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III.  
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: 2010. február 15-én 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. Csele Istvánné képviselő 
5. Póka Sándorné képviselő 
6. Ragány András képviselő 
7. Tóth Barnabás képviselő 
 

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

• Molnár Attila 
• Szárszó Tibor 
• Koós Jánosné 
• Gulyás László 
• Wennesz Istvánné 
• Kissné Redele Mária 
• Csomorné dr. Tábori Erika 
• Zsámba Albertné 
• Józsáné Debreceni Edit 

 
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea. 
 
Zelei András polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Tájékoztatja a 
képviselőket, hogy a napirendi pontok változni fognak, a meghívott vendégek miatt.  
A napirendi pontok megtárgyalása előtt hallgassuk meg a vendégek tájékoztatását.  
 
Szárszó Tibor:5-6 éve foglalkoznak a megújuló energiával. Biogáz üzemet 2007-ben adták át. 
Németországban négyezer biogáz üzem működik, Magyarországon 5. Most vannak ilyen 
pályázati lehetőségek, hogy nálunk is beindulhassanak ezek a projektek. Molnár Attila 
tájékoztatta, hogy Szihalmon milyen lehetőségek vannak, így került ide. Zöldhulladék, 
nyesedék, állati-, éttermi-hulladék, lejárt élelmiszerek is be tudnak menni ebbe az üzembe. 
Közel vannak a nagyvárosok, mint pl. Eger, Miskolc. A metán fűtőértéke pontosan annyi, 
mint a földgáznak. Ez átalakulhat, a gázból villamos energiává. Dunaújváros mellett 15 ezer 
fő villamos energiáját fedezi. Kötelező állami garancia van az energia átvételére. A súrlódás 
következtében sok hőenergia keletkezik, ezt fel lehet használni fűtésre, pl. intézményeknél, 
vagy melegházak fűtésére, mosodában, valamint műtrágya helyett is fel lehet használni a 
növénytermesztésnél. Az FVM támogatja a biogáz üzemek létesítését, ilyen pl Sárospatakon 
van, vagy a KEOP-ban nyitott pályázatok vannak biogáz üzemek létesítésére. Ezt a gázt fel 
lehet használni akár lakossági fűtésre is. Jelentős a környezetvédelmi hatás, amihez 
hozzátartozik az is, hogy néhány embernek munkát is adna, tehát munkahelyteremtő. A másik 
lehetőség a forró víz hasznosítása.  
 



 19 

Molnár Attila: Tudja, hogy nagy gondok vannak az önkormányzatoknál, szűkösek az anyagi 
lehetőségek, nem tudják, hogyan emeljék a bevételüket. Véleménye szerint Szihalom nem 
képes arra, hogy tőkét vonzzon be. Ezért gondolt elsőre a termálvíz hasznosítására. Adva an a 
lehetőség, amiből az önkormányzat rövid időn belül bevételhez juthatna, munkahelyet 
teremthetne. Szárszó Tibor ír pályázatokat, tudja, hogy egy pályázatnak hogyan kell kinézni, 
össze tud hozni egy projektet. A kérdés az, hogyan lehet ebből pénzhez jutni, és hogy 
akarnak-e ezzel a lehetőséggel élni. Fel kell mérni a lehetőségeket, keresni kell a 
pályázatokat, az ahhoz megfelelő személyeket. Javasolja, hogy a kérdéseket tegyék fel, mert 
most van lehetőség a válaszok megadására.  
 
Szárszó Tibor: Le szeretné szögezni, hogy nem munkáért jött most ide, ez a tájékoztatás 
hozzátartozik a munkájához. Meg kell vizsgálni azt, hogy mit lehet tenni. Részletesen 
ismerteti a pályázati lehetőségeket. Nem az a cél, hogy most döntsenek.  
 
Zelei András polgármester: Ebben a pályázati lehetőségben, a terület megszerzésére van-e 
mód? Egy ilyen kutat 350 millió forintból lehet megfúrni, de ezt a 35 millió forintért meg 
tudnánk venni. Ezzel a lehetőséggel mi már 8 éve foglalkozunk, csak nem sikerült 
megvalósítani semmit. Többen csak azon voltak, hogy a területet megszerezzék. Nem várunk 
ígéretekre, ha lehetőséget látunk, meg kell ragadni. Mi már semmit nem tudunk csökkenteni, 
további bevétel már csak a lakosság megadóztatásával elérhető, ami nem cél. Véleménye 
szerint ezt a programot nem lenne szabad kihagyni.  
 
