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SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: 002/15/2015.
Jegyzőkönyv
Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 3. napján 15.00
órakor a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal polgármesteri tárgyalójában megtartott
rendkívüli ülésén.
Jelen vannak: Füzesséri József polgármester
Laczkó Lászlóné és Takács Lászlóné alpolgármester
Dr. Ambrus Barnabás, Gulyásné Dr. Kerekes Rita, Mező István,
Pohubi József és Sváb Antal Béla képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
Dr. Megyeri Gábor alpolgármester
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző
Dr. Ruttkai Tímea szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Kiss Dénes gazdálkodási osztályvezető
Füzesséri József polgármester: köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy az ülés határozatképes és azt megnyitja.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tesz javaslatot Laczkó Lászlóné alpolgármester és
Mező István képviselő személyében.
A képviselő-testület a hitelesítőkre tett javaslatot - 8 fő van jelen a szavazásnál - egyhangúlag
8 igen szavazattal elfogadta.
A jegyzőkönyvet Tőzsérné Jakab Mária a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatal dolgozója
vezeti.
Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban – 1. sz. melléklet – szereplő, alábbi
napirend szerint tartsa ülését:
NAPIREND:
1./ Döntés a Turul Provincia Nonprofit Kft. társügyvezetőjének megválasztásával
kapcsolatban
2./ A köztisztaságról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
3./ Döntés „Műfüves pálya építése Szikszó Városban” című pályázat kivitelezési feladatainak
ellátásával kapcsolatos árajánlatok elbírálásáról
4./ Döntés rendkívüli szociális támogatás igénylésének benyújtásával kapcsolatban
- 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./ Döntés a Turul Provincia Nonprofit Kft. társügyvezetőjének megválasztásával
kapcsolatban
2./ A köztisztaságról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
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3./ Döntés „Műfüves pálya építése Szikszó Városban” című pályázat kivitelezési feladatainak
ellátásával kapcsolatos árajánlatok elbírálásáról
4./ Döntés rendkívüli szociális támogatás igénylésének benyújtásával kapcsolatban
- Egyebek
Fentiek alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:
NAPIREND:
1./ Döntés a Turul Provincia Nonprofit Kft. társügyvezetőjének megválasztásával
kapcsolatban
2./ A köztisztaságról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
3./ Döntés „Műfüves pálya építése Szikszó Városban” című pályázat kivitelezési feladatainak
ellátásával kapcsolatos árajánlatok elbírálásáról
4./ Döntés rendkívüli szociális támogatás igénylésének benyújtásával kapcsolatban
- Egyebek
NAPIREND:
1./ Döntés a Turul Provincia Nonprofit Kft. társügyvezetőjének megválasztásával
kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 2. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, köszönti a napirend
tárgyalásánál Kőrösi Róbert urat, akinek kérdéseket lehet feltenni.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita képviselő: kéri, hogy pár szót szóljon önmagáról.
Kőrösi Róbert: Ő a Puebla csoportot képviseli már évek óta. Ők gyakorlatilag utalvány
értékesítéssel, a cégek költség racionalizálásával foglalkoznak pénzügyi, illetve könyvelési
téren. Szikszó városával elindult egy együttműködés, egy közös cég került alapításra, amiben
szintén tevékenyen részt vállalt. Annak első lépéseként egy call-center került kialakításra, és
benyújtották vételi szándékukat a Turul Kft. 49 %-ának megvételére, amit befektetési céllal
tesznek meg. Van valamilyen rálátásuk a cég előző tevékenységére, könyvelésére, de az még
kevés ahhoz, hogy most itt konkrétumokat tudjon mondani. Az a lényeg, hogy szeretnék
olyanná alakítani a kft-t, hogy az tudjon nyereséget termelni mind a két tulajdonos számára.
Sólyom úr Őt kérte fel arra, hogy a képviseletet itt lássa el Szikszón, amit Ő el is fogadott.
Tehát azt tudja mondani, hogy a Puebla Kft. részéről van egy vásárlási szándék, ami most már
formába is van öntve, van egy vételár, amit nekik ki kell fizetni, a megállapodás szerint a
tulajdonrész csak akkor kerül át, ha teljes egészében ki van fizetve a vételár, ezt a Sólyom úr
bevállalta, azért, hogy lássák, hogy komoly a szándéka. Ez az egy kérése volt, hogy az Ő
általa delegált személy legyen benne a kft. vezetésében. Azt gondolja, hogy néhány hétnek el
kell telnie ahhoz, hogy a konkrét célokat a képviselő-testület elé tudja hozni.
