztást megalapozó
körülményekről való tudomásszerzéstől számított legkésőbb 60 napon belül dönthet.
A döntéshozatal – határozathozatal
15. §
(1) A képviselő-testület a napirendi pont tárgyalásának lezárása után rendeletet alkot, vagy
határozatot hoz.
(2) Határozatképes a képviselő-testület, ha a képviselő-testület tagjainak több mint a fele – 5
fő - jelen van. A határozathozatal szempontjából a képviselő-testület határozatképességét az
ülésteremben tartózkodó képviselők létszámából kell meghatározni.
(3) A képviselő-testület döntéseit általában egyszerű szótöbbséggel hozza. A
döntéshozatalhoz a jelenlévő képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges
(egyszerű többség).
(4) A minősített többséghez a megválasztott képviselők több mint a felének - 5 fő
egybehangzó- szavazata szükséges (minősített többség). A döntéshozatalnál a minősített
többséget igénylő ügyek meghatározására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvény vonatkozó szabályai az irányadók.
(5) Az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként kell
szavazásra bocsátani. Először a módosító, kiegészítő indítványokról dönt a testület az
elhangzás sorrendjében, majd a végleges határozati javaslatról.
(6) Szavazni személyesen, igennel, nemmel vagy tartózkodással lehet.
(7) A szavazás nyílt, titkos vagy névszerinti lehet.
(8) A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik.
(9) Név szerinti szavazást kell elrendelni bármely képviselő javaslatára, melyről a képviselőtestület vita nélkül határoz. Név szerinti szavazás esetén a jegyző egyenként olvassa fel a
képviselők nevét „ABC” sorrendben, akik „igen”-nel, „nem”-mel szavaznak, illetőleg
„tartózkodnak” a szavazástól. A szavazatok összeszámlálásáról a jegyző gondoskodik.
(10) Titkos szavazást kell elrendelni bármely képviselő javaslatára, melyről a képviselőtestület vita nélkül határoz. A titkos szavazás lebonyolítása borítékba helyezett szavazólapon,
akár szavazóhelyiség és urna igénybevételével történhet a képviselő-testület tagjai közül
választott szavazatszámláló bizottság közreműködésével.
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Önkormányzati rendeletalkotás
16. §
(1) Az önkormányzati rendelet-tervezetet a polgármesterhez kell benyújtani.
(2) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezhetik:
a) polgármester,
b) alpolgármester,
c) képviselő-testület tagja,
d) jegyző,
e) társadalmi szervezet.
(3) Rendelet-tervezet képviselő-testületi elfogadása: A polgármester vagy a jegyző a rendelet
tervezetet indoklással együtt a képviselő-testület elé terjeszti.
(4) Rendelet elfogadásához minősített többség - 5 fő települési képviselő egybehangzó
szavazata - szükséges.
(5) Az önkormányzati rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá. A rendelet kihirdetéséről
a jegyző gondoskodik. Az önkormányzati rendelet kihirdetésének helyben szokásos módja a
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés. A kihirdetés napja azonos
a kifüggesztés időpontjával.
A jegyző törvényességi észrevétele
17.§
(1) A jegyző, ha törvénysértő döntési javaslatot vagy működést észlel, köteles erről azonnal
tájékoztatni a Képviselő-testületet.
(2) A törvényességi jelzést követően a Képviselő-testület vagy elnapolja a napirend
megtárgyalását és a döntéshozatalt, vagy újratárgyalja az érintett napirendet. Ha a
törvényességi jelzés a Képviselő-testület működését érinti, a polgármester intézkedik a
törvényes működés helyreállításáért.
(3) Amennyiben a Képviselő-testület a jegyző törvényességi jelzése ellenére sem módosítja a
kifogásolt határozati javaslatot vagy rendeleti szövegezést, abban az esetben a jegyző a
jegyzőkönyvben a döntéshozatalt követően feltünteti a jogszabálysértés tényét, és annak
kapcsán kialakított véleményét.