Ragány András: Mind a két ötlet nagyon tetszik neki, akár mindkettő megvalósítható lenne. A 
környékről össze lehetne szedni a biohulladékot, a meleg víz hasznosítás pedig valós is. Meg 
kell nézni a lehetőségeket, érdemes lenne ezen elgondolkodni. Ha lenne rá pályázat emellé 
esetleg még uszodát is lehetne létesíteni.  
 
Zelei András polgármester: Egy ilyen beruházást bármelyik bank megfinanszírozna.  
 
Szárszó Tibor: A biogáz egy kicsit rázósabb, nagyobb lehetőséget lát a geotermikus 
megvalósításra, mivel kisebb a kockázata.  Finnországban nagyon ügyesek, ott minden plusz 
energiát felhasználnak. Látott erre egy tanulmányt, ami szerint koncentrátumot készítenek a 
meleg vízből.  
 
Zelei András polgármester: Az uszodaüzemeltetésnél a fűtés nagyon magas, de ezzel az is 
megoldható. Ismerjük a területet, ott a szántóföld, lehet fóliázni.  
 
Antal Mihály: Konkrét energia kimutatást lehet-e valahol találni? Azt érzi, hogy nálunk nem 
gyűlik össze annyi hulladék, hogy magunkban meg tudjuk ezt valósítani. Egy ilyen kútból 
mennyi vizet kell kiemelni, mert nem biztos, hogy hosszú éveken keresztül bírja a hozamot, 
és az állam felé is fizetni kell. Az ötlet szép és jó, de az önkormányzat ehhez nem tud 
hozzátenni pénzt. A vizet is vissza kell sajtolni, ehhez is kell egy kutat fúrni.  
 
Szárszó Tibor: Lehet olyan céget találni, aki megvalósíthatósági tanulmány készít, és 
sikerdíjért bevállalják. Ez csak egyeztetés kérdése.  
 
Tóth Barnabás: Ezzel már nem 8 éve foglalkozunk, sokkal régebben, sok cég járt már itt, régi 
a téma. Lát a dologban fantáziát. Először a területet kellene megszerezni, legyen mögöttünk 
egy bank, a másik legnagyobb dolog a víz visszasajtolása lenne.  
 



 20 

Póka Sándorné: Lehet ötletelni, természetes, hogy kellene ez nekünk, de a legfontosabb az, 
hogy a kút a miénk legyen, erre tudjunk egy konkrétumot, hogy kerülhet bele a pályázatba 
maga a kút. Kell hozzá a kút és kell hozzá pénz. Az önkormányzatnak ez nem fog menni, 
olyan a hitelállapotunk, működési problémáink vannak, ezt csak partnerségben tudná 
elképzelni. Hozzáértő szakember szükséges, aki ezen az úton elindítja a beruházást, mert mi 
nem értünk hozzá. A villamos energiát az állam állami támogatással veszi át a cégektől, és 
most szó van arról, hogy a hőtermelő üzemeknél keletkezett energiát is átveszi. 2011-től 
megszűnik ez a támogatás. Olyan partner kell, aki tőkével is segíti az önkormányzatot, elég 
költséghatékony, mert nagyon messze van. Egy ilyen pályázatnak mennyi a költsége, bírunk-e 
vele? Tényleg most kellene lépni, amikor nyitottak a pályázatok. Mi nem értünk hozzá, 
keresni kell ehhez egy partnert, mert ennek sok összetevője van. El kellene indulni egy úton, 
ehhez valakinek ezt fel kell karolni.  
 
Szárszó Tibor: Ezeknek a kutaknak a tulajdonjoga zűrzavaros, ezek MOL kutak voltak. Meg 
kell nézni, hogy kié a kút, akinek a földjén van, annak van elővásárlási joga, erre van egy 
jegyzék, amik be vannak árazva. Tud olyan embert, aki ezt be tudja mutatni. Az állam örül 
ennek a hasznosításnak. Egy előzetes megvalósíthatósági tanulmány alkalmas arra, hogy a 
lakosság felé bemutatható legyen, számokkal alátámasztható. Ez nem egy nagy pénzösszeg, 
amire található forrás, eldönthető, hogy akarnak tovább menni vagy sem.  
 
