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I.  
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: 2010.január 26-án 15 órakor a Művelődési Házban (Szihalom, Hunyadi u. 138.) 
megtartott Képviselő-testületi ülésről. 
 
Jelen voltak: 

1. Zelei András polgármester 
2. Albert Lászlóné képviselő 
3. Antal Mihály képviselő 
4. Ficsór Kálmánné képviselő 
5. Kiss László képviselő 
6. Kósa Jenő képviselő 
7. Póka Sándorné képviselő 
8. Ragány András képviselő 
9. Tóth Barnabás képviselő 
 

Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 
 
Meghívottak közül megjelent: 

• Csepreginé Berecz Ágnes dolgozó 
• Dománné Tuza Krisztina dolgozó 
• Ficsór Istvánné KIKI mb. igazgató 
• Józsáné Debreceni Edit Művelődési ház igazgató 

 
Jegyzőkönyvvezető: Majoros Viktória Pénzügyi tanácsos 
 
Napirend: 

1. Az Önkormányzat éves közfoglalkoztatási tervének meghatározása és elfogadása. 
Ea: Zelei András polgármester 

2. Közmeghallgatás tárgyának meghatározása, időpontjának kitűzése. 
Ea: Zelei András polgármester 

3. Gondozási Központ térítési díjainak meghatározása 
Ea: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 

4. Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek. 
 
Zelei András polgármester: 15.15-kor az ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket, 
megállapította a határozatképességet és szavazásra bocsátotta a napirendet, melyet a 
képviselők egyhangúan elfogadtak. Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy Csele Istvánné 
képviselő-társuk jelezte, hogy munkájából kifolyólag nem tud részt venni az ülésen, míg 
Antal Mihály és Tóth Barnabás később kapcsolódik be az ülésbe. Ezt követően rátért az ülés 
első napirendjére, a közfoglalkoztatási tervre.  
 
I. Napirendi pont:  Az Önkormányzat éves közfoglalkoztatási tervének meghatározása és 
elfogadása. 
 
Elmondta, hogy a munkanélküliek, így a segélyezettek száma az elmúlt évhez képest nőtt, 
tehát ennek eredményeképpen a kiküldött tervben is magasabb létszámot határozott meg, 
nevezetesen 40 főt. Tervei szerint az lenne a cél, hogy megfelelő korú, nemű és végzettségű 
emberek rendelkezésre álljanak minden időszakban. Elképzelése szerint, annak érdekében, 
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hogy a közmunkások valamilyen hasznot hozó tevékenységet végezzenek az önkormányzat 
számára, a szociális bérlakás és a mellette lévő parókia mögötti kerteket ki szeretné ezen 
emberekkel tisztítatni, majd azt követően kordonos uborkatermesztésbe kezdeni. További 
tervei között szerepel, hogy a 2009. évben elkezdett Kálvária rendbetételét a 2010. évben 
befejezzék. Reméli, hogy lehetőség nyílik pályázni anyagokra, eszközökre, melyek 
segítségével tudnának dolgozni a közmunkások és esetlegesen a meglévő járdák felújítása is 
elvégeztethető lenne. 
 
Póka Sándorné véleménye szerint a járdafelújítás elengedhetetlen, mivel a képviselők is 
felajánlották ezen feladat elvégzésére a tiszteletdíjuk 20 %-át, de az uborkatermesztésben 
kételkedik. Az iránt érdeklődött, hogy mennyi lenne az utóbbinak a bekerülési költsége, van-e 
egyáltalán erről költségkimutatás, kinek lehetne eladni a termést és egyáltalán az 
önkormányzat legálisan végezhet-e ilyen tevékenységet. 
 
Zelei András polgármester: elmondása szerint a termés bárhol eladható, de felvenné a 
kapcsolatot a Gazdaszövetséggel annak érdekében, hogy a boltjaiba leadható legyen a 
megtermelt uborka. Véleménye szerint van arra valamilyen mód, hogy a bevételt el tudjuk 
számolni. Elmondta, hogy szükség van a termelő munkára, hogy a közmunkások 
foglalkoztatásának kézzel fogható értelme legyen, illetve sokan vannak, az uborkatermesztés 
pedig sok dolgos kezet igényel. 
 