A tanácskozás rendje
18. §
(1) A (3) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével a képviselő-testület ülése nyilvános.
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(2) A polgármester saját hatáskörében eldöntve napirend előtti felszólalást engedélyezhet,
melynek időtartama 2 percet nem haladhatja meg.
(3) A képviselő-testület zárt ülés tartására vonatkozó eljárására a helyi önkormányzatokról
szóló törvény vonatkozó szabályai az irányadók.
(4) A zárt ülésen résztvevők személyére a helyi önkormányzatokról szóló törvény vonatkozó
szabályai az irányadók.
(5) A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni.
(6) A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester – illetve a mindenkori levezető
elnök – gondoskodik, ennek során:
a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától, vagy a tanácskozáshoz
nem illő, sértő kifejezéseket használ,
b) rendre utasítja azt a személyt, aki a képviselő-testület tagjaihoz méltatlan
magatartást tanúsít.
Jegyzőkönyv
19. §
(1) A képviselő-testület nyílt és zárt üléséről külön - külön írásbeli jegyzőkönyvet kell
készíteni, melyeket archiválni kell.
(2) A testület üléséről készült jegyzőkönyv a megjelent képviselők és meghívottak nevét, a
tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét és a
hozott döntést tartalmazza. A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik.
(3) A testületi ülésről készített jegyzőkönyv első példányához csatolni kell a meghívót és a
mellékleteit, az elfogadott rendeleteket, a jelenléti ívet. A képviselő kérelmére az írásban is
benyújtott hozzászólást mellékelni kell a jegyzőkönyvhöz.
(4) A testületi ülésről készített jegyzőkönyvet a testületi ülés határozatképességének
megállapítását követően egyszerű szótöbbséggel megválasztott 2 fő települési képviselő
hitelesíti.
(5) A nyilvános testületi ülések hitelesített jegyzőkönyveit, ha ezt jogszabály nem korlátozza,
Szikszó Város Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
A képviselő-testületi tag jogai és kötelezettségei
20. §
A képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit.
Részt vehet a képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és
ellenőrzésében. A települési képviselők jogai és kötelességei azonosak.
21. §
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(1) A települési képviselő tanácskozási joggal részt vehet a bizottságok ülésein. Javasolhatja a
bizottságok elnökeinek a bizottságok feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a
bizottságok legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására a települési képviselőt meg
kell hívni.
(2) A települési képviselő megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet.
(3) A képviselő-testület hivatalától igényelheti az aktuális képviselői munkájához szükséges
tájékoztatást, ügyviteli közreműködést. Tartózkodnia kell a képviselőnek az indokolatlan,
rosszhiszemű dokumentum igénylésektől, melyek munkájához nem szükségesek. Ilyen
esetekben a jegyző megtagadhatja a dokumentumok másolatának kiadását, viszont a
képviselő, iratbetekintési jogával ilyen esetekben is élhet. Közérdekű ügyben
kezdeményezheti a képviselő-testület hivatalának intézkedését, amelyre a hivatal tizenöt
napon belül érdemi választ köteles adni.
(4) A települési képviselő köteles részt venni a képviselő-testület munkájában.
22. §
(1) A képviselőt megilleti az interpelláció joga. Az interpelláció szóban és írásban is történhet.
Írásban interpellációt a képviselő-testületi ülés előtt legalább 5 nappal kell benyújtani a
polgármesterhez. Szóban elhangzó interpelláció esetén a választ legkésőbb 15 napon belül
írásban kell megadni.
(2) Amennyiben a képviselő-testület az interpellációra adott választ nem fogadja el, a
polgármester további vizsgálatra kiadja az illetékes bizottságnak.
(3) Az interpellációra írásban adott választ a képviselő-testületi ülés előtt meg kell küldeni
minden képviselőnek, és annak elfogadásáról a testület dönt.
23. §
(1) A képviselő amennyiben a képviselő-testület, vagy bizottságainak ülésén nem tud
megjelenni, vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van, ezt köteles
előzetesen jelezni a polgármesternek.
(2) A képviselő köteles a tevékenysége során tudomására jutott állami és szolgálati titkot
megőrizni.
(3) A képviselő az elfogadott napirendi tárgysorozathoz nem tartozó közérdekű ügyben
jogosult legfeljebb 2 perces - napirenden kívüli - hozzászólásra.
(4) A képviselő gyakorolhatja az előterjesztés jogát a települési képviselők
összeférhetetlenségi ügyeiben, javaslatot tehet a képviselő-testület felé az esetleges
összeférhetetlenség megállapítására vonatkozóan.
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Az önkormányzat szervezete
A képviselő-testület tisztségviselői,
polgármester, alpolgármester,
24. §
(1) Szikszó Városban a polgármestert a lakosság közvetlenül választja.
(2) A polgármester tagja a képviselő-testületnek, a képviselő-testület határozatképessége,
döntéshozatala, működése szempontjából települési képviselőnek tekintendő.
(3) A polgármester amennyiben a képviselő-testület döntését az önkormányzat érdekeit
sértőnek tartja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény vonatkozó szabályai
alapján jár el.
(4) A polgármester felfüggesztheti a bizottságok döntésének a végrehajtását, ha azok
ellentétesek a képviselő-testület határozatával, vagy sértik az önkormányzat érdekeit. A
polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény vonatkozó szabályai
alapján jár el.
(5) A polgármester javaslatot tesz a képviselő-testületi bizottságok elnökei és tagjai
személyére, választásukra, illetve visszahívásukra vonatkozóan és javaslatát állásfoglalásával együtt - a képviselő-testület elé terjeszti.
(6) A polgármester - a bizottságok véleményével - a képviselő-testület elé terjeszti – a
képviselő-testület hatáskörébe tartozó – vezetői kinevezéssel, felmentéssel, felelősségre
vonással, vezetői jogviszony megszüntetésével kapcsolatos – állásfoglalását is tartalmazó –
testületi anyagokat.
(7) A polgármester javaslatot tesz a képviselő-testület részére helyi kitüntetések
adományozására, megvonására, illetve újabb kitüntetések alapítására.
(8) A képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a
Hivatalt, meghatározza a Hivatal feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a
döntések előkészítésében és végrehajtásában a jegyző javaslatainak figyelembevételével. A
polgármester szükség szerint, de legalább évi egy alkalommal apparátusi értekezletet tart,
amelyen a jegyzővel értékeli a Hivatal tevékenységét és tájékoztatást ad az elkövetkezendő
időszak főbb célkitűzéseiről.
Alpolgármester
25. §
(1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a
polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére legfeljebb három társadalmi
megbízatású alpolgármestert választ, akik közül kettő a képviselő-testület tagjai közül
választandó.
(2) Azon alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai közül választottak, nem tagja a
képviselő-testületnek, a polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti, de a
képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vesz. A nem a képviselő-testület tagjai
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közül választott alpolgármester jogállására egyebekben a képviselő-testület tagjai közül
választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(3) Az alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdődik és amennyiben az
önkormányzati választáson települési képviselőnek megválasztották, akkor az új képviselőtestület alakuló üléséig tart. Ha az alpolgármestert az önkormányzati választáson települési
képviselőnek nem választották meg, akkor az alpolgármesteri megbízatása a választás
napjával megszűnik.
(4) Az alpolgármesterek a polgármestert távolléte esetén helyettesítik, az általános
helyettesítést ellátó alpolgármestert a polgármester jelöli ki. Amennyiben a polgármester
általános helyetteseként a nem képviselő-testületi tag alpolgármestert nevezi meg, úgy a (2)
bekezdésben foglaltakat szem előtt tartva láthatja el a helyettesítést a kijelölt alpolgármester.
A helyettesítéssel megbízott alpolgármester egyebekben a polgármester távollétében átruházott jogkörben - gyakorolja mindazon jogokat és ellátja mindazon feladatokat,
amelyeket a jogszabály, vagy az önkormányzati rendelet a polgármester részére biztosít.
(5) Az alpolgármesterek általános feladatai a következők:
a) Felelősek a képviselő-testület és a bizottságok elé kerülő, a polgármester által
meghatározott feladataikkal összefüggő előterjesztések határidőben történő
elkészítéséért, a hozott határozatok végrehajtásáért, figyelemmel kíséréséért,
b) Képviselik a képviselő-testületet, a polgármestert - annak külön megbízása alapján a megadott keretek között,
c) Részt vesznek a tisztségviselői ügyfélfogadás megtartásában, az ügyfélfogadás
időbeli rendje szerint.
26. §
A polgármester és az alpolgármesterek egyidejű és tartós akadályoztatása esetén a
halaszthatatlan képviselő-testületi döntések meghozatala érdekében a képviselő-testület
összehívásáról és ülésének vezetéséről a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
elnöke gondoskodik.
A jegyző
27. §
(1) A polgármester - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési
követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól.
(2) A jegyző feladata továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben,
valamint egyéb az önkormányzat működésével összefüggő jogszabályokban
meghatározottakon túl:
a) közreműködés a képviselő-testület munkatervi javaslatainak elkészítésében,
b) gondoskodik arról, hogy az előterjesztések és a döntéstervezetek a törvényességi
követelményeknek megfeleljenek,
c) biztosítja a testületi ülésekről a jegyzőkönyv elkészítését és határidőn belüli
elküldését,
d) jóváhagyásra elkészíti a polgármesteri hivatal SZMSZ-ét,
e) segíti a képviselő-testület bizottságainak munkáját,
f) ellátja mindazon feladatokat, amellyel a képviselő-testület, a polgármester,
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megbízza.