Zelei András polgármester: Most is van lehetőség a kötvényre, amit korábban elhibáztunk. A 
kút tulajdonjogával kapcsolatban elmondja, hogy a MOL lemondott róla, most a MÁK-é. 
Nem volt szándék, minek mentünk volna utána.  
 
Koós Jánosné: Szeretné látni az előnyöket és a hátrányokat.  
 
Szárszó Tibor: Előnye, hogy tiszta energiát ad, nem szennyezi a környezetet, nemzet 
független, független a fosszilis árváltozástól, vannak benne ipari tapasztalatok. Hátránya: 
nagy az infrastrukturája, erős a gázszállítás a vezetékeken, kevés az üzemeltető személyzet. 
Nem vagyunk magunkra hagyva, lehet megfelelő embereket találni.   
 
Zelei András polgármester: Köszöni a tájékoztatást, megpróbálunk majd ebbe az irányba 
elindulni.  
 
I. Napirendi pont:  Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapítása, a 
kapcsolódó rendelettervezetek előterjesztése. 
 
Zelei András polgármester: megállapította a határozatképességet és szavazásra bocsátotta a 
napirendet, melyet az alábbiak szerint a képviselők egyhangúan elfogadtak. Tájékoztatta a 
képviselőket arról, 1 fő képviselő kórházban van, 1 fő értekezleten, és Kiss László képviselő 
pedig később érkezik.  
 
Napirend: 

1. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapítása, a kapcsolódó 
rendelettervezetek előterjesztése. 
Ea.: Zelei András polgármester 

2. Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek. 
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Zelei András polgármester: Majdnem minden képviselő jelen volt a Pénzügyi bizottság 
ülésén, ahol alaposan át lett tárgyalva a téma. 12,5 millió forinttal kevesebbet kapunk idén, 
mint a tavalyi évben. Próbálunk minél takarékosabban gazdálkodni, a pályázati lehetőségeket 
kihasználni. Részletesen ismerteti a rendeletet.  
Az újonnan felvett gondozónő besorolása nagyon alacsony. A munkáltatónak joga van ahhoz, 
hogy magasabb bért állapítson meg. Javasolja, hogy lépjen másik kategóriába.  
A civilszervezetek támogatása a következő képpen alakult: 

• Futball: 500 ezer 
• Fúvós: 200 ezer 
• Tobán Hagyományőrző: 200 ezer 
• Bady: 30 ezer 
• Nahóczki Péter: 40 ezer 
• Egyház: 100 ezer 
• Mozgáskorlátozottak: 30 ezer 
• ÖTE: 200 ezer 
• Polgárőrség: 200 ezer 

Összességében 1,5 millió forint.  
Mivel más javaslat nem érkezett, Zelei András polgármester szavazásra bocsátja a 
támogatásokat, amit a Képviselő-testület 5 igen, 2 tartózkodással nem fogadott el.  
 
Zelei András polgármester: Mi a gond a felosztással? 
 
Csele Istvánné: Többször volt arról szó, hogy próbálnak pályázni, megtették?  
 
Zelei András polgármester: Igen, és nyertek is. A mozgáskorlátozottak kapták a legtöbb pénzt, 
100-200 ezer forint közötti összegeket nyertek meg.  
 
Csele Istvánné: Ez mire elég? A továbbiakban mi lesz? Nahóczki Péter világversenyen indul? 
 
Zelei András polgármester: Arra elég, hogy elinduljanak, ezt a szezont ki lehet húzni vele. 
Részletesen ismerteti az Egyházközösség kérelmét.  
 
Albert Lászlóné: A templomban 700 ezer forintba kerül a három ajtó.  
 
Zelei András polgármester: Nem kérnek érte sokat, egyedi megmunkálásúak.  
 
Csele Istvánné: Véleménye szerint a polgárőrség és a tűzoltóság többet is kaphatna. Sokszor 
mondtuk, hogy a falu hírnevét viszik, de véleménye szerint 1,5 millió forint túl sok. A sport 
nagyon sok támogatást kapott már az évek folyamán.  
 
Póka Sándorné: Korábban teljesen az önkormányzat finanszírozta a focit. Készült már 
szerződés a mozgáskorlátozottakkal? Mert a költségeket az önkormányzat fizeti és a 
polgárőrség is ott van, ingyen megkapták a helyiséget. Hány autó után kapják meg a 
támogatást? 
 