Póka Sándorné az iránt érdeklődött, hogy a 2009. évi tervben 19 millió Ft volt tervezve 
közcélú foglalkoztatásra, ebből 14 millió Ft-ot kaptunk 520 e/Ft-ot kellett az 
önkormányzatnak hozzátenni, fenn áll-e a módosítási kötelezettség. Ez a kérdés azért 
fogalmazódott meg benne, mert az idén 1,4 millió Ft önrésszel lett megtervezve a 
közfoglalkoztatási terv, melyet egyáltalán megengedhet-e magának az önkormányzat, ugyanis 
ez lényegesen több, mint a tavalyi, a normatíva pedig lényegesen kevesebb. Véleménye 
szerint nagyon kell arra figyelni,hogy az alkalmazott közmunkások munkájának látszata is 
legyen. 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: elmondta, hogy a közfoglalkoztatási tervet 2009. 
évben nem volt kötelező módosítani, ha nem a terveknek megfelelően történt a felhasználás, 
de a 2010. évben már szükséges lesz. 
 
Zelei András polgármester: elmondta, hogy nem mindig csak a fedezet meglétét kell nézni, 
hanem azt is, hogy a 28.500 Ft-os rendelkezésre állási támogatásból nem lehet megélni. A 
Költségvetési törvényben erre a célra jelentősen megnövelték az adható támogatás mértékét, 
tehát felül nyitott az alap, még több embert is alkalmazhatunk. Elmondta továbbá, hogy 
természetesen lesznek olyan segélyezettek akik munkájára a 2009. évi teljesítményük alapján 
a 2010. évben már nem fogunk igényt tartani. 
 
Kósa Jenő elmondta, hogy ő, mint mezőgazdasági szakember tudja, hogy a szántást, ásást 
tavasszal nem jó elvégezni, ebben az időszakban csak a rotálás lehetséges, így nem biztos, 
hogy egy évek óta parlagon levő, famaradványokkal benőtt kertet már a 2010. évben 
uborkatermesztésre lehetne használni. 
 
Ficsór Kálmánné véleménye szerint az emberek ma már inkább a boltban veszik meg a 
zöldségeket ahelyett, hogy megművelnék a kertjüket. Felháborítónak tartja, hogy a Hunyadi 
60. lakói nem képesek művelni az ingatlanhoz tartozó nem túl nagy kertet. Véleménye szerint 
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is lehetőséget kell adni a segélyezetteknek a munkára, de meg kellene, hogy becsüljék azt, és 
ténylegesen valamiféle értelmes munkával, aminek látszatja is van. 
 
Ragány András javasolta, hogy az első évben inkább tököt kellene ültetni a művelendő 
kertekbe, mivel azok már régen nem voltak használva. Véleménye szerint utána kellene járni, 
hogy melyik gazdaságosabb az uborka-, vagy a töktermesztés. 
 
Albert Lászlóné elmondta, hogy a parókiakertből elsőként ki kell szedni a fákat, melyeket 
tüzelésre fel lehetne ajánlani, majd a talajt elő kellene készíteni az uborkatermesztésre. 
 
Póka Sándorné aggodalmát fejezte ki ilyen kétes kimenetelű befektetés miatt, ugyanis az 
önkormányzatnak nincs pénze. Véleménye szerint ebben a kérdésben csak akkor lehet 
nyugodt szívvel dönteni, ha tételes költségvetés készül a kiadásokról és a bevételekről 
egyaránt, ígérvényeket tudnak felmutatni a felvásárlásról. Elmondta, mindezeken túl le 
kellene írni, hogyan történik a technikai megvalósítás, utána kellene járni a törvényes 
háttérnek. 
 
Zelei András polgármester: nem értette az aggodalmat. Ez egy nem túl nagy beruházás, kb. 70 
oszlopra van szükség. 
 
Kósa Jenő azt javasolta, hogy meg kellene kérdezni a közmunkásokat, hogy nem-e akarná 
valamelyikük bérbe venni a területet és így az ő nevében lehetne értékesíteni. Az illetőnek az 
önkormányzat bérleti díjat fizetne, a bevétel egy része pedig az övé maradna. 
 