28.§
A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére
– legfeljebb hat hónap időtartamra – a Szervezési, Hatósági és Humánigazgatási
Osztályvezető látja el a jegyzői feladatokat.
A képviselő-testület bizottságai, és
a bizottságok működése
29. §
(1) A képviselő-testület feladatainak előkészítését és végrehajtását, állandó bizottságok útján
látja el. A képviselő-testület Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot és Oktatási,
Kulturális, Sport és Szociális Bizottságot választ. A bizottságok munkájában a képviselőtestület által megválasztott képviselő - erre vonatkozó képviselő-testületi döntés és választás
esetén - és nem képviselő tagok vesznek részt.
(2) A képviselő-testület bizottságainak megnevezése, létszáma:
képviselő
nem képviselő
tag
tag
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
3 fő
2 fő
Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság
3 fő
2 fő
(3) A bizottságok elnökei és tagjai kötelesek részt venni a bizottságok munkájában és ülésein.
A bizottságok üléseinek időpontjáról a Szervezési, Hatósági és Humánigazgatási Osztály
értesíti a bizottságok tagjait, ezen túlmenően a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján
ki kell függeszteni.
(4) A bizottságok elnökeit és tagjait a Polgármester javaslatára a képviselő-testület választja
meg. A bizottságok saját tagjaik közül elnökhelyettest választhatnak, akit az elnök
akadályoztatása esetén az elnök jogai megilletik.
(5) Az illetékes bizottság állásfoglalásával terjeszthető a képviselő-testület elé:
- az önkormányzati vagyon elidegenítésével, társaságba való bevitelével,
- vezetői kinevezésekkel, választásokkal,
- kitüntetések, címek adományozásával kapcsolatos ügyek, valamint
- a költségvetés és zárszámadás tervezete.
(6) Kizárólag a téma szerint illetékes bizottságok véleményével terjeszthetők testület elé a
helyi rendeletek tervezetei.
(7) A bizottságok feladataikat saját munkatervük alapján látják el, üléseiket szükség szerint,
de évente legalább 6 alkalommal, nyilvánosan tartják.
(8) A bizottságok ülését – 2 nappal az ülést megelőzően, a napirend megjelölésével – a
bizottság elnöke, vagy a polgármester írásban hívja össze.
(9) A bizottságok feladataik ellátásához, a polgármester előzetes engedélyével külső szakértői
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segítséget vehetnek igénybe. Amennyiben a szakértő munkáját díjazás ellenében látja el, a
díjazás mértékéről és annak forrásáról a polgármesteri hatáskört meghaladóan a képviselőtestület dönt.
(10) A bizottságok döntéseit javaslatok, állásfoglalások illetve határozatok formájában,
általában egyszerű szótöbbséggel hozza meg, a bizottságok határozathozatalára, a képviselőtestületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(11) A bizottságok üléseit az elnökök vezeti. A bizottságok akkor határozatképesek, ha azon a
tagok több mint a fele jelen van.
(12) A bizottságok üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet annak elnöke és a közös
önkormányzati hivatal által biztosított jegyzőkönyvvezető, vagy a bizottság egy tagja ír alá. A
jegyzőkönyvet az elnök három napon belül köteles a polgármesternek megküldeni.
(13) A bizottságok ülésein a jegyző illetve az általa megbízott hivatali dolgozó köteles részt
venni, s részt vehet azon bármely képviselő is.
(14) A bizottságok elnökei haladéktalan intézkedés megtételét kezdeményezik a
polgármestertől, ha a hivatal tevékenységében jogszabálysértés, vagy önkormányzati érdekek
figyelmen kívül hagyását észlelik.
(15) A bizottságok működésének ügyviteli feltételeit a Közös Önkormányzati Hivatal köteles
biztosítani.
(16) A Képviselő-testület bizottságainak nem képviselő tagjait vagyon-nyilatkozat tételi
kötelezettség terheli, melynek nyilvántartása, ellenőrzése és az ezzel összefüggő
kezdeményezések vizsgálata a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság feladata.
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság feladat és hatáskörének
meghatározása
30. §
(1) Véleményezi az önkormányzat éves költségvetési javaslatát és a végrehajtásáról szóló
féléves, éves beszámoló tervezetet,
(2) Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját
bevételekre, a vagyonváltozás /vagyonnövekedés - csökkenés/ alakulását, értékeli az azt
előidéző okokat,
(3) Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a
pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem
érvényesítését,
(4) Véleményezi az önkormányzati vagyon vállalkozásba való bevitelét, kivonását,
(5) Közreműködik az önkormányzat adópolitikájának - gazdaságelemzések alapján történő kialakításában,
(6) Előzetesen véleményezi az önkormányzati vagyon forgalmára vonatkozó ügyleteket,
(7) Véleményezi az önkormányzati gazdálkodó szervezetek, alapítványok, társulások
létrehozásával kapcsolatos javaslatokat,
(8) Véleményezi az önkormányzati intézmények támogatására vonatkozó javaslatokat,
(9) Közreműködik az önkormányzati gazdálkodó szervezetek, alapítványok, társulások
ügyvezetői, tisztségviselői megválasztásának előkészítésében, véleményezésében,
(10) Közreműködik az önkormányzati beruházások előkészítésében, a közbeszerzési
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eljárásban, a versenytárgyalásokon,
(11) Javaslatot tesz helyi adók bevezetésére, kedvezményekre, mentességekre,
(12) Ellenőrzi az önkormányzati bevételek felhasználását, a kiadások szabályszerűségét,
véleményezi, a címzett és céltámogatások felhasználását,
(13) Az önkormányzati vagyon helyzetével kapcsolatos ellenőrzések, vizsgálatok
kezdeményezése, vizsgálati jelentések véleményezése,
(14) Rendszeresen tájékoztatja a képviselő-testületet az önkormányzat működésének
szabályosságáról,
(15)Ellenőrzi az önkormányzati, a közös önkormányzati hivatali, önkormányzati intézményi
és vállalati döntés-előkészítő és végrehajtási munkát, különös tekintettel a vezetői
kötelezettségvállalásra,
(16) Ellátja a képviselő-testület ügyrendi ügyekkel kapcsolatos döntéseinek előkészítését,
valamint a polgármester, az alpolgármester feletti munkáltatói, s más tisztségviselőkkel
kapcsolatos személyi döntések előkészítését, az összeférhetetlenségi ügyek intézését.
(17) Véleményezi a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításara irányuló javaslatot.
(18) Előterjeszti a képviselő-testület működésével kapcsolatos ügyrendi kérdések
eldöntéséhez kialakított állásfoglalását, az ügyrendi kérdések eldöntésére - szükség szerint
bizottsági véleményt kialakítva - konkrét határozati javaslatot tesz, az üléseken és az
ülések közötti időszakban egyaránt,
(19) Nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester (alpolgármester), a képviselők vagyonnyilatkozatát, eljár vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ügyekben,
(20) Felügyeli a képviselő - testület által létrehozott intézményesített önkormányzati
társulási kapcsolatok működését (ennek keretében állást foglal a társulási ügyekben, a
társulási ügyek viteléről beszámoltatja a polgármestert).
Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság feladat és hatáskörének meghatározása
31.§
(1) Kapcsolatot tart az önkormányzat nevelési, közművelődési és sport intézményeivel.
(2) Kapcsolatot tart a kulturális hagyományok és értékek ápolása érdekében a
művelődésre, társas életre szerveződő közösségekkel a lakosság művészeti
kezdeményezéseivel, önszerveződő közösségeivel.
(3) Figyelemmel kíséri és támogatja a város tehetséges fiataljainak előmenetelét, a
városban való letelepedését.
(4) Elősegíti az új közművelődési formák kialakítását, a testneveléssel és a sporttal
foglalkozó szervezetek létrehozását.
(5) Együttműködik a városban működő nem önkormányzat által fenntartott nevelési,
szociális intézményekkel, valamint az idősek otthonával.
(6) Előzetesen véleményezi és képviseli az önkormányzati nevelési, közművelődési és
sport intézmények alapítására, összevonására, megszüntetésére irányuló javaslatokat.
(7) Véleményezi a művészeti alkotás önkormányzati tulajdonban lévő épületen,
közterületen való elhelyezésére, áthelyezésére, felújítására, lebontására vonatkozó
előterjesztéseket.
(8) Véleményezi az utca, településrész és intézmény név megállapítására vagy
megváltoztatására irányuló javaslatokat.
(9) Különös gondot és figyelmet fordít az egészséges életmód népszerűsítésére.
(10)
Figyelemmel kíséri a közegészségügy, környezet- és természetvédelem
helyzetét, a hátrányos helyzetű lakosság helyzetét, s az annak javítására irányuló
ágazati feladatok ellátását.
(11)
Figyelmet fordít az idősek, betegek és a megváltozott munkaképességűek