Tóth Barnabás: Régen egy térségben voltak. Akár abba is lehet hagyni ezt az egészet. 
Általában 5 percet töltenek a helyiségben, addig nagyon kevés áramot használnak el, a 
rendszer el is fagyna, ha nem lenne fűtés. 
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Póka Sándorné: Ezt ne vegye támadásnak, de ez is egyfajta támogatás. Korábban arról volt 
szó, hogy a mozgáskorlátozottak fizetik a fenntartási költségeket.  
 
Zelei András polgármester: Most adnak be egy pályázatot, amit erre az épületre fordítanak. A 
gépkocsi költséget a támogatásból fizették ki.  
 
Tóth Barnabás: Idén is fognak szponzort keresni, pályázni. Sokat tesznek a faluért. 
 
Póka Sándorné: A létszámmal kapcsolatban kérdezi, hogy 5 fő van, 4 étkezési jegy szerepel, 
és a zeneiskolánál is egy fővel kevesebb.  
 
Zelei András polgármester: Gulyás László lemondott az étkezési jegyről.  
 
Majoros Viktória: Egy fő szülési szabadságon van, ezért nem jár neki.  
 
Póka Sándorné: Miért mondott le az étkezési jegyről? 
 
Gulyás László: Mivel megalázóan kevésnek tartja a mértékét.  
 
Póka Sándorné: Erről egyedül a Képviselő-testület tehet? 
 
Csele Istvánné: Vannak helyek, ahol nincs is. Volt olyan terület, ahol viták voltak, vagy 
amiről többet beszéltek a pénzügyi bizottság ülésén? Idősek klubja? 
 
Póka Sándorné: Dologi kiadás alig van, a személyi bérek adottak, nem volt semmi különös. 
Voltak felvetések, de általános dolgokról volt szó. Az időseknél 1,9 millió a hiány, nem 
tudjuk hogyan fog realizálódni, mert a tavalyi adatok alapján készült a költségvetés, de a 
koncepcióban az volt, hogy fenntartjuk. Felvetette, hogy az energián próbáljunk meg spórolni.  
 
Zelei András polgármester: A következő ülésre hozunk egy energetikust, aki felméri és 
megmondja, hogy megéri vagy sem. A folyóiratot már csak jövőre tudjuk lemondani, mert 
olcsóbb, ha éves szinten fizetjük ki.  
 
Antal Mihály: A költségvetést nem lehet úgy elfogadni, ha a civilalapot később fogadjuk el.  
 
Majoros Viktória: Az anyag e-mailben került kiküldésre, a 15. melléklet azért üres, mert a mai 
nappal kellett lezárni. Köszöni az intézményvezetőknek a segítséget, mivel ezt a költségvetést 
nagyon nehéz volt összeállítani.    
 
Zelei András polgármester: Ismételten szavazásra bocsátja a civilalap összegeit, amit a 
Képviselő-testület 6 igennel és 1 tartózkodással elfogadott, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2010. (II. 15.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Civilalap felosztása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Póka Sándorné: A kifizetés úgy legyen, ha nincs indokolt kérés, akkor március 15. után.  
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Zelei András polgármester: Amikor igényt tartanak rá.  
Szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2010. évi költségvetését, amit a Képviselő-testület 
egyhangúan elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2010. (II. 16.) számú RENDELETE 

Az ÖK 2010. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
II. Napirendi pont:  Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek. 
 
Zelei András polgármester: Az alábbiakról tájékoztatja a Képviselő-testületet: 

• A Testvértelepülés részére ki van választva az anyag és a forma, Kósa Jenő lánya 
készítette el. 25 cm átmérőjű 115 ezer forint+ÁFA.  

• A korábban említett bölcsődére benyújtandó pályázathoz testületi határozat szükséges. 
Részletesen tájékoztatja a képviselőket a pályázatról. A Képviselő-testület részletesen 
megtárgyalta a javaslatot, amit egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2010. (II. 15.) számú HATÁROZATA 
 

Tárgy: Bölcsődei pályázat benyújtása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Zelei András polgármester: A Zeneiskola szeretne TÁMOP pályázatot benyújtani, 
eszközbeszerzésre fordítanak 12 %-ot, nincs hozzá önrész.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2010. (II. 15.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: TÁMOP 2.2.11 számú pályázat benyújtása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Póka Sándorné: Ha nyer a pályázat rögtön ki kell fizetni a pályázatírási díjat a tartalék terhére.  
 