Póka Sándorné elmondta, hogy támogatja a termelő tevékenységet, de az ötleteket tárgyalásra 
elő kellene készíteni és csak ezt követően foglalkozna vele a képviselő testület, feltéve persze, 
ha legálisan ez megoldható. 
 
Zelei András polgármester: elmondta,hogy nem kell most dönteni, ez csak egy ötlet volt. 
Elgondolása szerint az uborkatermesztésből kb. napi 30 e/Ft-ra lehetne szert tenni, esetlegesen 
a konyhát is meg lehetne kérdezni, hogy átvenné-e a megtermelt növényt. 
 
Ragány András az iránt érdeklődött, hogy most lehetne-e még szántani. 
 
Kósa Jenő elmondta, hogy ha nem fagyott a talaj akkor igen és ha nem szárad ki nagyon 
akkor rotálva porhanyóssá tehető a talaj. 
 
Mivel további kérdés nem érkezett Zelei András polgármester szavazásra bocsátotta a 2010. 
évi közfoglalkoztatás tervet, melyet a képviselő-testület egyhangúan elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2010. (I. 26.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: 2010. évi Közfoglalkoztatási terv elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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II. Napirendi pont:  Közmeghallgatás tárgyának meghatározása, időpontjának kit űzése. 
 
 
Zelei András polgármester: a továbbiakban rátért a második napirendi pontra, mely a 
közmeghallatás tárgya és ideje volt. Véleménye szerint a közmeghallgatáson a 2009. évről 
kellene egy átfogó beszámolót tartani, majd a 2010. évi tervekről szólni. Javasolta, hogy az 
időpontja a választások előtt legyen február végén. Elmondta továbbá, hogy érkezett az 
önkormányzathoz egy ajánlat, hogy hulladékégetőt építenének a régi benzinkút területén. Ez 
az égető nem bocsátana ki füstöt, mivel a kiáramló végterméket is hasznosítaná, valamint a 
sok felszabaduló hő is hasznosításra kerülne. Véleménye szerint amennyiben a képviselő 
testület hajlandóságot mutat ezen beruházás beindítására a közmeghallgatáson lehetne a 
lakosságot is tájékoztatni és a véleményüket kikérni. 
 
Kósa Jenő javasolta, hogy hívjuk meg a hulladékégető szakembereit, hogy részletes 
tájékoztatást adjanak, illetve ki lehetne kérni Ficsórné Editke véleményét is, mivel ő 
szakember. Véleménye szerint, amennyiben megvalósítható lenne ezen beruházás, 
munkahelyet teremtene több embernek, és iparűzési adóbevétellel növelné az önkormányzat 
forrásait. Elmondta, hogy szerinte a közmeghallgatást márciusban kellene tartani, az ott 
megjelentek véleményét megkérdezni a hulladékégetőről. 
 
Ficsór Kálmánné elmondta, hogy tájékoztatni kell a lakosságot arról is, hogy a vizet 2010. 
júliusától nem a Heves megyei Vízmű Zrt biztosítja, hanem a három falu által alakított 
társaság. 
Miután más kérdés nem merült fel Zelei András polgármester szavazásra bocsátotta a 2010. 
évi közmeghallgatás tárgyát, mely nem más, mint a 2009. évet átfogó beszámoló, a 2010. évi 
tervek, a Vízmű Zrt-től való kiválás és amennyiben a képviselő testület támogatja a 
hulladékégető megépítése; időpontja 2010. március 12. 17 óra., melyet a képviselő testület 
egyhangúan elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2010. (I. 26.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Közmeghallgatás időpontjának elfogadása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
III. Napirendi pont: Gondozási Központ térítési díjainak meghatározása 
 
Zelei András polgármester: rátért a harmadik napirendi pontra, mely a Gondozási központban 
alkalmazandó intézményi térítési díjak 2010. évi mértékének elfogadása. Elmondta, hogy 
véleménye szerint elég visszás lenne, hogy a szociális étkezést igénybe vevőknek többet 
keljen fizetni, mint az idősek klubjában tartózkodóknak, ezért javasolta, hogy a szociális 
étkeztetés térítési díját is vegyék le 485 Ft-ra. 
 
