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IV. 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: 2010. március 12-én 17.00 órakor a Művelődési Házban (Szihalom, Hunyadi u. 138.) 
megtartott Közmeghallgatáson. 
 
Jelen vannak: 

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. Tóth Barnabás képviselő 

 
Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 
 
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné 
 
Zelei András polgármester: Köszönti a megjelenteket, Képviselő-testület tagjait. Megjegyzi, hogy a 
mai Közmeghallgatáson nincsenek annyian, mint előzőleg.   
Fontos volt, hogy az intézmények működni tudjanak, amit hitel felvétellel sikerült biztosítani, 
folyamatos forrás elvonások voltak. Ismerteti a 2009. évről készült beszámolót, ami a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.  
A továbbiakban az alábbiakról tájékoztatja a megjelenteket: 

• IKSZT pályázat: az első fordulón sikeresen túl jutottunk, beadásra került a második forduló is.  

• Szeméttelep rekultivációja: A pályázat elnyerésre került, de nem tudni, hogy mikor kezdik 
meg a munkálatokat, Szihalomra 140 millió forint jutott.  

• A vízösszekötés megvalósult, ami a lakossági vízdíjból lett megépítve.  

• Az anyag és eszközbeszerzésre benyújtott pályázat elutasításra került, forráshiány miatt.  

• Az óvoda felújításra benyújtott pályázat is forráshiány miatt került elutasításra.  

• 28 fő dolgozott a közmunka program keretében a tavalyi évben.  

• A testvér települési pályázat nyert, megvalósult.  

• A vízelvezető árkok karbantartása megtörtént, teljesen ki lettek takarítva, valamint a Kálvária 
előtti terület is rendbe lett téve.  A bozótos kiirtásra került, néhány apróbb munkálat van 
hátra, hogy olyan legyen, mint eredetileg. Lehetett volna egy pályázatot benyújtani a szobrok 
felújítására, de az egyházközség részéről nem került beadásra.  

• Rendbe lett téve a kerékpárút, a parkok, közterek rendben vannak tartva, ahol megtörtént a 
fásítás és virágosítás.  

• 2008-ban adtuk be a szennyvízelvezetés és tisztítás pályázatot, 2009-ben jelezték, hogy nem 
nyertünk. Addig tolták ki a határidőt, hogy módosították az agglomerációs besorolást.  

• A Füzesabony és Szihalom között megépítendő kerékpárút esetében a tervezésre közösen 
nyertük el a pályázatot, valószínűleg idén meg fog valósulni.  

 
 
2010. évi tervek, pályázatok: 
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• Pályázat került benyújtásra a Gyógyszertár előtti játszótér felújítására 7 millió forint 
értékben, a Leaderen belül. Szintén a Leaderen belül szerepel a Polgármesteri Hivatal és az 
Orvosi rendelő előtti parkoló, járda megépítése.  

• Pályáztunk továbbá az óvoda felújítására, ez 15 millió forintos beruházás lenne.  

• A kamerarendszer kiépítése folyamatban van.  

• A KEOP-on belül önállóan is lehet pályázatot benyújtani szennyvízelvezetésre és tisztításra.  

• 2008. évben került beadásra az utak felújítására vonatkozó pályázat 107,5 millió forintot 
nyertünk rá, 6 millió forinttal csökkentették a támogatást. Ebben szerepel a hivatal 
akadálymentesítése, 3 km járda, útfelújítás, buszöböl kialakítása.  

• Az iskola nyílászáróinak cseréjére, szigetelésére pályáznánk, valószínű, hogy a Tisza-tavi 
régióhoz lehet csatlakozni faaprítékos megoldású fűtéskorszerűsítés kialakításához, jelentős 
megtakarítást lehetne így elérni.  

• A pályázati kiírásokat folyamatosan figyeljük.  

• Az un. csordajárásnál a földútnál a földet eladnánk Egerfarmosnak, ezáltal a Cigány-tó 
területe védve lenne. Ha lesz az út pályázat, az északi oldalon lévő földútnál vízelvezető 
árokkal megoldható lenne a nagy esőzések alkalmával a falu védelme.  

