SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: SZ/337-12/2018.
Jegyzőkönyv
Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 13. napján 7.30 órakor a
Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli ülésén.
Jelen vannak: Füzesséri József polgármester
Takács Lászlóné alpolgármester
Laczkó Lászlóné alpolgármester
Dr. Ambrus Barnabás, Mező István, és Sváb Antal Béla képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
Dr. Ruttkai Tímea szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Plávenszky László kabinetiroda vezető
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 és Sváb
Antal Béla képviselő személyében.
A képviselő-testület a hitelesítőkre tett javaslatot - 6 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag 6 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./ Döntés a „Településképet meghatározó szikszói uszoda rekonstrukciója – nyílászáró csere”
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról és a 2/2018.(I.05.) K.T. számú
határozat módosításáról
2./ Döntés zsidó sírkertek, sírhelyek rekonstrukciójára vonatkozó pályázat benyújtásával
kapcsolatban
3./ A Szikszói Móricz Zsigmond Általános Iskola intézmény vezetésére beérkezett pályázat
véleményezése
4./ Döntés a „Szikszó jegy” elfogadására vonatkozó elfogadóhelyek módosításával kapcsolatban
5./ A 38/2018.(II.15.) K.T. számú határozat módosítása
6./ Javaslat Szikszó Város településrendezési tervének K-6-1 jelű tervmódosítás - véleményezési
eljárási szakasz értékelésének és lezárásának elfogadásához
7./ Döntés a küzdősport egyesület támogatására vonatkozó együttműködési megállapodás
megkötésével kapcsolatban
- Egyebek
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot – 6 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag
6 igen szavazattal elfogadta és az alábbi elfogadott napirend szerint tartja ülését:
NAPIREND:
1./ Döntés a „Településképet meghatározó szikszói uszoda rekonstrukciója – nyílászáró csere”
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pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról és a 2/2018.(I.05.) K.T. számú
határozat módosításáról
2./ Döntés zsidó sírkertek, sírhelyek rekonstrukciójára vonatkozó pályázat benyújtásával
kapcsolatban
3./ A Szikszói Móricz Zsigmond Általános Iskola intézmény vezetésére beérkezett pályázat
véleményezése
4./ Döntés a „Szikszó jegy” elfogadására vonatkozó elfogadóhelyek módosításával kapcsolatban
5./ A 38/2018.(II.15.) K.T. számú határozat módosítása
6./ Javaslat Szikszó Város településrendezési tervének K-6-1 jelű tervmódosítás - véleményezési
eljárási szakasz értékelésének és lezárásának elfogadásához
7./ Döntés a küzdősport egyesület támogatására vonatkozó együttműködési megállapodás
megkötésével kapcsolatban
- Egyebek
Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
NAPIREND:
1./ Döntés a „Településképet meghatározó szikszói uszoda rekonstrukciója – nyílászáró csere”
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról és a 2/2018.(I.05.) K.T. számú
határozat módosításáról
2./ Döntés zsidó sírkertek, sírhelyek rekonstrukciójára vonatkozó pályázat benyújtásával
kapcsolatban
3./ A Szikszói Móricz Zsigmond Általános Iskola intézmény vezetésére beérkezett pályázat
véleményezése
4./ Döntés a „Szikszó jegy” elfogadására vonatkozó elfogadóhelyek módosításával kapcsolatban
5./ A 38/2018.(II.15.) K.T. számú határozat módosítása
6./ Javaslat Szikszó Város településrendezési tervének K-6-1 jelű tervmódosítás - véleményezési
eljárási szakasz értékelésének és lezárásának elfogadásához
7./ Döntés a küzdősport egyesület támogatására vonatkozó együttműködési megállapodás
megkötésével kapcsolatban
- Egyebek
NAPIREND:
1./ Döntés a „Településképet meghatározó szikszói uszoda rekonstrukciója – nyílászáró csere”
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról és a 2/2018.(I.05.) K.T. számú