Dománné Tuza Krisztina elmondta, hogy évek óta ezzel a módszerrel kellene megállapítani a 
szociális ellátottak térítési díját, de nálunk csak a 2009. évtől kezdődően van így. Egyetért 
azzal, hogy most a szociális étkezők térítési díja jóval magasabbra jött ki, mint az előző 
évben, de azt is mindenki tudja, hogy korábban az egész intézmény fenntartási költsége csak 
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az idősek klubját terhelte, így annak térítési díja volt lényegesen magasabb, 2009. évben pedig 
felosztásra kerültek a költségek a három tevékenység között, így reális térítési díjak jöttek ki. 
Elmondta továbbá, hogy a szociális étkezőkre lényegesebben többet költenek, mint a 
klubosokra, ezen kívül rossz a fűtési rendszer, így ahhoz, hogy a fogászaton elfogadható 
hőmérséklet legyen fel kell csavarni azt, tehát főleg a fogászatot fűtik. Véleménye szerint a 
költségfelosztással reálissá váltak a térítési díjak, fölösleges lenne hozzányúlni, az eddigi árak 
alacsonyak voltak, esetlegesen év közben emelni lehetett volna. Elmondta, hogy aki rászorult 
ezután is igényelni fogja a szociális ellátást, a klubban a térítési díjat tartalmazó számlán 
tagolni kellene az étkezésre és a tartózkodásra jutó díjat, aminek az lesz az eredménye, hogy 
önmagát meg fogja szüntetni. Elmondta, hogy a házi segítségnyújtás és az étkeztetés együttes 
térítési díja nem haladhatja meg az ellátott nyugdíjának 30 %-át, jelenleg kettő főnél lesz 
ilyen, mely különbség az önkormányzatot terheli. Véleménye szerint el kell gondolkodni azon 
is, ha csökken az ellátotti létszám, esetlegesen megszűnik egy tevékenység, mi legyen a 
dolgozókkal, ugyanis 1 gondozó 6 főt láthat el, ezen kívül a szociális étkezés térítési díját nem 
kellene lecsökkenteni, esetlegesen a 100 Ft-os kiszállítás díjjal lehetne variálni. 
 
Zelei András polgármester: az iránt érdeklődött, hogy az 510 Ft magába foglalja-e a kihordási 
díjat. 
 
Majoros Viktória tájékoztatásul közölte, hogy nem. 
 
Csepreginé Berecz Ágnes elmondta, hogy a háziorvossal is vitába keveredett a szociális 
étkezést igénybe venni kívánók miatt, ugyanis többeknek is azt írta az igazolására, hogy 
önellátásra képes, így nem vehetők fel a szociális étkeztettetek közé. 
 
Póka Sándorné elmondta, hogy a törvényeket nem mi találtuk ki, tehát legyünk 
következetesek, az 510 Ft a korábbi 145 Ft-hoz képest sok lett, de meg kell győzni az 
időseket. Véleménye szerint minden térítési díjat így kell elfogadni ahogy van, a kiszállítást 
pedig csökkentsük le 50 Ft-ra. 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: elmondta, hogy a jogszabály nagyon pontosan leírja, 
hogy mit hogyan kell meghatározni. Amennyiben ezekhez képest kisebb összeget állapítana 
meg a képviselő testület azt önkormányzati támogatásként kellene odaadni. Véleménye 
szerint is a kiszállítási díjat lehetne csökkentetni vagy eltörölni. 
 
Ficsór Kálmánné elmondta, hogy az ellátottakban azt kellene erősíteni, hogy örüljenek annak, 
hogy 2009. évben olyan olcsón vehették igénybe a szolgáltatásokat, de a törvényeket be kell 
tartani és egyetért az 50 Ft-os kiszállítási díjjal. 
 