• A 2010. évi közmunkaprogramban 40 fő szerepel. Amit eddig végeztek: hó eltakarítás, TSZ 
majornál a cserjés rendbetétele, fásítás, virágosítás, hátra van még a Kálvária befejezése, a 
bérlakásnál lévő terület megművelése, beültetése.  

• A foci pálya körbe lesz kerítve, gyakran a traktorokkal is bejárnak.  

• A Zsóri üdülőterületről kb. 8 millió forint összegű adó folyik be, ezért vissza is kell 
valamennyit forgatni. Tervezzük a közvilágítás kiépítését egy szakaszon, járdaépítést, 
kátyúzást. A polgárőrség rendszeresen járőrözik azon a területen is.  

• Az intézmények festését Csanálosi Sándor irányításával a közmunkások el tudják végezni.  

• Járdaépítésre ajánlották fel a képviselők a tiszteletdíjuk egy részét, amiből anyagot 
vásárolunk, és a közmunkásokkal újjáépíttetjük majd.  

• Az autópálya melletti területet, ha sikerül megszerezni, energiafűvel lehetne beültetni. A 
Tüzép épület javítása, kerítés megépítése.  

• Parókia karbantartásához is segítséget nyújtunk, mert kevés férfi tud besegíteni, most lesz 
elég közmunkás a rendbetételhez.  

• Rima-töltésnél folyamatosan hordják oda a hulladékot, ha meg lesz a kamerarendszer, akkor 
jobban szemmel tudjuk tartani azt a területet is.  

• Ivóvízre vonatkozóan július 17-ig van szerződésünk a vízművel, Mezőszemerének nincs 
szerződése, Egerfarmos tavaly felmondta. A három testület úgy gondolta, hogy együtt 
kellene működtetni, ebből 15-17 millió forintot lehetne szerezni. De, ha beadjuk a szennyvíz 
pályázatot, gondunk lesz, mert nincs mögöttünk biztos háttér, mint a Heves Megyei Vízmű 
mögött. Erre a témára még visszatérünk a későbbiek folyamán.  

• A volt dögkút melletti területre vonatkozóan a Földhivatal megkereste és kérdezték, hogy mi 
a tervünk azzal a területtel. Korábban volt rá pályázati lehetőség, akkor a testület úgy 
döntött, hogy ne adjuk be, mivel 30 %-os az önrésze. Ennyi lenne a bírság összege is, ami 
kiszabható, mivel engedély nélküli kitermelés zajlott. Egy vízjogi engedélyt kérünk rá 
záportározó kialakítására, ezzel ki tudjuk egy darabig védeni a büntetést.  

 
Sári Ferenc: A Hunyadi út rendkívül rossz állapotát veti fel.  
 
Zelei András polgármester: Jeleztük a problémát a KPM felé, több embernek okozott már kárt az 
autójában. Ismerteti a KPM válaszát.  
 
Boda Sándor: Minden kátyúzás után az utak állapota még rosszabb lesz. Véleménye szerint nem 
tartják be a technológiát.  
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Bukta Zsuzsanna: Véleménye szerint drasztikusabb lépések kellenének, akár útlezárással is lehetne 
élni.  
 
Kemény László: Amíg nincs az útpadka legyalulva, addig nem csinálunk semmit, utána lehet a 
lyukakat betömködni. Örül, hogy meg lett csinálva a vízelfolyás. Véleménye szerint jó lenne egy 
hídmérleg, mivel így ellenőrizhetőbb lenne pl. fa kiszállítás esetén a mennyiség. A beszámolót jónak 
tartja, jó lenne, ha az újságban is megjelenne. A földterületet csak a helyieknek kellene eladni. 
Sajnos ma már fizetnek azért, hogy a szőlőt kivágásra kerüljön. Jó ötletnek tartja a rizstermesztést.  
 
Zelei András polgármester: Csak meg kell nézni, hogy mennyi kert van beültetve.  
 
Kósa Jenő: A lánya is azon a véleményen volt, hogy le kell zárni az utat, kihívni a TV-t, csak legyen 
hatása. Ennek az útnak a megcsináltatása nem az önkormányzat feladata lenne. Teljesen újat kellene 
építeni, gyerek kora óta nem csinálták meg rendesen ezt az utat.  
 
