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X. 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: 2010. június 29-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. Ficsór Kálmánné képviselő 
5. Kiss László képviselő 
6. Kósa Jenő képviselő 
7. Póka Sándorné képviselő 
8. Ragány András képviselő 

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

• Ficsór Istvánné KIKI mb.ig. 
• Gulyás László Zeneiskola-vezető 
• Lódiné Farkas Zsuzsanna pedagógus 
• Kotánné Szentgyörgyi Szilvia pedagógus 
• Albertné Turbucz Adrienn óvodapedagógus 
• Farkas Lászlóné óvodapedagógus 
• Kissné Redele Mária Óvoda-vezető 
• Menyhárt Károlyné óvodapedagógus 
• Tóth Józsefné pedagógus 
• Kissné Kürti Ildikó dajka 
• Szamosiné Papp Emese óvodapedagógus 
• Rengéné Kiss Edina óvodapedagógus 
• Józsáné Debreceni Edit Művelődési ház ig. 
• Krizsó Ervinné védőnő 
• Zsámba Albertné Pénzügyi bizottság külső tagja 
• Veresné Bernáth Csilla pedagógus 
• Hatos Veronika pedagógus 
• Bukta Zsuzsanna óvodapedagógus 
• Majoros Viktória pénzügyi tanácsos 

 
Zelei András polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelent vendégeket, képviselőket. 
Ismerteti a napirendi pontokat, a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.  
 
Napirendi pont: 

1. A KIKI mb. igazgatójának tájékoztatója az intézmény 2009/2010. évben végzett 
tevékenységéről.  
Ea.: Ficsór Istvánné mb. Igazgató 

2. A KIKI intézményvezetői álláshelyre érkezett pályázatok elbírálása.  
Ea.: Zelei András polgármester  

3. Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek.  
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Zelei András polgármester: Sajnos elég rossz az önkormányzat anyagi helyzete, ezért felkéri 
napirendi pont előtt a Polgármesteri hivatal köztisztviselőjét, Majoros Viktória pénzügyi 
tanácsost ismertesse a kialakult helyzetet.  
 
Majoros Viktória pénzügyi tanácsos: Köszönti a megjelenteket. Neki jutott az a feladat, hogy 
az önkormányzat anyagi helyzetét elemezze. A dolgozók bérét a holnapi nap folyamán kell 
kifizetni, ezért munkabér hitelt kellett igénybe venni. Jelen pillanatban 10,9 millió forint ki 
nem fizetett számlája van az önkormányzatnak. Július 01-vel két fő jogosult jubileumi 
jutalomra, ezen felül július hónapban van még egy fő, aki később jogosult lesz rá. Részletesen 
ismerteti a várható kiadásokat. Július hónapban 21 millió forintot kellene kifizetni. Az lenne a 
testület felé a kérése, hogy nyilatkozzanak arról, hogy mit fizessenek ki és mit ne. Legalább 
kategória csoportot állapítsanak meg. A jubileumi jutalom kifizetése kötelező, a 
köztisztviselők étkezési jegye kötelező, a többieknek adható. Részletesen ismerteti a ki nem 
fizetett számlákat. A Remondis Tisza felé holnap kellene kifizetni a kialkudott összeget, ha ez 
nem történik meg, visszaáll az eredeti állapot.   
 
Zelei András polgármester: A béreket illik kifizetni, számlás vagy nem számlás a tanár, az is 
bér. Érdemes lenne a Remondis felé ezt az összeget kifizetni, és akkor a szolgáltatók 
maradnak.  
 
Póka Sándorné: Miből adódik ez? 
 
Majoros Viktória pénzügyi tanácsos: A 2010. évi költségvetés elkészítésekor mondta, hogy 
június hónapra nehéz helyzetbe kerül az önkormányzat, a költségvetés is olyan volt, hogy ha 
betartjuk, akkor is nehéz a helyzet. Voltak olyan kifizetések, amiket nem tudtunk előre 
betervezni, pl. pályázatoknál tulajdoni lapok, engedélyek, tervek.  
 
Póka Sándorné: Arról volt szó, hogy lehet önrészre pályázni.  
 