30

helyzetére.
(12)
Közreműködik a feladatába tartozó önkormányzati rendeletek elkészítésében.
(13)
Véleményezi és elbírálja a Bursa Hungarica pályázatokat.
(14)
Véleményezi és értékeli Szikszó Város Önkormányzat tanulmányi ösztöndíj
pályázatát.
(15)
Kapcsolatot tart és együttműködik a Szikszói Értéktár Bizottsággal.
(16)
Dönt a város költségvetésében az oktatási, kulturális és sportalap és a
környezetvédelmi alap címen meghatározott előirányzat felhasználásáról.
(17)
Testvérvárosi kapcsolatok fenntartása, ápolása, kapcsolattartás.
(18)
Nemzetiségi önkormányzatokkal való együttműködés, kapcsolattartás, a
nemzetiségi önkormányzatok munkájában történő segítségnyújtás.
(19)
Kapcsolattartás, együttműködés a Klebersberg Intézményfenntartó Központ
Szikszói Tankerületével, és a Szikszói Móricz Zsigmond Általános Iskolával.
A Közös Önkormányzati Hivatal
32. §
A képviselő-testület az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatal elnevezéssel - egységes hivatalt működtet.
33. §
(1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti tagozódását a
következők szerint határozza meg.
a) Gazdálkodási Osztály
b) Szervezési, Hatósági és Humánigazgatási Osztály
c) Építésügyi Osztály
d) Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Hernádkércsi Kirendeltség
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti egységei élén az osztályvezető áll. A
kabinet a szociális terület csoport jogállású.
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal feladatait, szervezeti felépítését a Közös Önkormányzati
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza, amelyet a jegyző javaslatára a
polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület hagy jóvá.
A Társulás
34.§
(1) A Társulások alapítására, bármely Társulásba történő belépésre vagy onnét történő
kiválásra a polgármester tesz javaslatot a Képviselő-testület részére.
(2) A társulási megállapodásokat a jegyző készíti elő, illetve a jegyző véleményezi azokat.
Nemzetiségi önkormányzatok
35.§
(1) Szikszó városában két nemzetiségi önkormányzat működik:
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- Szikszói Roma Nemzetiségi Önkormányzat
- Szikszói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
(2) A nemzetiségi önkormányzatok bizottságot hozhatnak létre.
(3) A nemzetiségi önkormányzatok tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt, és az elnök
helyettesítésére, munkájának segítésére elnökhelyettest választanak. Az elnökök képviselik a
nemzetiségi önkormányzatokat, tanácskozási joggal részt vesznek a települési önkormányzat
képviselő-testülete ülésén.

Nemzetiségi Önkormányzatok működésének szabályai
36.§
(1) A Képviselő-testület és szervei, valamint a nemzetiségi önkormányzatok közötti
rendszeres kapcsolat biztosítása érdekében a nemzetiségi önkormányzatok:
a) elnöke (elnökhelyettes) tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testületi
üléseken,
b) elnöke (elnökhelyettes) tanácskozási joggal részt vehet a bizottság ülésén, ha a
bizottság nemzetiséget érintő napirendet tárgyal,
c) véleményt nyilváníthat és javaslatot tehet az éves költségvetéshez, a költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolóhoz, valamint a nemzetiségi lakosságot e
minőségében érintő képviselő-testületi határozat, illetve rendelet tervezetéhez,
d) javaslatot tehet a Képviselő-testület éves munkatervének összeállításához.
(2) A Képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzatok működésének segítéséhez biztosított
pénzügyi hozzájárulás mértékét az Önkormányzat éves költségvetésében állapítja meg.
(3) A nemzetiségi önkormányzatok működésével, gazdálkodásával kapcsolatos
nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátása a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalban
történik.
(4) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat székhelye: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.
(5) A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat székhelye: 3800 Szikszó, Kálvin tér 1.
(6) Az Önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatok üléseinek megtartásához a 3800
Szikszó, Kálvin tér 1. szám alatti épületben helyiséget biztosít ingyenesen.
(7) Az Önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok
ellátásához szakmai segítséget nyújt a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal útján. Az
Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok közötti kapcsolattartást a Jegyző és a
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Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési, Hatósági és Humánigazgatósági
Osztályvezetője koordinálja.
(8) A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal belső szervezeti egysége – feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyekben – segíti a nemzetiségi önkormányzatok munkáját.
(9) A jegyző vagy megbízottja jelzi a nemzetiségi önkormányzatok testületének, illetőleg
elnökének, ha döntéseiknél jogszabálysértést észlel.
(10) A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával
kapcsolatos feladatokkal megbízott ügyintézője elkészíti a nemzetiségi önkormányzat
költségvetését, amit a Gazdálkodási Osztályvezető ellenőriz.
(11) A nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodási feladatainak végrehajtó szerve a Szikszói
Közös Önkormányzati Hivatal.
(12) A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal a kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódóan,
olyan analitikus nyilvántartást vezet, amelyből megállapítható az évenkénti
kötelezettségvállalás összege, erről igény szerint adatot szolgáltat.