Füzesséri József polgármester: azt gondolja, hogy a Pénzügyi Bizottság is leülhet majd akár
igazgató úrral, akár vele is beszélgetni, amikor már látják, hogy mit lehetne csinálni. Mert azt
látni kell, hogy az utóbbi tíz évben a Turul Kft.-t nem tudták igazán helyzetbe hozni. Ezt így
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már nem szabad tovább folytatni, a Turul Kft-nek új lehetőségeket kell teremteni. Lehetőség
lesz arra, hogy az új beruházásoknál akár alvállalkozóként, akár fővállalkozóként is meg
tudjanak jelenni a piacon.
Sváb Antal Béla képviselő: Kőrösi Róbert úr elmondta a céljait, de semmi konkrétumot nem
mondott magáról.
Kőrösi Róbert: 2000 óta vállalkozó, van több cége, családi vállalkozása, olyan vállalkozása is
van, ami már Szikszóhoz kapcsolódik. Bérbe vett egy épületet, amire később szándékában áll
vételi ajánlatot is benyújtani. Sport terén is jók a kapcsolatai, sportvezetőként tevékenykedett
éveken át. Többrétű a tevékenységük, van több új szabadalmuk is. Van egy pályázatuk, ami
reméli, hogy nyerni fog és akkor rövid időn belül itt Szikszón gőzerővel fognak termelni.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 8 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 182/2015. (VIII. 03.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés a Turul Provincia Nonprofit Kft. társügyvezetőjének megválasztásával
kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2015. augusztus 5.
napjától kezdődő 2016. augusztus 4. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja Kőrösi
Róbert (sz.: Kazincbarcika, 1974.07.14., an.: Berlinszki Margit, adószám: 8392751833, TAJ
szám: 032316735, szig.szám: 554544SA) 3700 Kazincbarcika, Galagonya u. 7/A. szám alatti
lakost a Turul Provincia Nonprofit Kft. második ügyvezetőjének – megbízási jogviszonyban havi bruttó 150.000.-Ft megbízási díjért.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az ügyvezető önálló aláírási joggal rendelkezik.
A korábban megválasztott Gregó János (szül.:1960.05.28. an:Kerek Erzsébet) 3800 Szikszó,
Bartók B. u. 7. szám alatti lakos ügyvezető képviseleti joga önálló, a társaságot kizárólag a
TÁMOP-1.4.6-13/1-2013-0040 „Tranzitfoglalkoztatási Program megvalósítása Szikszón”
pályázattal kapcsolatos kérdésekben képviseli.
Felhatalmazza dr. Simonné dr. Turai Emese ügyvédet a Miskolci Törvényszék Cégbíróságán
az átvezetéssel kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
Füzesséri József polgármester: gratulál Kőrösi úrnak a megválasztásához, azt kéri, hogy a
bizottságokkal, a tanácsnokokkal, az alpolgármesterekkel együtt pár hét múlva tartsanak egy
közös beszélgetést.
2./ A köztisztaságról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 3. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
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Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: a magánterületek tisztántartását kifogásolják a lakosok,
rengeteg bejelentés van, az állattartásra is vonatkozik, azért van szükség a rendelet
elfogadására, hogy – adott esetben - tudjon a hivatal büntetni.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 8 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és megalkotta az alábbi rendeletet:
SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2015.(VIII.04.) számú önkormányzati rendelete
a köztisztaságról
Szikszó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 13. § (1) bekezdésének 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az
alábbiakat rendeli el:
A rendelet célja és hatálya
1.§ (1) A rendelet célja az emberi egészség védelme, a természeti és épített környezet
megóvása, a fenntartható fejlődés biztosítása és a környezettudatos magatartás alakítása.
(2) A rendeletben előírtak betartása közegészségügyi, köztisztasági, környezetvédelmi és
városképi szempontból is fontos, ezért a rendelet végrehajtásában mindenki köteles
közreműködni.
(3) A rendelet hatálya Szikszó Város Önkormányzatának közigazgatási területén élő
valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre,
valamint a város területén elhelyezkedő valamennyi ingatlanra kiterjed.
Fogalom meghatározások
2.§ A rendelet alkalmazásában:
(1) Köztisztasággal összefüggő tevékenység: Az egyes ingatlanok – ezen belül különösen a
lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás stb. céljára) szolgáló más
épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek –
valamint a közterületek tisztántartása.
(2) Közterület: a tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül minden olyan
közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül vagy azonos
feltételek mellett igénybe vehető, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a
magánterületnek a közforgalom elől el nem zárt részét is.