Zelei András polgármester: Igen, abban az esetben, ha korábban írtuk volna alá a támogatási 
szerződést, lehet arra hivatkozni, hogy nem bírálták el időben a pályázatunkat. Egy olyan út, 
mint a Petőfi út, 180 ezer forint, ezt a Nemzeti Közlekedéshatóság felé kell kifizetni, minden 
útnál bizonyítani kell, hogy a miénk, ezért 265 ezer forintot fizettünk már ki.  
 
Póka Sándorné: Mi lesz akkor, ha az óvodai pályázat és a többi is beindul? 
 
Majoros Viktória pénzügyi tanácsos: A folyószámlahitel is ki van merítve, ezért kellett a 
bérhitel.  
 
Zelei András polgármester: Ilyenkor hiányzik a kötvény, ami rendelkezésre állna. Más 
település épül, szépül, mi meg nem haladunk, mert nincs önerőnk. Erre biztosan adnak hitelt, 
mert tudják, hogy ezt a pénzt biztosan megkapják. Volt egy olyan javaslat, hogy az 
önkormányzati dolgozók, képviselők hamarabb fizessék be az adót, de ez is aprópénz lenne.  
 
Póka Sándorné: Ez probléma lesz augusztus-szeptember hónapban is. Minden pénz 
megérkezett?  
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Majoros Viktória pénzügyi tanácsos: Igen. Az a baj, hogy itt a sok számla és a személyi 
juttatások, amit a törvény előír. A jubileumi jutalomnak nincs fedezete, de kötelező kifizetni, 
véleménye szerint, aki ennyi időt ledolgozott, az meg is érdemli.  
 
Póka Sándorné: Miből tudjuk ezt kifizetni? Mi a megoldás? Milyen régiek a számlák? Ez a 
tétel elég ahhoz, hogy felborítsa a költségvetést.   
 
Majoros Viktória pénzügyi tanácsos: Május hónaptól kezdve, meg ami azóta jött, és esedékes 
lenne.  
 
Antal Mihály: Nem vagyunk rossz viszonyban a Juventussal, kamattal nem lehetne tolni 
magunk előtt egy kicsit a kifizetést? Tolni kell a képviselői tiszteletdíj kifizetését is, de 
mindenki saját maga nyilatkozzon róla.  
 
Ficsór Kálmánné: Szihalom adhat be ÖNHIKI pályázatot?  
 
Zelei András polgármester: Sok kizáró ok van, nem felelünk meg a feltételeknek, ezért nem.  
 
Ficsór Kálmánné: A munkabért ki kell fizetni. Sajnálja, hogy csak most szembesültek ezzel a 
dologgal. A hivatalban van néhány pénzügyi végzettségű, csak látják, hogy mit lehet kifizetni. 
Ha ennyire nem volt pénz, minek kellett május 01-t tartani. Mennyibe került annak a 
megrendezése? Nem gondolta, hogy Szihalom ilyen helyzetbe fog kerülni. A kötvény is egy 
hitel, de az önkormányzatot hosszú időre eladósította volna. A pénzügyi szakemberekre bízza 
a dolgot. A köztisztviselőknek kötelező az étkezési díj, de maradjon el.  
 
Póka Sándorné: A képviselői tiszteletdíj tolódjon, a május havi számlák felét ki kellene 
fizetni, és egyezkedni kellene a Juventussal. Véleménye szerint a rezsi díjat kellett volna 
emelni, annyival, amennyivel a díjak emelkednek.  
 
Antal Mihály: Nem akarja, hogy bárkitől el legyen véve az étkezési jegy, véleménye szerint 
össze kellene vonni 2-3 hónapra, addigra javulhat az önkormányzat anyagi helyzete.  
 
Majoros Viktória pénzügyi tanácsos: A Juventus utólag számláz, akkor a munkabért, számlás 
tanárokat, és a segélyeket, Remondist fizessük ki. Jubileumi jutalom? A július 01-én a 
számlán kellene lenni.  
 
Póka Sándorné: Meg kell beszélni az érintettekkel.  
 