Zelei András polgármester: Ma megjött a hivatalos elutasítás az útpályázattal kapcsolatban. 
Ma készítettünk képeket az utakról, amit e-mailben megküldtünk, kérte, hogy fogadják egy 
személyes találkozóra. Minden út rossz, szinte csukott szemmel mehetne, mert mindegyik út 
borzalmas állapotú. Tóth Barnabás is menne vele erre a személyes találkozóra.  
 
Póka Sándorné: Ennek nincs jogi útja a továbbiakban?  
 
Zelei András polgármester: Bírói úton lehet. Küldtek hiánypótlást, amit még aznap 
megküldtünk. Amikor felhívta őket, 90 napot mondtak. Azt mondták, hogy ha most beadtuk 
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volna 2. helyen lennénk, de miért adtuk volna be, ha még ez le sem zárult. Akkor kellett volna 
lezárni az utat, amikor első alkalommal nem volt válasz.  
 
Csele Istvánné: A Hunyadi út is nagyon rossz állapotban van. Aláírásgyűjtésbe kellene 
kezdeni.  
 
Póka Sándorné: A három falunak össze kellene fogni, megszervezni az aláírásgyűjtést.  
 
Zelei András polgármester: Le volt írva, hogy a megye legrosszabb útja, amikor megjelent a 
fejlesztési terv, abban nem szerepelt. Nem érünk célt az aláírásgyűjtéssel.  
 
Csele Istvánné: Ha nem nyerünk a pályázaton, legalább kavicsot kellene hordani bele, nem 
kellene a pénzekkel dobálózni. Ez legalább ideiglenes megoldás lehetne. Az utakra jobban 
kellene költeni, mint a járdákra. Az egyéni önös érdekeknél fontosabb lenne az út.  
 
Zelei András polgármester: Nagyon rossz az utak állapota, a Zsóryba is kellene vinni 
zúzalékot. Oda nem sokat költünk, és 8 millió forint adót befizetnek, ami nem kevés. Így 
legalább nem mondhatják, hogy nem költünk oda semmit.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: A Képviselő-testületnek jóvá kellene hagyni a 
szavazatszámláló bizottság tagjait. Részletesen ismerteti a tagokat. A 2-nál azért van szükség 
több tagra, mert az igazolással szavazók ott szavaznak. Örül, hogy elvállalták a feladatot, nem 
könnyű a feladat, és komoly szakértelmet kíván.  
Szavazásra bocsátja a Szavazatszámláló bizottság tagjait, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2010. (II. 15.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Szavazatszámláló bizottság tagjainak elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Zelei András polgármester: A bölcsődei gondozónő ügyében nem született döntés. Éves 
szinten 200 ezret jelentene.  
 
Majoros Viktória: Az 1992. július után létrejött jogviszonyokat be lehet számítani. Hiába van 
10 éve nem lehet beszámítani. A különbözetet munkáltatói döntés alapján adható juttatásként. 
Ez nem törvénytelen, nem olyan nagy összeg a különbség.  
 
Csele Istvánné: Sok dologban vissza kellett venni, ha van rá pénz támogatja. Feszültséget 
szülne közöttük. Egyik szavával azt mondja a testület, hogy spóroljunk. Lassan ott tartunk, 
hogy követelőznek az önkormányzattól, az ember kellemetlen helyzetbe kerül, mert senki 
nem szól hozzá. Május óta Kiskörén nincs kifizetve a túlóra és a helyettesítés. Ne tartsunk ott, 
hogy a civilek és a dolgozók követelnek az önkormányzattól.  
 
Albert Lászlóné: A sportnak odaadjuk a sok pénzt, mástól meg sajnáljuk.  
 
Zelei András polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület 4 igen 
szavazattal, 4 tartózkodással elutasított.  
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Zelei András polgármester: A gyesen lévő tanárnő vissza akar jönni, de ki lett írva az 
igazgatói pályázat. A jegyzőnő utána néz, hogy ne legyen belőle gond.  
 
Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Hatósági ügyek 
tárgyalása miatt Zelei András polgármester zárt ülést rendel el. Hatósági ügyek tárgyalása 
után az ülést 19. 30 perckor bezárta.  
 
 
 
Szihalom, 2010. február 15.  
 
 
 
 
 
 
  Zelei András   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester   Jegyző 
 
 
 
  
 
 
 