(3) Tisztán tartás: Az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, gyom-, gaz-, hó-, por és
síkosság mentesítése.
A közterületek tisztán tartásával kapcsolatos kötelezettségek és tilalmak
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3.§ (1) Szikszó város köztisztaságának megőrzésében mindenki köteles hatékonyan
közreműködni és minden olyan tevékenységtől, magatartástól tartózkodni, mellyel a települési
környezetet szennyezné, fertőzné.
(2) A közterületen szemetet, hulladékot elhelyezni, elhagyni vagy eldobni tilos, szemetet,
hulladékot kizárólag az utcai szemétgyűjtőbe szabad dobni.
(3) A Közszolgáltató által szervezett lomtalanítást kivéve tilos a közterületen elhelyezett
hulladékgyűjtő edények, konténerek mellé, köré a hulladék, veszélyes hulladék, illetve egyéb
lomok elhelyezése.
(4) Tilos a közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edényzetet, továbbá a szelektív
hulladékgyűjtést szolgáló gyűjtőszigetek edényzetét megrongálni, eltávolítani, vagy bele nem
való hulladékot beletenni.
(5) Tilos az úton, járdán, illetve a közterületen elhelyezett műtárgyak, műemlékek, szobrok,
bárminemű építmények, valamint közlekedési berendezések, jelzések, táblák, közvilágítási
oszlopok, áramszekrények összefirkálása, elmozdítása, valamint megrongálása.
(6) Élő vízfolyásba, belvízelvezető és felszíni vízelvezető csatornába, árokba szennyvizet,
trágyalevet, vagy más szennyezett folyadékot, egészségre ártalmas anyagot, zöld hulladékot,
építési törmeléket, egyéb hulladékot bevezetni, illetve elhelyezni tilos.
(7) Közterületen tilos állatot legeltetni, illetve állati ürüléket hátrahagyni.
(8) Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület be ne szennyeződjék.
Bármilyen szállítmány szállításánál, fel-, illetve lerakásánál a közterület beszennyeződik, a
szennyezés előidézője köteles azt a szállítás alatt folyamatosan, a fel- vagy lerakás elvégzése
után pedig azonnal megtisztítani, illetve megtisztíttatni.
(9) Tilos a közterületen vegyszeres gépjárműmosást végezni, szennyeződést okozó
tevékenységet folytatni, valamint bárminemű rendszeres – nem hibaelhárító – jellegű
gépjármű, vagy szerelési tevékenységet folytatni.
4. § (1) Közterületen rendezett vásárok, sport és egyéb rendezvények esetén a terület
takarítását, tisztán tartását a rendezvény befejezése után a rendezvény szervezője egy napon
belül az köteles elvégezni vagy elvégeztetni.
(2) A rendezvény szervezője köteles a Közszolgáltatóval közszolgáltatási szerződést kötni a
hulladék elszállítására. Amennyiben a terület takarításáról és a hulladék elszállíttatásáról nem
gondoskodik, azt az Önkormányzat végezteti el és a költségeket megtérítteti az engedélyes
által.
(3) Vásárok, sport és egyéb rendezvények idején a rendezvény szervezője köteles
gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról,
üzemeltetéséről.
(4) Vásárok, sport és egyéb rendezvények idején a szervezők kötelesek a várhatóan keletkező
hulladék, szemét befogadására megfelelő mennyiségű szemétgyűjtő edény elhelyezéséről
gondoskodni.
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5.§ (1) A közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló létesítmény esetén
a) belterületen lévő várakozóhelyek, megállóhelyek tekintetében az Önkormányzat,
b) külterületen lévő megállóhelyek tekintetében a közút kezelője
köteles a rendszeres tisztán tartásról, továbbá az ott keletkezett hulladék, szemét elszállításáról
gondoskodni.
Az ingatlanok és a közterületek tisztán tartása
6.§ (1) Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós
használója, illetve haszonélvezője (a továbbiakban együtt: tulajdonos), másnak a
használatában lévő ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) tisztán tartásáról pedig maga a
használó, illetve – a bérleti jogviszony esetén – a bérlő (a továbbiakban együtt: használó)
köteles gondoskodni.
(2) Intézmények, szórakoztató és vendéglátó ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek és
más árusító helyek előtti járdaszakasz, magánparkoló tisztán tartása, hó- és síkosság
mentesítése a tulajdonos, illetve a létesítmény üzemeltető kötelessége.