Zelei András polgármester: Szavazásra bocsátja az elhangzottakat, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
93/2010. (VI. 29.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Likviditási helyzet rendezése.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Antal Mihály: Meg kellene beszélni a problémát a Juventussal, véleménye szerint elég 
rugalmasak, lehet velük egyezkedni. 
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Zelei András polgármester: Fel kellene venni a kapcsolatot a szolgáltatókkal is. Viszont így 
nem tudjuk a járdaépítést folytatni, ki kell fizetni azokat a számlákat, amik az építéshez 
kellettek, mert akkor legközelebb nem ad.  
 
Ficsór Kálmánné: Önrészre nem lehet pályázni? 
 
Zelei András polgármester: Meg tudjuk indokolni, hogy miért lett később aláírva a mi 
szerződésünk.  
 
Kissné Redele Mária Óvodavezető: Véleménye szerint lehet önrészre pályázni, 50 %-ot 
adnak.  
 
Majoros Viktória pénzügyi tanácsos: Kérné, hogy mutassa meg, hogy ez hol található.  
 
Zelei András polgármester: A beruházás nem lesz kész augusztusra. Július 14-én jönnek 
helyszínelni a buszöböllel kapcsolatban. Nagyon lassan halad, rossz ez a rendszer így. Nem 
lehet hamarabb megkezdeni a beruházást, mert külön kellett volna közbeszereztetni, ami plusz 
költséget jelentett volna.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Amíg nincs támogatási szerződés, nem tudunk 
előleget sem igényelni, és az elszámolható részhez sem tudunk hozzájutni, ami 3,5-4 millió 
forintot tesz ki.  
 
I. Napirendi pont:  A KIKI mb. igazgatójának tájékoztatója az intézmény 2009/2010. 
évben végzett tevékenységéről.  
 
Zelei András polgármester: Minden képviselő megkapta a napirendi ponttal kapcsolatos 
előterjesztést, nagyon tartalmas a beszámoló, rávilágít minden gondra, problémára. Várja a 
kérdéseket, észrevételeket, esetleg a szóbeli kiegészítést.  
 
Ficsór Istvánné KIKI mb.ig.: Nagyon bonyolult volt elkészíteni a beszámolót, érezhetőek a 
személyi változások. Az utóbbi időben 6 kolléga ment nyugdíjba, akiket fiatal munkaerővel 
kell pótolni. Olyan kollégák esetek ki, akik ebben profik voltak. Mivel átalakult a személyi 
összetétel, ehhez kell igazítani a munkát, és a fiataloknak is meg kell tanulni, hogy milyen 
követelmények szerint dolgozunk, és dolgozunk majd ezen túl is. Referencia intézmény címet 
sikerülne elérni a szihalmi iskolának, az hasznára válna. Be kellett mutatni két jó gyakorlatot, 
egyet az iskolában, egyet az óvodában. Be kellett mutatni továbbá az alapdokumentációt, ami 
alapján az intézmény dolgozik, és majd ezután lesz egy helyszíni szemle. Megnézik, hogy a 
dokumentumok a valóságnak megfelelnek-e, és pontozási rendszer alapján értékelnek. 
Lesznek majd különböző szakmai képzések, ezekért nem kell fizetni. Ehhez az átalakult 
gyerekállományhoz alkalmazkodni kell és ez csak így valósítható meg.  
 
Ficsór Kálmánné: Nagyon tartalmas, részletes volt a beszámoló, részt vett az óvodai évzárón 
és az iskolai értékelő napon. Jó volt látni, hogy a gyerekek jól érezték magukat, ügyesek, 
aranyosak voltak. Az értékelő napon sok diák kapott elismerést, ami nagyon örvendetes. 
Gratulál a végzett munkához. A bölcsődés gyerekek is bizonyítottak a szülők megelégedésére.  
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A problémás gyerekek miatt el kellene gondolkodni azon, hogy Szihalomnak nincs túl nagy 
szüksége a létszámra. A magatartási gondokkal küzdő gyereket nem igazán büntetik azzal, 
hogy átviszik másik iskolába. Fontolóra kellene venni, hogy a szihalmi iskola legyen 
majdhogy nem a szihalmi gyerekeké. Ez plusz nevelői feladatokat is jelent. A zeneiskolához 
csak gratulálni tud, örül, ha a programokban olvassa, hogy a szihalmi zenekar fellép. Köszöni 
az éves munkát, a kollégáknak is, reméli, hogy megkapják azt a segítséget, amire szükség 
volt.  
 