(13) A Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzatok vagyoni és
számviteli nyilvántartásait a rendelkezésre bocsátott adatok alapján vezeti. A szükséges
információkat és dokumentációkat a nemzetiségi önkormányzatok elnökei biztosítják.
(14) A nemzetiségi önkormányzatok vagyonának leltározása, illetve vagyonának selejtezése a
Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal szabályzataiban meghatározottak alapján történik.
A helyi népszavazás
37. §
A törvényben nem szabályozott - a helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó
- viszonyokat külön önkormányzati rendelet szabályozza.
Közmeghallgatás
38. §
(1) A képviselő-testület évente legalább egy alkalommal, előre meghirdetett és a
munkatervben rögzített időpontban és helyszínen közmeghallgatást tart.
(2) A közmeghallgatás időpontjáról és helyszínéről az állampolgárokat a helyben szokásos
módon kell tájékoztatni (hirdetőtábla, önkormányzat hivatalos honlapja).
(3) A közmeghallgatásra meg kell hívni:
a) a képviselő-testületi tagokat,
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b) a jegyzőt.
Az önkormányzat vagyona
39.§
A képviselő-testület az önkormányzati vagyontárgyak számbavételére, elidegenítésére,
megterhelésére, vállalkozásba vitelére, illetőleg más célú hasznosítására önálló rendeletet
alkot.
Az önkormányzat költségvetése
40.§
(1) A költségvetési rendelet elfogadása két fordulóban történik.
a) Az első forduló főbb elemei:
- a Kormány által rendelkezésre bocsátott költségvetési irányelv tartalmának
figyelembevétele,
- az önkormányzatok részére kötelezően előírt és szabadon felvállalható
feladatok körültekintő és alapos elemzése, helyzetfelmérése.
b) A második forduló főbb elemei: munkaértekezletet követően a képviselő-testület
megtárgyalja a költségvetési rendelet tervezetet.
Az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése
41. §
Az önkormányzat a saját intézményei pénzügyi ellenőrzését a képviselő-testület hivatala,
valamint külső szakértő megbízása alapján látja el.

Záró rendelkezések
42. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Szikszó Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 7/2014.(X.2.) számú rendelete, és az azt módosító 8/2014.(XI.21.) számú,
2/2015.(V.11.) számú, 9/2014.(V.11.) számú, 17/2016.(IX.15.) számú, 20/2016.(X.27.)
számú, 10/2017.(XI.30.) számú és 3/2017.(XI.30.) számú önkormányzati rendelet.
(3) Szikszó Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletei:
1. számú melléklet átruházott hatáskörök felsorolása
2. számú melléklet kormányzati funkciók felsorolása
(4) Szikszó Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának függelékei:
1, Képviselő-testület tagjai
2, Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság és az Oktatási, Kulturális, Sport
és Szociális Bizottság tagjai
3, Szikszó Város Önkormányzat szerveinek és intézményeinek hivatalos megnevezése
4, Államháztartási szakfeladatok
5, Negyedéves beszámoló formanyomtatványa
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9./ A temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 13/2013.(XI.11.) számú önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 11. számú melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Köszönti a napirendi pont tárgyalásánál Szopkó Ferenc vállalkozó urat, aki a köztemető
üzemeltetését végzi jelenleg és a temetővel kapcsolatban felmerült kérdéseket meg lehet
tárgyalni vele.
Dr. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Sváb Antal Béla bizottsági tag: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is
tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Szopkó Ferenc vállalkozó: tájékoztatja a képviselő-testületet az urnafalról készült tervekről.
Füzesséri József polgármester: szeretné, ha készíttetne a vállalkozó egy nagyon szép
látványtervet is, hogy konkrétan, hogyan nézzen majd ki ez az urnafal. A megvalósításra
valószínűleg az ez évi költségvetésből már nem kerülhet sor, de a tervek elkészíttetésére még
van lehetőség és így bele lehet majd kalkulálni a következő évi költségvetésbe.
Szopkó Ferenc vállalkozó: szeretné jelezni a képviselő-testület felé, hogy mind az udvari
illemhely, mind a kerítés és a ravatalozó is felújításra szorul.
Plávenszky László kabinetiroda vezető: pályázatból 3,7 millió forintot tudnak majd az éven a
temető kerítésének a felújítására fordítani. Ebből a keretből a Dózsa György utca felőli kerítés
rész fog az éven elkészülni. Meg fogják tudni oldani azt is, hogy az annak idején a városnak
ajándékba adott székely kapu is elhelyezésre kerüljön a temető bejáratánál.
Szopkó Ferenc vállalkozó: még egy probléma van, amire felhívja a képviselők figyelmét,
hogy amikor új sírhelyet alakítanak ki, többszázéves maradványok kerülnek elő, és az a
kripta, ahová ezeket elhelyezik, betelt. Egy új kripta kialakítására lenne szükség ebből a
célból, szerinte kb. 200.000,- Ft-ba kerülne.
Egyéb hozzászólás, módosító javaslat nem volt, Füzesséri József polgármester szavazásra
teszi fel a rendelet-tervezetet, amelyet a képviselő-testület – 8 fő van jelen a szavazásnál –
egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:
SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2018.(II.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a temetőről és a temetkezési tevékenységről szól 13/2013.(XII.30.) 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,
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valamint a Temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, és a Temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló145/1999.(X.01.) Korm.
rendeletben kapott felhatalmazása alapján az alábbiakat rendeli el:
1.§
(1) A Rendelet 4.§ /1/ bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A sírhely és kripta használati ideje 25 év. A további használat jogát csak újraváltással lehet
biztosítani.”
(2) A Rendelet 4.§ /4/ bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A köztemetőben a sírboltok használati ideje 50 év, mely kérelemre meghosszabbítható
minimum 5 évre.”
2.§
A Rendelet 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
„A sírhelyek megváltásának díjtételei:
1.323.- Ft/m2
2.646.- Ft
4.452.- Ft
5.000.-Ft/férőhely
1.323.- Ft

1./ Családi sírbolt:
2./ Sírhely egyszemélyes:
3./ Sírhely kétszemélyes:
4./ Sírhely többszemélyes (kripta)
5./ Urnasírhely:
A sírhelyek újraváltásának díjtételei:

1.323.- Ft/m2
2.646.- Ft
4.452.- Ft
5.000.-Ft/férőhely
1.323.- Ft

1./ Családi sírbolt:
2./ Sírhely egyszemélyes:
3./ Sírhely kétszemélyes:
4./ Sírhely többszemélyes (kripta)
5./ Urnasírhely:

Az 1. számú mellékletben meghatározott díjakat a megrendelő a Szikszói Közös
Önkormányzati Hivatal pénztárába tartozik megfizetni.
A díjakra az általános forgalmi adó jogszabályban meghatározott mértékét fel kell számítani.”

3.§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Füzesséri József polgármester: szóbeli előterjesztésében javasolja a képviselő-testületnek,
hogy kérje fel Szopkó Ferenc temetkezési vállalkozót, hogy az ismeretlen földi maradványok
elhantolására szolgáló kripta készítésének költségeire vonatkozóan készítsen árajánlatot, és