határozat módosításáról
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. számú melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül elmondja,
hogy az előterjesztéshez két határozati javaslat tartozik.
Plávenszky László kabinetiroda vezető: az uszoda felújításának második részének elindításához van
szükség egy újabb közbeszerzést elindítani. Ez alapján fog pontosan kiderülni, hogy a beruházás
tényleges értéke mennyi lesz. Alapvetően energetikai beruházásról van szó, tehát a rezsi díjának
csökkentésével visszatérül a beruházás, de ezen kívül esztétikailag is hozzá fog járulni a városkép
fejlesztéséhez.
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Sváb Antal Béla képviselő: az önerő hogyan fog akkor változni?
Plávenszky László kabinetiroda vezető: a pályázatban a beruházás mértékének 5%-át vállalta be az
önkormányzat a pályázat beadásakor, azután sok idő eltelt és az árak az eltelt idő alatt változtak, 13
millió forint értékhatárig hozott határozatot a képviselő-testület, a közbeszerzés során fog kiderülni,
hogy ez az összeg elég lesz-e ténylegesen is.
Mező István képviselő: elképzelhető akkor, hogy ez a 13 millió sem lesz elegendő?
Füzesséri József polgármester: igen, előfordulhat.
Laczkó Lászlóné alpolgármester asszony: ki fogja tudni ezt gazdálkodni az önkormányzat?
Plávenszky László kabinetiroda vezető: igen, mert az évi költségvetésbe bele lett tervezve.
Laczkó Lászlóné alpolgármester asszony: hallotta, hogy magánszemélyek részére az önkormányzat
2,5 milliós vissza nem térítendő támogatást ad energetikai pályázat keretében?
Plávenszky László kabinetiroda vezető: álhírek jelent meg a sajtóban és fals az információ.
Többféle energetikai pályázat van, amelyeket vissza kell téríteni, kölcsönről van szó, de
kamatmentes hitelre.
Mező István képviselő: akkor ez egy új közbeszerzés lesz? Pénzről jelenleg nem kell szavazni?
Plávenszky László kabinetiroda vezető: igen, a napelemre az új közbeszerzést elindításáról kell
szavazni, csak azután kerülhet majd sor az önerő összegének módosítására. Jelenleg folyik a
nyílászárók cseréje, arra kellett egy közbeszerzést lefolytatni és belülről minden fontosabb munkát
elvégeznek, hogy az uszoda időben ki tudjon nyitni. Gál Péter kérése volt, hogy a külső
munkálatokat csak a majális után kezdjék majd el.
Egyéb hozzászólás, módosító javaslat nem volt, az I. számú határozati javaslatot a képviselőtestület – 6 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta és meghozta az
alábbi határozatot:
Szám: 69/2018.(IV.13.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a „Településképet meghatározó szikszói uszoda rekonstrukciója – külső
homlokzati szigetelés, hőszivattyú beszerzése és napelem-rendszer alkalmazása” pályázathoz
kapcsolódó közbeszerzési eljárás megindításáról
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vidékfejlesztési Program keretében
„Településképet meghatározó szikszói uszoda rekonstrukciója” tárgyában „Településképet
meghatározó szikszói uszoda rekonstrukciója – külső homlokzati szigetelés, hőszivattyú beszerzése
és napelem-rendszer alkalmazása”elnevezéssel elnyert támogatás megvalósítása érdekében
közbeszerzési eljárást indít.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges további
intézkedéseket tegye meg, szükséges dokumentumokat írja alá.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
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A II. számú határozati javaslatot a képviselő-testület – 6 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 6
igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 70/2018.(IV.13.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A 2/2018.(I.05.) K.T. számú határozat kiegészítése
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi összesített
közbeszerzési tervét az alábbiak szerint egészíti ki:
Felelős: polgármester