Miután több kérdés nem érkezett Zelei András polgármester szavazásra bocsátotta a 2010. 
február 1-től alkalmazandó intézményi térítési díjakat a következők szerint: szociális 
étkeztetés 510 Ft, házi segítségnyújtás 525 Ft, Nappali szociális ellátás 485 Ft, kiszállítási díj 
50 Ft, melyet a képviselő testület egyhangúan elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2010. (I. 27.) számú RENDELETE 

A szociális ellátások helyi szabályairól 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Ficsór Istvánné elmondta, hogy átgondolta a képviselő testületnek benyújtott kérelmét arra 
vonatkozóan, hogy hosszabbítsák meg 1 évvel a megbízását az igazgatói poszton, de úgy 
döntött, hogy kérelmét visszavonja, mivel nem vállalja az újabb évet az igazgatói székben. 
Elmondta, hogy Kissné Redele Mária óvodavezetőnek meg lesz a végzettsége, véleménye 
szerint vele együtt tudnának dolgozni. Tájékoztatta a képviselőket arról is, hogy 
létszámproblémák fognak felmerülni, amit viszont nagyban befolyásol, hogy a pedagógus 
továbbképzésre benyújtott pályázat sikeres lesz-e. E pályázat kiírásában az szerepel, hogy az 
intézmény két fő továbbképzésére pályázhat,de a beiskolázott pedagógusnak 50 % munkaidő-
kedvezményt kell biztosítani, amely helyettesítéssel nem megoldható. Elképzelésük szerint a 
2011/2012-es tanévtől az óvodában 1 csoportot meg kell szüntetni az alacsony gyereklétszám 
miatt, ami 4 fő elbocsátását vonná maga után. Ennek elkerülésére egyetlen megoldás lenne, ha 
az óvoda-bővítési pályázatot elnyerné az önkormányzat. Elmondta továbbá, hogy nagy 
mozgás várható a pedagógusok között, mivel a fiatalok gyermekvállalás előtt állnak, 
néhányan pedig nyugdíjba vonulnak, ez utóbbiak helyére új dolgozókat kell felvenni. 
A továbbiakban áttért a második beadványára, mely a gyógypedagógus alkalmazásának 
kérdését takarja. Elmondta, hogy a gyógypedagógust kötelező alkalmazni legalább heti 3 
órában, mivel van egy enyhe értelmi fogyatékos tanuló, akinek az ellátása megköveteli a heti 
3 órát. Elmondta, hogy amennyiben a képviselő-testület nem járul hozzá a gyógypedagógus 
további alkalmazásához törvénysértést követ el és az a veszély fenyegeti az önkormányzatot, 
hogy egy Államkincstári ellenőrzés során vissza kell fizetni az összes SNI-s gyerekre felvett 
normatívát. Végső megoldás még az lehet, hogy az alapító okiratból kiveszi a képviselő 
testület az SNI-s gyerekekkel való foglalkozást és így az intézmény nem fog ilyen 
tevékenységet végezni és esetlegesen a szülők elviszik másik iskolába a gyerekeket. El kell 
mondani továbbá, hogy a gyermekek értelmi képessége egyre alacsonyabb, tehát szakmai 
szempontból mindenképpen szükség van a gyógypedagógus foglalkoztatására, ám 3000 Ft/ó-
nál kevesebbért nem lehet szakembert találni. 
 
Miután kérdés nem merült fel Zelei András polgármester szavazásra bocsátotta, hogy a KIKI 
a gyógypedagógust heti 3 órában továbbra is foglalkoztassa, melyet a képviselő testület 
egyhangúan elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2010. (I. 26.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Gyógypedagógus foglalkoztatása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Zelei András polgármester 16.45-kor szünetet rendelt el. 
Az ülés 17.05-kor folytatódott. 
 
IV. Napirendi pont:  Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek. 
 
Zelei András polgármester: tájékoztatta a képviselőket a következőkről: 

- az Elmű-Émász Nyrt-vel bérleti szerződést kellett kötni oszloponként 1400 Ft-ról, 
hogy a térfigyelő kamerákat azokra el lehessen helyezni,  

- a Vidékfejlesztés Ügynökséggel az önkormányzat kötötte meg a megbízási szerződést 
a játszóteres pályázat elkészítésére, annak ellenére, hogy a Szihalom Községért 
Alapítvány adta be a pályázatot, mivel úgyis az önkormányzat finanszírozza azt, 
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- a Tobán Hagyományőrző Néptánc Egyesület leadta beszámolóját a 2009. évben kapott 
önkormányzati támogatás felhasználásáról, 

- megvásárlásra került a Kossuth u. 31. számú ingatlan 700 e/Ft összegért a 
felszámolótól pályázat útján, 

- a foci pénzügyi helyzete katasztrofális. A Wesselényi Alapítványtól pályázat útján 
nyert 60 e/Ft-ot, de mivel 27 e/Ft adótartozása van az APEH nem ad ki 0-s igazolást, 
amely feltétele a pályázati pénz kiutalásának, de a focinak nincs pénze. Ezen túl a 
tavaszi idény beindításához is szükség lenne támogatásra, valamint kb. 30 e/Ft 
kifizetetlen számla is van. A közgyűlésen a jelenlévő képviselők szinte már 
megígérték a kb. 500 e/Ft-os támogatást. 