36

tájékoztassa róla Szikszó Város Önkormányzatának képviselő-testületét.
Módosító javaslat nem volt, Füzesséri József polgármester szóbeli javaslatát a képviselőtestület – 7 fő volt jelen a szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta
az alábbi határozatot:
Szám: 36/2018.(II.15.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Árajánlat kérése kripta kialakításával kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Szopkó Ferenc temetkezési
vállalkozót, hogy készítsen árajánlatot az ismeretlen földi maradványok elhantolására
szolgáló kripta készítésének költségeire vonatkozóan és tájékoztassa róla Szikszó Város
Önkormányzatának képviselő-testületét.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
10./ Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 19/2016.(X.07.) számú
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 12. számú melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Dr. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Sváb Antal Béla bizottsági tag: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is
tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Egyéb hozzászólás, módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 7
fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az alábbi
rendeletet:
SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2018.(II.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Szikszó Város Önkormányzatának az egészségügyi alapellátási körzetek
megállapításáról szóló 19/2016.(X.07.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§
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A rendelet az alábbi 3/A. §-al egészül ki:
„3/A.§ Szikszó Város közigazgatási területén a védőnői szolgálaton belül 2 területi védőnői
körzet és 1 iskola védőnői körzet kerül kialakításra.
a) Szikszó Város közigazgatási területén a területi védőnői körzetek utcanevek szerinti
megoszlását a 2. számú melléklet tartalmazza.”
2.§
A rendelet az alábbi 2. számú melléklettel egészül ki:
„2. számú melléklet a 19/2016.(X.07.) számú rendelethez
Szikszó Város közigazgatási területén a területi védőnői körzetek utcanevek szerinti
megoszlása
I.
(050097923 –as szolgálat kód)
Apponyi Albert utca
Babits Mihály utca
Bartók Béla utca
Bem út
Bihari János utca
Bocskai István utca
Dankó Pista utca
Deák Ferenc utca
Dobó István utca
Fecske utca
Gémeskút út
Gólya utca
Hernád utca
Jókai Mór út
Katona József utca
Kazinczy út
Késmárki út
Kuruc út
Labanc köz
Liszt Ferenc utca
Lőcsei út
Malom út
Miskolci út
Mészáros Lázár utca
Móra Ferenc utca
Móricz Zsigmond út
Munkácsy út
Nagyidai út
Radnóti utca
Rigó utca
Tamási Áron utca
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Temesvári út
Thököly út
Ungvári út
Vasút út
Vécsey utca
II.
(050097924-as szolgálat kód)
Aba Sámuel tér
Alibég út
Alsópincesor út
Arany János út
Asztalos út
Bajcsy-Zsilinszki út
Balassi Bálint utca
Balogh Antal tér
Bercsényi út
Bethlen Gábor utca
Bethánia köz
Bolt utca
Branyiszkó út
Bártfai út
Csokonai utca
Dolhai út
Dózsa György utca
Esze Tamás út
Felsőpincesor út
Gárdonyi út
Hunyadi út
József Attila út
Kassai út
Kinizsi út
Kálvin tér
Kecskés Tamás út
Kossuth Lajos út
Kórház út
Madách Imre út
Meczenzéfi út
Mohácsi köz
Mátyás Király út
Petőfi Sándor út
Pázmány Péter tér
Poprád út
II.Rákóczi Ferenc út
Szapolyai út
Szent Anna utca
Szádellői út
Széchenyi út
Szobránczi út
Szondi út
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Táncsics Mihály út
Tátra út
Toldi Miklós utca
Törökhalom út
Uzsoki út
Vasvári út
Vereckei köz
Verseny utca
Vörösmarty út
Zrínyi út”
3.§
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
11./ A polgármester 2018. évi szabadságütemezésének jóváhagyása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 13. számú melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Dr. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Sváb Antal Béla bizottsági tag: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is
tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Egyéb hozzászólás, módosító javaslat nem volt, az előterjesztést a képviselő-testület – 7 fő
van jelen a szavazásnál –7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 37/2018.(II.15.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A polgármester 2018. évi szabadságütemezésének jóváhagyása és tájékoztatás
elfogadása a 2017. évi szabadság igénybevételével kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a polgármester 2018. évre
vonatkozó szabadságának ütemezését az előterjesztés mellékletét képező tartalommal,
valamint elfogadja a tájékoztatást a 2017. évi szabadság igénybevételével kapcsolatban.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
12./ Döntés a Szikszó zártkert 6123, 6124, 6125 és 6122 helyrajzi számú ingatlanok
önkormányzat részére történő felajánlásának elfogadásával kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 14. számú melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
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Dr. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Sváb Antal Béla bizottsági tag: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is
tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Egyéb hozzászólás, módosító javaslat nem volt, az előterjesztést a képviselő-testület – 7 fő
van jelen a szavazásnál –7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 38/2018.(II.15.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a Szikszó zártkert 6123, 6124, 6125 és 6122 helyrajzi számú ingatlanok
önkormányzat részére történő felajánlásának elfogadásával kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szikszó, zártkert 6123, 6124,
6125 és 6122 helyrajzi szám alatt található gyümölcsös és szőlő művelési ágú, összesen 1.381
m2 alapterületű ingatlanok felajánlását Szikszó Város Önkormányzata részére.
Megbízza Dr. Pocsai Nóra jogi képviselőt az ajándékozási szerződés elkészítésével,
felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatósági osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
13./ Döntés Szikszó belterület 523/3/A helyrajzi számú ingatlan értékesítésével kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 15. számú melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Dr. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak, azzal a kiegészítéssel,
hogy a telket is ajánlják fel eladásra, nehogy félreértés legyen belőle.
Egyéb hozzászólás, módosító javaslat nem volt, az előterjesztést a képviselő-testület – 7 fő
van jelen a szavazásnál –7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 39/2018.(II.15.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés Szikszó belterület 523/3/A helyrajzi számú ingatlan értékesítésével
kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíti az önkormányzat tulajdonában
lévő Szikszó 523/3/A helyrajzi szám alatt, természetben a Gémeskút u. 27. szám alatt
található „lakóház” megnevezésű 54 m2 alapterületű ingatlant 1.300.000.-Ft, azaz Egymillióháromszázezer forint vételáron, és megbízza a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalt az