Közbeszer
zés tárgya

Település
képet
meghatár
ozó
szikszói
uszoda
rekonstru
kciója –
nyílászár
ó csere
Település
képet
meghatár
ozó
szikszói
uszoda
rekonstru
kciója –
külső
homlokza
ti
szigetelés,
hőszivatty
ú
beszerzése
és
napelemrendszer
alkalmazá
sa

Típusa

építési
beruházá
s

építési
beruházás

Előzetesen
becsült nettó
értéke (Ft)

Alkalmaz
andó/
választott
eljárás
típusa

Eljárás
tervezett
megindítása

Teljesítés

Felelős
akkreditált
közbeszerz
ési
szaktanács
adó
igénybevét
ele

Előzetes tájékoztató
közzététele

8.279.981.-

nemzeti
eljárásr
end;
Kbt.
115.§

2018. I.
negyedév

2018. I.
negyedév

igen

nem

12.150.000.-

nemzeti
eljárásr
end;
Kbt.
115.§

2018. II.
negyedév

2018. II.
negyedév

igen

nem

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
2./ Döntés zsidó sírkertek, sírhelyek rekonstrukciójára vonatkozó pályázat benyújtásával
kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 3. számú melléklet)
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Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Hozzászólás, módosító javaslat nem volt, a határozati javaslatot a képviselő-testület – 6 fő van jelen
a szavazásnál – egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 71/2018.(IV.13.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés zsidó sírkertek, sírhelyek rekonstrukciójára vonatkozó kérelem benyújtásával
kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „Az európai kulturális örökség
részét képező, Magyarország területén található/fellelhető, jelenleg gondozatlan, elenyészőben lévő
zsidó sírkertek, sírhelyek rekonstrukciója, továbbá a kulturális örökség megismerésében,
védelmében, megőrzésében való minél szélesebb társadalmi részvétel ösztönzése, különös tekintettel
a fiatal nemzedék kulturális örökséggel kapcsolatos tudása fejlesztésének elősegítésére” tárgyban
100%-os intenzitású, vissza nem térítendő támogatás iránti kérelmet nyújt be az önkormányzat
illetékességi helye szerint található, az Izraelita Autonóm Ortodox Egyház tulajdonában lévő 2189
helyrajzi szám alatti ingatlan vonatkozásában azzal, hogy az önkormányzat a támogatni kívánt
tevékenység megvalósításától számított 10 éves határozott időn keresztül vállalja a temető
folyamatos gondozását, karbantartását. A Kérelem benyújtásához, és a támogatni kért tevékenység
megvalósításához Szikszó Város Önkormányzata részére a terület tulajdonosa, az Izraelita Autonóm
Ortodox Egyház írásos megbízását adja.
Felhatalmazza a polgármestert a Kérelem benyújtásával kapcsolatos dokumentumok aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
3./ A Szikszói Móricz Zsigmond Általános Iskola intézmény vezetésére beérkezett pályázat
véleményezése
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 4. számú melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Mező István képviselő: van erre vonatkozóan valamilyen rendelkezés, hogy erről nekik határozni
kell?
Dr. Ruttkai Tímea osztályvezető: igen, véleményeznie kell a testületnek a beadott pályázatot.
Sváb Antal Béla képviselő: mivel az intézmény épülete az önkormányzat tulajdonában van, a
jogszabály előírja, hogy a képviselő-testületnek véleményezési joga van. Annyival szeretné
kiegészíteni, hogy az elmúlt időszakban voltak problémák az intézményen belül, tudomása szerint
két pedagógus felhasználva a gyerekeket próbálta meg az intézményvezető tekintélyét aláásni. A
probléma rendeződött szerencsére azóta.
Füzesséri József polgármester: köszöni a tájékoztatást.
Egyéb hozzászólás, módosító javaslat nem volt, a határozati javaslatot a képviselő-testület – 6 fő
van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot:
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Szám: 72/2018.(IV.13.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Szikszói Móricz Zsigmond Általános Iskola intézmény vezetésére beérkezett pályázat
véleményezése
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Szikszói Móricz Zsigmond Általános
Iskola intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázatra érkezett pályázó, Tóth Anikó vezetői
programját, valamint intézményvezetői megbízását.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
8.10 órakor Gál Péter megérkezik az ülésre.
4./ Döntés a „Szikszó jegy” elfogadására vonatkozó elfogadóhelyek módosításával kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 5. számú melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. A
későbbiekben megpróbálják a beváltóhelyek számát bővíteni és a későbbiekben sem fogják
szorgalmazni az ÉRV Zrt.-vel a megegyezést. A Liga ABC-ben és a Liga Tüzépen, valamint A Sarki
ABC-ben le fogják tudni vásárolni a jegy értékét.
Dr. Ambrus Barnabás képviselő: sokkal jobban járnak majd a nyugdíjasok ezekkel a
beváltóhelyekkel.
Mező István képviselő: téglajegy az idén is lesz?
Füzesséri József polgármester: természetesen, a Szikszó Jegyről szóló határozat eleve úgy lett
elfogadva.
Sváb Antal Béla képviselő: a SIXO Tender mire tudja beváltani a jegyet?
Plávenszky László kabinetiroda vezető: bármilyen ház körüli munka elvégzéséért be lehet váltani, a
fűnyírástól kezdve a csatorna megjavításáig, akár a zár cseréjéig, amire igény van. Kiss Dénest kell
keresni és nála lehet egyeztetni ezzel kapcsolatban.
Egyéb hozzászólás, módosító javaslat nem volt, a határozati javaslatot a képviselő-testület – 7 fő
van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 73/2018.(IV.13.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a „Szikszó jegy” elfogadására vonatkozó elfogadóhelyek módosításával
kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a 247/2017.(XI.23.)
K.T. számú határozatát:
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Szikszó jegyet” ad ki minden 2017.
december 31. napjáig 62. életévét betöltő, Szikszón állandó lakóhellyel rendelkező lakos részére
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20.000.-Ft értékben. A „Szikszó jegy” egyszeri szociális támogatásra szolgál, mely 2018. december
31. napjáig használható fel az alábbi elfogadóhelyeken:
-