Zelei András polgármester: Semminek nem az elrontója, támogatja az ötletet, ő ott lesz. Vegyük fel a 
kapcsolatot a környező településekkel, ha a négy település összefog, nagyobb lenne a hatása.  
 
Kiss Józsefné: Véleménye szerint ez nem szabályos.  
 
Beer Ferenc: Ez nem járható út, mert ott is emberek laknak. Mentőnek, tűzoltónak utat kell 
biztosítani. Azt kellene jelezni a hatóság felé, hogy ez egy olyan út, amin már nem lehet járni. Ha 
nem tesznek semmit, akkor le lehet zárni, de biztosítani kell a forgalmat. Ez közút, ezt nem lehet 
teljesen lezárni, Mezőszemere felé pl. a busznak el kell járni. Ez nem a lakosság dolga, ezért van a 
testület és a polgármester.  
 
Zelei András polgármester: A KPM kitesz néhány táblát és kész.  
 
Keszi Sándor: Véleménye szerint súlykorlátozó táblát kell kitenni, és aki nem tartja be, arra büntetést 
kiróni.  
 
Zelei András polgármester: Mi nem tehetjük ki a táblát, mert a közútkezelő kezében van. Sajnos a 
fagy teszi tönkre az utat.  
 
Sári Ferenc: A Tárkányi úton nincs vízelvezető árok, az eső kimossa a sódert, valamint nincs tiltótábla 
a szemétlerakásra vonatkozóan.  
 
Zelei András: Szemetet sehol nem lehet kitenni. A vízelvezető árkot pedig megnézzük.  
 
Kemény László: A szemétszállítás problémáját veti fel.  
 
Zelei András polgármester: Ez kötelező közszolgáltatásnak minősül. Napra pontosan 3 éve jeleztük 
Országgyűlési képviselőnk felé ezt a problémát, még választ sem kaptunk rá. Ezen a problémán a 
parlamentben tudnának segíteni. tudjuk, értjük a problémát, de mi nem tudunk ezen változtatni. 
Nagyon sok önkormányzat tartozik a Remondisnak, köztük mi is, de mi nem vagyunk hajlandóak ezt 
az összeget kifizetni. Tárgyalást kezdeményeztünk velük.  
 
Nagy Sándor: Tudomására jutott az a hír, hogy a szihalmi vasútállomást el fogják bontani.  
 
Tóth Barnabás: A jegykiadót bontják le, a szolgálati lakást átalakítják.  
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Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Zelei András polgármester a Közmeghallgatást 18.20 

perckor bezárta.  

 

Ezután a Képviselő-testület rendkívüli ülést tartott, egy elfogadásra váró javaslattal.   

 

Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy testületi határozat szükséges 
ahhoz, hogy a 0129/28. és 0129/31. helyrajzi számú területek ingyenes Önkormányzati tulajdonba 
kerülhessenek, ez 2 HA nagyságú földterület. Az Önkormányzat a területek tulajdonjogának 
megszerzése után mezőgazdasági tevékenységgel egészítené ki feladatkörét. Pályázat útján a község 
intézményeinél fűtéskorszerűsítés történne, faaprítékos kazánok üzemeltetésével, ezért a két terület 
nemes nyár energiafával kerülne beültetésre. Kértek még hozzá tulajdoni lapot illetve 
térképmásolatot.  
 
Póka Sándorné: Véleménye szerint nagyon vizes az a terület.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
32/2010. (III. 12.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: 0129/28. és 0129/31. helyrajzi számú területek ingyenes Önkormányzati tulajdonba adása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Zelei András polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a vízzel kapcsolatos témára később 
térjenek vissza, mert Mezőszemeréről még nem érkezett tájékoztatás.  
Elmondja, hogy megvásárlásra került a Kossuth úti kisház, jó állapotban van. Gondolkodott azon, 
hogy esetleg egy vállalkozóval felesben elbontásra kerülne.  
 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, Zelei András 18.30 perckor az ülést bezárta.  

 

 

 

 

Szihalom, 2010. március 12.  
 
 
 
 
 
 
 Zelei András     Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
 Polgármester     Jegyző  