adásvételi szerződés elkészíttetésével.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
14./ Döntés a Szikszó belterület 1430/7/A helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási
jog érvényesítésével kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 16. számú melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Dr. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Sváb Antal Béla bizottsági tag: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is
tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Egyéb hozzászólás, módosító javaslat nem volt, az előterjesztést a képviselő-testület – 7 fő
van jelen a szavazásnál –7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 40/2018.(II.15.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a Szikszó belterület 1430/7/A helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó
elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete érvényesíteni kívánja a Szikszó belterület
1430/7/A helyrajzi számú, természetben Szikszó, Köztársaság tér 1. szám alatt található
„földhasználati jog alapján létesült épület, iroda épület” megnevezésű, összesen 48 m2
alapterületű ingatlan tekintetében fennálló elővásárlási jogát, s hozzájárul az ingatlan nettó
570.000.-Ft vételáron történő megvásárlásához. Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatósági osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
15./ Döntés a Szikszó belterület 2155/1 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett elővásárlási
jogról történő lemondásról
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 17. számú melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Dr. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Sváb Antal Béla bizottsági tag: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is
tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
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Egyéb hozzászólás, módosító javaslat nem volt, az előterjesztést a képviselő-testület – 7 fő
van jelen a szavazásnál – 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 41/2018.(II.15.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a Szikszó belterület 2155/1 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett
elővásárlási jogról történő lemondásról
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Szikszó belterület
2155/1 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jogról történő lemondást.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatósági osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
16./ Döntések a 3800 Szikszó, Kassai u. 59. 1/4. szám alatti „szociális” bérlakással
kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 18. számú melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Dr. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Sváb Antal Béla bizottsági tag: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is
tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Egyéb hozzászólás, módosító javaslat nem volt, az I. számú határozati javaslatot a képviselőtestület – 7 fő van jelen a szavazásnál –7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 42/2018.(II.15.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a 3800 Szikszó, Kassai u. 59. 1/4. szám alatti „szociális” lakás bérleti
szerződésének megszüntetéséről
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Ruska Rita 3800 Szikszó,
Kassai u. 59. 1/4. szám alatti önkormányzati bérlakás bérlőjével 2015. február 27. napján
megkötött lakásbérleti szerződés 2018. március 1. napjával történő felmondását, azzal, hogy
bérlő részére visszafizetésre kerül az általa letétbe helyezett 369.152.-Ft összeg.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal. ill. folyamatos
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
A II. számú határozati javaslatot a képviselő-testület – 7 fő van jelen a szavazásnál –7 igen
szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
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Szám: 43/2018.(II.15.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a 3800 Szikszó, Kassai u. 59. 1/4. szám alatti szociális bérlakás
meghirdetéséről
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, elidegenítéséről szóló
20/2015.(X.12.) számú önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint, az önkormányzat
tulajdonában lévő bérlakások közül az alábbi szakember bérlakást pályázat útján bérbeadásra
meghirdeti az alábbiak szerint:
Szikszó, Kassai u. 59. 1/4. szám alatti – 1 lakóelőtér, 2 szoba, 1 nappali, 1 étkező-konyha,
1 fürdőszoba, 1 WC – 74,27 m2 alapterületű szociális bérlakás
1. A bérleti díj 310.-Ft/m2/hó. A bérleti díj a közüzemi költségeket nem tartalmazza.
2. A bérbeadás a Képviselő-testületi döntést követően 10 évre történik.
3. Pályázni a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalnál (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.)
igényelhető kérelem nyomtatvány kitöltésével és szükséges mellékletek csatolásával
lehet.
4. A pályázatok benyújtási határideje: 2018. február 28. napja 16:00 óra
5. A pályázatot Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el, a
pályázat benyújtására megadott határidő lejártát követő első Képviselő-testületi
ülésén. A döntésről minden pályázó írásos értesítést kap.
További információ Szikszó Város Önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatalában (3800
Szikszó, Kálvin tér 1. tel: 46/596-444, fax 46/596-211) kérhető.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
17./ Döntések a Szikszó, Bethlen G. u. 5. 1/2. szám alatti szolgálati jellegű „szakember”
bérlakás bérleti jogviszonyának megszüntetéséről és meghirdetéséről
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 19. számú melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül
elmondja, hogy az előterjesztéshez egy határozati javaslat és egy rendelet-tervezet tartozik.
Dr. Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Sváb Antal Béla bizottsági tag: az Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is
tárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasolnak.
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: a bérlő jelezte, hogy a munkaviszonya megszűnt, ezért a
„szakember lakásra” már nem jogosult, de továbbra is szeretné bérelni, ezért van szükség a
rendelet módosítására.
Egyéb hozzászólás nem volt, Füzesséri József polgármester szavazásra teszi fel a rendelettervezetet, melyet a képviselő-testület – 7 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 7 igen
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szavazattal elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2018.(II.15.) 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 melléklete az alábbiak szerint módosul:
„Önkormányzati tulajdonú lakások
1. Szolgálati jellegű „szakember” lakások:
- Szikszó, Pázmány Péter tér 14. TT/4.
- Szikszó, Kassai u. 49-55. A. épület 1/2.
- Szikszó, Pázmány Péter tér 14. sz. T/1.
- Szikszó, Pázmány Péter tér 14. sz. T/3
- Szikszó, Pázmány Péter tér 14. sz. TT/5.
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.
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-