ZTR Kft.
Szikszói Városi Intézményműködtető Központ és Könyvtár
Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal
Szikszói Product Termelő és Szolgáltató Szövetkezet
SIXO Tender Kft.
Liga István egyéni vállalkozó (Liga Tüzép, Liga ABC)
Szemán József egyéni vállalkozó (Sarki Hús és Vegyes Élelmiszer Üzlet)

Felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatókkal történő elfogadóhelyi szerződések megkötésére az
előterjesztés mellékletét képező tartalommal
A „Szikszó jegy” kibocsátására a fedezetet Szikszó Város Önkormányzata a 2018. évi
költségvetésébe betervezi, azt saját bevételéből biztosítja. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a
2018. évi költségvetés elfogadása után, az Önkormányzat anyagi helyzetének pontos ismeretében –
lehetőség szerint – további jogosultak számára „Szikszó jegyet” bocsát ki.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
5./ A 38/2018.(II.15.) K.T. számú határozat módosítása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 6. számú melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs. Az
ingyen felajánlott földdel kapcsolatban van szükség módosításra.
Egyéb hozzászólás, módosító javaslat nem volt, a határozati javaslatot a képviselő-testület – 7 fő
van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 74/2018.(IV.13.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: A 38/2018.(II.15.) K.T. számú határozat módosítása
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja és egészíti ki a
38/2018.(II.15.) K. T. számú határozatát:
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szikszó, zártkert 6123, 6124, 6125 és
6126 helyrajzi szám alatt található gyümölcsös és szőlő művelési ágú, összesen 1.381 m2
alapterületű ingatlanok felajánlását Szikszó Város Önkormányzata részére azzal, hogy a kisajátítási
eljárás lefolytatását követően kialakításra kerülő 6124/1 ás 6125/1 helyrajzi számú ingatlanok
képezik az ajándékozási szerződés tárgyát.
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
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Törvényességi szempontból látta: jegyző
6./ Javaslat Szikszó Város településrendezési tervének K-6-1 jelű tervmódosítás - véleményezési
eljárási szakasz értékelésének és lezárásának elfogadásához
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 7. számú melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Dr. Ruttkai Tímea osztályvezető: a szakhatóság visszaigazolását kell elfogadni a képviselőtestületnek.
Egyéb hozzászólás, módosító javaslat nem volt, a határozati javaslatot a képviselő-testület – 7 fő
van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 75/2018.(IV.13.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés Szikszó város településrendezési tervének K-6-1 jelű módosítására vonatkozó
partnerségi egyeztetés lezárásáról
Szikszó város Önkormányzat Képviselő-testülete ügy dönt, hogy Szikszó város Településrendezési
tervének K-6-1 jelű módosítása Partnerségi egyeztetési eljárásának lezárását jóváhagyja az
egyeztetési dokumentumok és az arról készült összefoglaló alapján.
A módosításhoz partnerségi vélemény nem érkezett.
A Képviselő-testület a környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek.
A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a településrendezési terv módosításának
tervanyagát a jelen határozatban foglaltak szerint az állami főépítészhez nyújtsa be végső szakmai
jóváhagyásra.
A határozat mellékletei:
1)

A lakossági fórumról készült jegyzőkönyv a határozat 1. mellékletét képezi.