7.§ (1) Az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles gondoskodni:
a) az ingatlan és az ingatlan előtti járda (járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetve ha a
járda útszegély mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület) tisztán tartásáról,
b) a gyomnövények eltávolításáról, allergén növények, illetve a parlagfű irtásáról,
c) csapadékvíz lefolyásáról,
d) hulladék, szemét összegyűjtéséről, rendszeres elszállíttatásáról,
e) hó eltakarításáról,
f) járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról,
g) az ingatlan megfelelő megműveléséről, rendben tartásáról.
Síkosság mentesítés
8.§ (1) Az ingatlan előtti, illetve az ingatlan megközelítését szolgáló járdák, járdaszakaszok, a
kerékpárút gyalogos közlekedésre kijelölt részéből egy méteres szakasz, (járda hiányában egy
méter széles területsáv), lépcsők síkosság mentesítéséről az ingatlan tulajdonosa, használója
folyamatosan köteles gondoskodni.
(2) Síkosság mentesítésre elsősorban környezetkímélő anyagok (homok, hamu, fűrészpor,
stb.) használhatóak.
(3) Só felhasználása díszburkolatokon, közutakon, járdákon tilos.
(4) A járdáról letakarított havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni vagy eltávolítani,
hogy sem a gyalogos- és gépjárműforgalmat, sem pedig a járda melletti víznyelők működését
ne akadályozza és a hó megcsúszás veszélye kizárt legyen.
(5) Hórakást tilos elhelyezni:
- útkereszteződésben,
- útburkolati jeleken,
- tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyén,
- kapubejáró elé, annak teljes szélességében,
- gyalogátkelő helyen,
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- közüzemi, közhasznú létesítményeken vagy azok körül (pl.: vízelzáró csap, közkifolyó,
lámpaoszlop, tűzcsap, áramszekrény, stb.).
Építéssel, bontással összefüggő köztisztasági feladatok
9. § (1) Az építési területen és az építés közvetlen környékén a szennyezést okozó – ha annak
személye nem állapítható meg – akkor a terület tulajdonosa vagy használója köteles
biztosítani a tisztaságot, gondoskodni az úttestre, járdára való sárfelhordás, egyéb szennyezés
folyamatos megszüntetéséről.
(2) Építési, bontási, felújítási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az annak során keletkezett
hulladék, kitermelt anyag a környezetet ne szennyezze, a csapadékvíz elvezetését és a
közlekedést ne akadályozza, valamint a növényzetet ne károsítsa.
Hulladék szállítása
10. § (1) Közterületen szilárd és folyékony hulladék csak az erre vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően, a környezet lehető legnagyobb kíméletével és úgy szállítható, hogy a
szállítmányból kihullás, kiporzás, csepegés, elszóródás ne keletkezzen.
(2) Amennyiben a szállítás közben a közterület szennyeződne, a szállítást végző köteles azt
eltávolítani – szükség szerint fertőtleníteni – és a további szennyeződés megakadályozásáról
gondoskodni, egyben viseli ennek költségeit és egyéb következményeit.
Közigazgatási bírság
11. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésének minősül, ha a
természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a rendelet
3-10. §-okban meghatározott kötelezettségek teljesítését elmulasztja, vagy a körülírt
tilalmakat megszegi, és ezen magatartása nem minősül szabálysértésnek vagy
bűncselekménynek.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztójával, vagy tilalmak
megszegőjével szemben 5.000.- Ft-tól 30.000.- Ft-ig közigazgatási bírság szabható ki,
tekintettel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény rendelkezéseire.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek elmulasztása, vagy tilalmak
megszegése miatti hatósági eljárás lefolytatása és a cselekmény elbírálása a jegyző
hatáskörébe tartozik, jogorvoslat iránti kérelmet Szikszó Város Önkormányzat Képviselőtestületéhez lehet benyújtani.
(4) A pénzbírság kiszabása miatt lefolytatott eljárás nem mentesít a közterület- használati díj
fizetési, illetve a helyreállítási kötelezettség alól.
Záró rendelkezések
12.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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13.§ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a köztisztasági feladatok ellátásáról szóló
7/1996.(IV.16.) önkormányzati rendelet és azt módosító 9/2008.(VI.26.), 22/2008.(XII.18.),
5/2009.(IV.08.), 15/2009.(XII.22.), 4/2011.(II.15.), 29/2011.(XII.20.), 6/2012.(II.17.),
12/2012.(VI.29.), 25/2012.(XII.21.), 7/2013.(VI.05.) számú önkormányzati rendeletek
hatályukat vesztik.