 
Albert Lászlóné elmondta, hogy tavaly februárban már kifizetésre kerültek a számlák, úgy 
volt hogy nem lesz több, most pedig megint pénzre van szükségük. Véleménye szerint minden 
egyesületet egyformán kellene támogatni. 
 
Zelei András polgármester: elmondta, hogy mindig az esélyegyelősére hivatkoznak, a 
településen mindig lemondanak mindenről, miért kell ezt? Pályázati pénz, támogatás nélkül 
nem lehet fejlődni. A focinak már holnap szüksége lesz legalább 100 e/Ft-ra, 500 e/Ft kell az 
idény elindulásához. 
Elmondta, hogy ha a képviselők megnézik a foci 2007, 2008-as mérlegét abból 
megállapítható, hogy egyre kevesebb költségvetésből gazdálkodnak. 
 
Tóth Barnabás elmondta, ha nem támogatjuk a focit, akkor az egyesület feloszlik és az egész 
pályát egy év alatt szétszedik. 
 
Póka Sándorné elmondta, hogy a koncepcióban 1 millió Ft-ot szavazott meg a képviselő 
testület a civil szervezetek támogatására, mi marad a többieknek, ha 500 e/Ft-ot adunk a 
focinak. A focinak mindig előre kell fizetni. Az iránt érdeklődött, hogy tavaly fizetett-e az 
önkormányzat a megszavazott összegen felül és a sportegyesület visszafizette-e a 
megelőlegezett pályázati pénzt, és miből tevődött össze a bevétele. Javasolta, hogy a 
megszavazott 1 millió Ft-ot osszuk szét a civil szervezetek között és esetleg saját zsebből 
támogassuk a focit. 
 
Zelei András polgármester: elmondta, hogy csak a megállapított összeg lett kifizetve a 
focinak, a megelőlegezett összeg visszafizetésre került, a bevétele a 160 e/Ft NCA 
pályázatból, a 60 e/Ft Wesselényi pályázatból és támogatói jegyekből származott az 
önkormányzati támogatáson kívül. Elmondta, hogy az 500 e/Ft-ot megígérték, hogy 
megkapják, és amit a koncepcióban eldöntöttek az még nem költségvetés. 
 
Kósa Jenő véleménye szerint nem kellene mindig azzal foglalkozni, hogy mennyi szihalmi 
játékosa van a focicsapatnak, inkább csak támogatni kellene a sportot, mivel a gyerekek 
állóképessége egyre rosszabb. 
 
Zelei András polgármester: véleménye szerint egy másodosztályú csapatot és az összes civil 
szervezetet el kell tudni tartani egy ilyen településnek. 
 
Ficsór Kálmánné elmondta, hogy több esetben a szihalmi játékos a kispadon ül az egész 
mérkőzés alatt. Véleménye szerint amennyiben ilyen nagy összeggel támogatjuk a focit nem 
kellene háttérbe szorítani a szihalmiakat. Ezen kérését tolmácsolni kellene a sportvezetés felé. 
Az iránt érdeklődött, hogy az önkormányzat mennyit kap az államtól a sportra. 
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Majoros Viktória elmondta, hogy a település igazgatás, üzemeltetés, közművelődés és 
sportfeladatokra összesen 2010. évben 4,1 millió Ft-ot kap az önkormányzat. 
 
Miután több kérdés nem merült fel Zelei András polgármester szavazásra bocsátotta, hogy 
2010. évi költségvetés terhére a focit 500 e/Ft önkormányzati támogatásban részesítsék, 
melyből 100 e/Ft átutalásáról az ülést követő napon gondoskodjanak, melyet a képviselő 
testület 7 igen és 2 nem szavazat mellett elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2010. (I. 26.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Futball SE támogatása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Majoros Viktória az iránt érdeklődött, hogy a 2010. évi költségvetésbe ezen döntést követően 
1 millió Ft kerüljön betervezésre a civil alapra, vagy 1,5 millió Ft. 
 