2)

A kifüggesztésről szóló, a jegyző által készített feljegyzés a határozat 2 mellékletét képezi.

3)

Az államigazgatási eljárásról készült összefoglaló és az államigazgatási szervek véleményei
a határozat 3. mellékletét képezik.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: építési osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
8.30 órakor Pohubi József megérkezik az ülésre.
7./ Döntés a küzdősport egyesület támogatására vonatkozó együttműködési megállapodás
megkötésével kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 8. számú melléklet)
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Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítésül elmondja,
hogy az előterjesztéshez két határozati javaslat tartozik.
Laczkó Lászlóné alpolgármester: az ő unokája az iskolában boxol, akkor ez a támogatás őt is fogja
érinteni?
Füzesséri József polgármester: amennyiben beiratkozik az egyesületbe, akkor őt is fogja érinteni,
bárki csatlakozhat a klubhoz.
Mező István képviselő: sérelmezi, hogy ezt a megállapodást is csak utólag tudta meg, annak
ellenére, hogy ő a sportbizottság elnöke. Biztos, hogy támogatja a javaslatot, mert szereti a sportot,
de nem tartja szerencsésnek, hogy erről nem lett egyeztetve előre a sportbizottsággal.
Füzesséri József képviselő: nem várható el szerinte az, hogy mindenről előre egyeztessenek a
bizottsággal, jobbnak tartotta, ha ezt a megállapodást az egész testülettel együtt tárgyalják meg és
nem csak a sport bizottságra bízza. Amiben tudja, próbálja előre tájékoztatni bizottsági elnök urat az
ő bizottságát érintő kérdésekről.
Laczkó Lászlóné alpolgármester asszony: a TAO pénzből nem lehet támogatni ezt a klubot?
Dr. Ambrus Barnabás képviselő: nem tartozik a boksz a látványsportok közé, ezért a TAO-ból nem
lehet támogatni.
Pohubi József képviselő: javasolja, hogyha Szikszó támogatja a klubot, akkor a klub nevében
szerepeljen a „Szikszó” szó.
Füzesséri József polgármester: támogatást kértek és arról kell döntenie a testületnek, hogy az
önkormányzat támogatja-e őket vagy nem. Véleménye szerint az egy másik kérdés, hogyan nevezik
az egyesületet, ahhoz nem sok köze van az önkormányzatnak. Tolmácsolni fogja majd ezt a kérést
klub felé.
Egyéb hozzászólás, módosító javaslat nem volt, a határozati javaslatot a képviselő-testület – 8 fő
van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi
határozatot:
Szám: 76/2018.(IV.13.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a küzdősport egyesület támogatására vonatkozó együttműködési megállapodás
megkötésével kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a HELL
Energy Kft.-vel a Szikszó városában eredményesen működő Szikszó Boxing Sportegyesület 2018.
évi működésének elősegítése, illetve az Önkormányzat helyi ökölvívó sportéletének támogatása
céljából az előterjesztés mellékletét képező tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatósági osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
A II. számú határozati javaslatot a képviselő-testület – 8 fő van jelen a szavazásnál – egyhangúlag 8
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igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 77/2018.(IV.13.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Felhatalmazás a polgármester részére a tárgyalások lefolytatására a küzdősport
egyesület támogatásáról
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Füzesséri József polgármestert a
Szikszó Boxing Sportegyesület 2018. évi működésének támogatásával kapcsolatos tárgyalások
lefolytatására és a megállapodás aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
- Egyebek
Füzesséri József polgármester: szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy szociális lakások
építéséről folynak tárgyalások. Olyan fiatalok részére adnak támogatást, akik Szikszóra szeretnének
letelepedni, esetleg visszaköltözni. A konstrukció alapján a Takarékszövetkezet finanszírozza majd
az építkezést, az önkormányzat kétmillió forint vissza nem térítendő támogatást nyújtana az azt