3./ Döntés „Műfüves pálya építése Szikszó Városban” című pályázat kivitelezési feladatainak
ellátásával kapcsolatos árajánlatok elbírálásáról
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 4. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Polgáriné Dsupin Dóra jegyző: három árajánlat került bekérésre, de csak egy érkezett vissza.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 8 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 183/2015.(VIII.03.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés „Műfüves pálya építése Szikszó Városban” című pályázat kivitelezési
feladatainak ellátásával kapcsolatos árajánlatok elbírálásáról
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az Agroszekortim Kft.-t (3800
Szikszó, Rákóczi u 20.) a „Műfüves pálya építése Szikszó Városban” című pályázat keretében
a kivitelezéssel kapcsolatos feladatok ellátásával 2015. augusztus 14. napjától az
árajánlatában megjelölt 25.100.000.-Ft+ÁFA összegben.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy: szervezési, hatósági és humánigazgatási osztályvezető
Törvényességi szempontból látta: jegyző
4./ Döntés rendkívüli szociális támogatás igénylésének benyújtásával kapcsolatban
Előterjesztő: polgármester
(Írásos anyag csatolva a jegyzőkönyvhöz: 5. sz. melléklet)
Füzesséri József polgármester: írásos anyagot megkapták a képviselők, kiegészítése nincs.
Módosító javaslat nem volt, a képviselő-testület az előterjesztést – 8 fő van jelen a
szavazásnál – egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:
Szám: 184/2015.(VIII.03.) K.T. HATÁROZAT
Tárgy: Döntés rendkívüli szociális támogatás igénylésének benyújtásával kapcsolatban
Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évi központi költségvetéséről szóló
2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a II. 4. pontja alapján, pályázatot nyújt be a
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása keretében,
rendkívüli szociális támogatás folyósítása tárgyában kiírt pályázat elnyerése érdekében.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos dokumentációk aláírására.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős személy:
Törvényességi szempontból látta: jegyző
- Egyebek
Mező István képviselő: a közétkeztetés kapcsán többen megkeresték, olyat hallott, hogy a 150
kihordásos létszám lecsökkent tíz körülire.
Füzesséri József polgármester: az elmúlt időszakban mocskos és nemtelen támadások érték a
konyhát. A szülei is hordják, Ő is megkóstolta, szerinte nem rossz az étel. De azt is lehet
csinálni, hogy elmennek a konyhára néha-néha és megkóstolják az ebédet.
Pohubi József képviselő: Ő is azt tapasztalja, hogy sokszor emberi táplálkozásra alkalmatlan,
amit a konyha főz. Olyan minőségi romlás van, hogy háborognak az emberek.
Mező István képviselő: véleménye szerint az is egy kritika, hogy a kihordásos létszám ennyire
lecsökkent.
Füzesséri József polgármester: fontosnak tartja, hogy jó minőségű legyen az étel és jó
minőséget kapjanak a gyerekek, ki fognak találni valamit.
Dr. Ambrus Barnabás képviselő: állítólag az óvodásoknak is ugyanazt az ételt adják, mint
amit a felnőtteknek. Még a bölcsődések is ugyanazt kapják.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita képviselő: Ő már tavaly is jelezte ezt a problémát. Egyébként
szállítói tartozásai is vannak a konyhának.
Füzesséri József polgármester: meg fogja nézetni, ki kell találni valamit, jelezni fogja a
problémát Dámóczi úr felé is. Egyébként pedig a képviselőknek is el kellene menni a
konyhára egyszer-kétszer, szúrópróbaszerűen és megkóstolni az ételt.
Mező István bizottsági elnök: azok a díszpolgárok, akik már nem élnek, vagy posztumusz
kapták a címet, talán megérdemelnék azt, hogy pl. Szikszón vannak pihenőparkok, azokat
elnevezzék róluk.
Gulyásné Dr. Kerekes Rita bizottsági elnök: Szikszó mindhárom végére, vagy akár egy
parkba, ki kellene tenni egy-egy táblát, amelyen fel vannak sorolva a város testvértelepülései.
Egyéb kérdés, észrevétel nem volt, polgármester megköszöni a képviselők aktív részvételét és
az ülést bezárja. Jegyzőkönyv lezárva 16.00 órakor.
Kmf.
Füzesséri József s.k.
polgármester

Polgáriné Dsupin Dóra s.k.
jegyző

Laczkó Lászlóné s.k.
hitelesítő

Mező István s.k.
hitelesítő