Zelei András szavazásra bocsátotta, hogy a civil alapba 1,5 millió Ft kerüljön betervezésre, 
melyet a képviselő testület 6 igen és 3 tartózkodás mellett elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2010. (I. 26.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Civil Alap megállapítása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Ragány András véleménye szerint, mivel Szihalomnak van egy Európa Bajnoka is őt is 
támogatni kellene. 
 
Józsáné Debreceni Edit arra kérte a képviselő testületet, hogy a költségvetés és a 
rendezvényterv elkészítése miatt döntsék el, milyen rendezvényeket kívánnak tartani a 2010. 
évben. 
 
Zelei András polgármester: elmondta, hogy dr. Joó Csaba pályázatot nyújtott be a Leader-hez 
a falunaphoz hasonló rendezvény támogatására, mely elnyerésére jó esélye van, mivel kevés a 
pályázó, így a község falunapját ezzel ki lehetne váltani, ami semmibe nem kerülne. 
 
Józsáné Debreceni Edit azt a javaslatot tette, hogy a március 15-e március 12-én a Petőfi 
falnál , az október 23-ia október 22-én délután kerüljön megrendezésre. Központi ünnepséget 
május 1-én és augusztus 20-án szoktunk azok napján tartani, az idősek napját december 18-án 
15 órától lehetne megrendezni. A május1-et és az augusztus 20-at most is célszerű lenne a 
civil szervezetekkel rendeztetni, az önkormányzatnak így csak az egész napos 
zeneszolgáltatást kellene fizetni, javasolta az összes rendezvényre az 500 e/Ft betervezését. 
Tájékoztatásul elmondta, hogy február 27-én a KIKI, március 13-án a Tobán szervez 
jótékonysági bált. 
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Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: elmondta, hogy a közoktatási esélyegyenlőségi tervet 
2007. december 31-én készítették el, mely az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőségi törvény 
végrehajtása. Az abban szereplő szempontok adottak voltak, akkor szakértővel készítették el, 
az idén főként a létszámváltozások miatt vált szükségessé a módosítása, mely inkább 
aktualizálás. Az ide vonatkozó jogszabályok előírják, hogy évente szükséges az aktualizálása, 
ezen terv megléte elengedhetetlen egy közoktatási pályázat benyújtásához. 
 
Ficsór Kálmánné elmondta, hogy mivel őt érdekelte, részletesen elolvasta az anyagot és 
néhány kérdés merült fel benne, melyekre szeretne választ kapni. Feltétlenül szükséges-e, 
hogy a cigányönkormányzat vezető és az óvodai integrációs program bevezetéséről szóló rész 
benne legyen. 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: elmondta, hogy a terv egy sablon alapján készül, nem 
fontos hogy az említett dolgok benne legyenek, mivel önkormányzatunkra ez nem jellemző, 
de ha benne vannak, akkor minden kitételnek megfelel. 
 
Miután további kérdés nem merült fel Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző szavazásra 
bocsátotta a Közoktatási esélyegyenlőségi terv aktualizálásának elfogadását, melyet a 
képviselő-testület egyhangúan elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2010. (I. 26.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 2009. évi 
költségvetési rendelet módosításra kerül, a kiadott tájékoztatónak megfelelően.  
Várja az ezzel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket. 
Mivel észrevétel, javaslat nem érkezett szavazásra bocsátja a 2009. évi költségvetési rendelet 
módosítását, amit a Képviselő-testület egyhangúan elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2010. (I. 27.) számú RENDELETE 

A 2/2009. (II. 10.) számú az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről, módosításáról és 
végrehajtásának rendjéről módosításáról 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
Hatósági ügyek tárgyalása miatt Zelei András polgármester 18.20-kor zárt ülést rendelt el, 
melyről külön jegyzőkönyv készül.  
Hatósági ügyek tárgyalása után az ülést 18,35 perckor bezárta.  
 
 
Szihalom, 2010. január 26.  
 
 

Zelei András      Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
polgármester      Jegyző 