megvásárló fiatalok részére. A fennmaradó összeget kedvezményes konstrukcióval törlesztenék a
vásárlók. Fontos, hogyha van olyan fiatal, aki haza akar költözni, az tudjon erről a lehetőségről is.
80 m2 –es családi házakról van szó, a terveken látszik, hogy jó az elrendezése is. A Kórház mellett
és a Dobó utca mellett kezdenék a házak építését.
Dr. Ambrus Barnabás képviselő: kié lesz a terület? A takarékszövetkezeté vagy az önkormányzaté?
Füzesséri József polgármester: az önkormányzaté lesz, amennyiben van saját telke, arra is meg lehet
oldani ezzel a konstrukcióval az építkezést és akkor a telek is a sajátja lesz.
Sváb Antal Béla képviselő: szeretné ismét felvetni a fekvőrendőr kérdését. Egyre többen jelzik
ismét felé azt a kérést, hogy telepítsenek fekvőrendőröket.
Plávenszky László kabinetiroda vezető: először a kátyúzást kell megoldani, nemrég lett az időjárás
alkalmas erre és ezt fogják először megoldani. Majd ezután fog következni a burkolatok felfestése.
Mező István képviselő: régen a KPM csinálta.
Plávenszky László kabinetiroda vezető: meg lehet rendelni onnan is, de nagyon sokba kerül.
Napirenden van a fekvőrendőr és a zebrák felfestése is, egy szakembert már felkért a munkák
megtervezéséért, a tervező jelenleg öt utca tervezését végzi el, ami alapján a munkálatokat el fogják
végezni.
Takács Lászlóné alpolgármester asszony: szeretné jelezni, hogy a Radnóti utcában terveztek
játszóteret és be is lett kerítve, de a munkálatok nem kezdődtek meg, nagyon csúnya a kerítés és
maga a terület is ápolatlan, le kellene azt a kerítést bontani és rendbe tenni, mert sokan jelzés
érkezik felé ezzel kapcsolatban. A másik, hogy a Főtér burkolata sok helyen hiányos, ki kellene
egészíteni.
Füzesséri József polgármester: nem garanciális még a macskakő pótlása?
Takács Lászlóné alpolgármester asszony: már nem garanciális, az önkormányzatnak kell elvégeznie
a pótlást. Ezen kívül a Főtéren több lámpa nem ég. Figyelni kellene azt is, hogy hol nincs világítás a
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városban és szólni, mert e miatt is sokan panaszkodnak.
Dr. Ambrus Barnabás: be kell jelenteni az Émászhoz és megcsinálják hamar.
Takács Lászlóné alpolgármester asszony: többször bejelentette már az Émásznál, hogy a Bolt
utcában nem ég a lámpa, de nem jöttek ki megcsinálni. Azt is szeretné javasolni, hogy a közterületfelügyelők többször járjanak a Főtéren, mert nagyon sokan behajtanak a boltok ajtajáig a tiltó tábla
ellenére. Több szombaton is megjelenhetnének a belvárosban és visszatartó ereje lenne.
Mező István képviselő: Plávenszky Lászlónak szeretné mondani, hogy sok zebrát kell felfesteni a
városban, de egy van, ami nagyon veszélyes és nagyon sok gyerek jár át rajta, ami az iskola mellett
van.
Sváb Antal Béla képviselő: szeretné jelezni, hogy a vízátemelőkkel nagyon sok technikai probléma
van. Szakemberek szerint a szivattyú előtt nincs egy szűrő sem, ráadásul, amikor a Szikszó Víz
munkatársai kijönnek kitakarítani a szivattyút, akkor a sok piszkot, szennyezett rongyot az árokban
hagyják, amit kiszednek. Nagyon fertőzőnek és veszélyesnek tartja. Azt is látta már, hogy miket
szednek ki, papucstól kezdve sok mindent dobnak bele ezekbe a lefolyókba, de egy szűrőt is
rakhatnának a szivattyú elé, ami megkönnyítené a karbantartást.
Füzesséri József polgármester: ezzel sajnos nem sok mindent lehet kezdeni. De erről lehetne egy
felvételt készíteni a helyi televízióba, hogy felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy ezzel milyen
problémát okoznak.
Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, polgármester megköszöni a képviselők aktív részvételét és az
ülést bezárja. Jegyzőkönyv lezárva 9 óra 00 perckor.

Kmf.

Füzesséri József
polgármester

Laczkó Lászlóné
hitelesítő

Dr.Ruttkai Tímea
szervezési, hatósági és humánig.oszt.vez.
Polgáriné Dsupin Dóra
jegyző távollétében

Sváb Antal Béla
hitelesítő
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