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.
Szikszó, Vörösmarty u. 18.
Szikszó, II. Rákóczi Ferenc u. 24/D.

3. Költségelvű lakások:
- Szikszó, Pázmány Péter tér 14. I/1.
- Szikszó, Pázmány Péter tér 14. I/2.
- Szikszó, Pázmány Péter tér 14. I/3.
- Szikszó, Pázmány Péter tér 14. I/4.
- Szikszó, Pázmány Péter tér 14. I/6.
- Szikszó, Pázmány Péter tér 14. II/1.
- Szikszó, Pázmány Péter tér 14. II/2.
- Szikszó, Pázmány Péter tér 14. II/3.
- Szikszó, Pázmány Péter tér 14. TT/6.
- Szikszó, Bethlen G. u. 5. 2/1.”
2.§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Polgármester szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a képviselő-testület – 7 fő van
jelen a szavazásnál –7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 44/2018.(II.15.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a Szikszó, Bethlen G. u. 5. 1/2. szám alatti szolgálati jellegű „szakember”
bérlakás bérleti jogviszonyának megszüntetésével és meghirdetésével kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felmondja a tulajdonában lévő 3800
Szikszó, Bethlen G. u. 5. 1/2. sz. alatti, 38 m2 alapterületű szolgálati jellegű bérlakásra 2016.
december 21. napján Sztrik Katalin (sz.: Szikszó, 1985.05.06., an.: Podráczki Mária) 3849
Forró, Akácfa út 8. szám alatti lakossal megkötött bérleti szerződést azzal, hogy a bérlő a
bérleményt az új bérleti szerződés megkötésére vonatkozó Képviselő-testületi döntés
meghozataláig használhatja.
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete továbbá úgy határoz, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről,
elidegenítéséről szóló 20/2015.(X.12.) számú önkormányzati rendeletben meghatározottak
szerint, az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások közül az alábbi költségelvű bérlakást
pályázat útján bérbeadásra meghirdeti az alábbiak szerint:
Szikszó, Bethlen G. u. 5. 1/2. szám alatti – 1 szoba, 1 konyha, 1 fürdőszoba, 1 WC és
közlekedő helyiség – 38 m2 alapterületű költségelvű bérlakás
1. A bérleti díj 498.-Ft/m2/hó. A bérleti díj a közüzemi költségeket nem tartalmazza.
2. A bérbeadás a Képviselő-testületi döntést követően 10 évre történik.
3. Pályázni a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalnál (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.)
igényelhető kérelem nyomtatvány kitöltésével és szükséges mellékletek csatolásával
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lehet.
4. A pályázatok benyújtási határideje: 2018. február 28. napja 16:00 óra
5. A pályázatot Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el, a
pályázat benyújtására megadott határidő lejártát követő első Képviselő-testületi
ülésén. A döntésről minden pályázó írásos értesítést kap.
További információ Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalban (3800 Szikszó, Kálvin tér 1.
tel.: 46/596-444, fax.: 46/596-211) kérhető.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
18./ Döntés a Szikszó külterület 040/3 helyrajzi számú és a 040/4 helyrajzi számú
ingatlanokra vonatkozó birtok-összevonási célú földcsere szerződés megkötéséről
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 20. számú melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot az ülés elején osztották ki a képviselők részére,
ezért a bizottságok nem tárgyalták ezt a napirendi pontot és egy földcseréről van szó.
Hozzászólás, módosító javaslat nem volt, az előterjesztést a képviselő-testület – 7 fő van jelen
a szavazásnál –7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 45/2018.(II.15.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a Szikszó külterület 040/3 helyrajzi számú és a 040/4 helyrajzi számú
ingatlanokra vonatkozó birtok-összevonási célú földcsere szerződés megkötéséről
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete birtok-összevonási célú földcsere
szerződést köt Gunyáné Kiss Eleonóra 3800 Szikszó, Miskolci út 83. szám alatti és Kiss
Csaba János 3800 Szikszó, Móra Ferenc u. 82. szám alatti lakossal a Szikszó külterület 040/3
helyrajzi számú és 040/4 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában azzal, hogy szerződő
felek a csere során a cserébe adott földrészlettel azonos értékű csereterülethez jutnak,
figyelembe véve azok területét, művelési ágát és fekvését is, így értékkülönbözet
megállapítása és megfizetése nem merül fel, valamint egyéb ellenérték megtérítésére sem
kerül sor. A szerződés aláírását követően a 040/3 helyrajzi számú ingatlan kizárólagos
tulajdonosa Szikszó Város Önkormányzata lesz.
Felhatalmazza a polgármestert a csereszerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
19./ Döntés önkormányzati helyiségek térítésmentes biztosítására vonatkozóan
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 21. számú melléklet)
Füzesséri József polgármester: mivel az írásos anyagot az ülés elején osztották ki a képviselők
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részére, ezért a bizottságok nem tárgyalták ezt a napirendi pontot.
Hozzászólás, módosító javaslat nem volt, az előterjesztést a képviselő-testület – 7 fő van jelen
a szavazásnál – 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 46/2018.(II.15.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés önkormányzati helyiségek térítésmentes biztosítására vonatkozóan
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Szikszó Város
Önkormányzata a 2018. évi országgyűlési képviselő választásán a jogszabályban
meghatározott kampányidőszakban (2018. február 17. – 2018. április 8. 19:00) az
országgyűlési képviselő-jelöltek részére lehetőséget biztosítson az önkormányzat valamely
helyiségében egy alkalommal történő térítésmentes választási gyűlés, valamint összejövetel
szervezéséhez, illetve Szikszó város újságában egy alkalommal térítésmentesen történő
megjelenéséhez.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
20./ Döntés a „Településképet meghatározó szikszói uszoda rekonstrukciója – nyílászáró
csere” pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 22. számú melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot az ülés elején osztották ki a képviselők részére,
ezért a bizottságok nem tárgyalták ezt a napirendi pontot.
Hozzászólás, módosító javaslat nem volt, az előterjesztést a képviselő-testület – 7 fő van jelen
a szavazásnál – 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 47/2018.(II.15.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a „Településképet meghatározó szikszói uszoda rekonstrukciója –
nyílászáró csere” pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményének
megállapításáról
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bírálóbizottság írásbeli szakvéleménye és
döntési javaslata alapján az alábbi eljárást lezáró döntést hozza:
1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Capital Class Kft. (3580 Tiszaújváros, Örösi u.
89.) ajánlata érvényes.
2. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a „Településképet meghatározó szikszói uszoda
rekonstrukciója – nyílászáró csere” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes.
3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a „Településképet meghatározó szikszói uszoda
rekonstrukciója – nyílászáró csere” tárgyú közbeszerzési eljárás során a nyertes
ajánlattevő:
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Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:
Ajánlati ár:

Capital Class Kft.
3580 Tiszaújváros, Örösi u. 89.
nettó 9.780.000.-Ft

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
- Egyebek
Dr. Ruttkai Tímea osztályvezető: tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Dr. Farkas
József könyve nyomdakész állapotban van. Három nyomdától érkezett árajánlat, amelyeket az
Oktatási, Kulturális, Sport és Szociális Bizottság is tárgyalt az ülésén. A bizottság a Budai
Nyomda, a Marketing Start Kft. és Wing Mix FesztNet Kft. ajánlata közül a Wing Mix
FesztNet Kft. ajánlatát tartotta a legkedvezőbbnek.
Füzesséri József polgármester: valóban ez az ajánlat a legkedvezőbb. Szóbeli előterjesztésben
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Dr. Farkas József könyvének nyomdai munkájával a
Wing Mix FesztNet Kft. bízzák meg, melynek költsége az előzetes árajánlatok alapján 2.200,Ft+ÁFA/könyv.
Egyéb hozzászólás, módosító javaslat nem volt, a polgármester szóbeli előterjesztését a
képviselő-testület – 7 fő van jelen a szavazáson – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és
meghozta a következő határozatot:
Szám: 48/2018.(II.15.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés Farkas József könyvéről
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Dr. Farkas József
könyvének nyomdai munkájával a Wing Mix FesztNet Kft. bízzák meg, melynek költsége az
előzetes árajánlatok alapján 2.200,- Ft+ÁFA/könyv.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Dr. Ruttkai Tímea osztályvezető: érkezett egy kérelem a Képviselő-testület felé Radácsi
Sándor szikszói lakos részéről, aki a tavalyi évből megmaradt „Szikszó-Jegy”-ét szeretné
felhasználni januárban és februárban.
Sváb Antal Béla képviselő: nem jelentkeznek tömegesen, szerinte járuljanak hozzá a
felhasználáshoz méltányosságból.
Füzesséri József polgármester: szóbeli előterjesztésében javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy engedélyezze Radácsi Sándor Szikszó, Mátyás Király út 11. szám alatti lakos részére,
hogy a 2017. évben kapott „Szikszó Jegyből” fennmaradt összeget 2018. március 1. napjáig
felhasználhassa, beválthassa.
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Egyéb hozzászólás, módosító javaslat nem volt, a polgármester szóbeli előterjesztését a
képviselő-testület – 7 fő van jelen a szavazáson – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és
meghozta a következő határozatot:
Szám: 49/2018.(II.15.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés Radácsi Sándor, Szikszó, Mátyás Király út 11. szám alatti lakos
kérelméről
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy engedélyezi Radácsi
Sándor, Szikszó, Mátyás Király út 11. szám alatti lakos számára, hogy a 2017. évben kapott
„Szikszó Jegyből” fennmaradt összeget 2018. március 1. napjáig felhasználhassa, beválthassa.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a betonkeverő
teleppel kapcsolatos eljárást a Szikszói Járásbíróság megszűntette, mert a kérelmező felek a
megadott határideig nem küldték meg részükre a szükséges iratokat. Az eljárás tehát
megszűnt és a végzés jogerőre emelkedett.
Laczkó Lászlóné alpolgármester asszony: lakosság részéről érkezett kérés azzal kapcsolatban,
hogy az artézi kútnál nem lehetne-e egy kis előtetőt csinálni, hogy amikor esik, ne ázzanak
meg.
Plávenszky László kabinetiroda vezető: sajnos egy villanyoszlop áll közvetlenül a már
megépített pihenő és a kút között, ezért technikailag nem tudják kivitelezni az előtetőt a kút
fölé.
Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, polgármester megköszöni a képviselők aktív részvételét és
az ülést bezárja. Jegyzőkönyv lezárva 15 óra 30 perckor.
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