Póka Sándorné: Minden évben magas színvonalú munkát kapnak kézhez, ezt már 
megszokhatták. Szakmailag nem is akarja ezt elemezni, nem vagyunk szakemberek az 
oktatásban. Látszik a beszámolóból, hogy a magatartásra, szorgalomra, képességre, készségre 
vonatkozóan alapos az elemzés, minden odafigyelést megkapnak a gyerekek. Azt szűrte le, 
hogy negatív a vélemény a gyerekekkel kapcsolatban. A házi feladatnál, tanulásnál segítséget 
igényelnek, rá kell kényszeríteni őket, hogy tanuljanak, nem ez lenne a feladat, hanem a 
motiválást kellene fejleszteni. Érződik a napközis csoport leépítése. A gyerekek maguktól 
maradtak el, vagy úgyis lemaradtak volna? Egyet ért Ficsór Kálmánné képviselőtársával, a 
bejáró gyerekekkel kapcsolatban. Az intézményvezetőnek joga van eldönteni, hogy felvegye-
e azt a gyereket. Érdekesnek találta, hogy az iskola tisztaságával probléma van a gyerekek 
részéről, de kik koszolnak, szemetelnek, természetesen nem a tanárok.  
 
Zelei András polgármester: Korábban felvetődött, hogy átvegyük-e a gyerekeket vagy sem. 40 
millió forintot tettünk hozzá tavaly az oktatáshoz. Nekünk azt kell megnézni, hogy nekünk mi 
a jobb, és nem azt kell nézni, hogy Mezőszemerének mi a jó, hanem azt, hogy mi Szihalom 
érdeke. Látható, hogyan álltak hozzá a víziközmű társulathoz is. Meg kell nézni, hogy megéri 
vagy sem.  
 
Kissné Redele Mária óvodavezető: Nem mondhatjuk, hogy nem, mert az alapító okiratban 
benne van, hogy átvehetőek a gyerekek a maximum határig. A beiratkozáskor már gondban 
lenne, ha nem vehetne fel mezőszemerei és egerfarmosi gyerekeket, mert nem tudta a nevelési 
tanácsadó döntését. Az a korosztály kerül be, ezért vettünk fel más településről is gyerekeket. 
Az óvodás gyerekek felvételét meg szokta beszélni az intézményvezetővel. Lehet, hogy 2-3 
év múlva nekünk lenne jó, ha jönne néhány gyerek, mert a létszámmal gondunk lesz.  
 
Ficsór Istvánné KIKI mb.ig.: A napköziben tavaly nem voltak maximum létszámok, nem tölti 
be azt a szerepet, amit kellene, mert nagyon magas a létszám, 31 fő. A 4. osztályt már a 
nagyokhoz kellett tenni. Néhány éven belül el kell gondolkodni azon, hogy az 1-2 osztály 
igényli-e a napközit, ez nagyon meghatározó időszak ez számukra. Ha sikerülne elérni, hogy 
az 1-2 osztályban az egész napos oktatást vezetnék be. Két pedagógus foglalkozna a 
gyerekekkel, mindenhol így működnek, akkor elég lenne a két csoport. Ha nem világít rá a 
beszámolóban a hiányosságokra, akkor nem lett volna reális kép a tavalyi évről. Vannak olyan 
gyerekek, akik csellengenek, a szülők nem igazán tudják ezt a problémát kézben tartani, a 
felsőbb osztályokban. Ez szorosan összefügg a tisztasággal. Alakítani kell az önigényességen 
is. Nem biztos, hogy otthon is ugyanezt csinálja. A gyerekek nincsenek rászorítva ezekre a 
dolgokra, a szülők nem alakítják ki a gyerekben, nehéz csak intézményi szinten 
megvalósítani. A szülőket kell jobban megnyerni, az ő kezükben van a gyerek sorsa. A 
pedagógus nem tud mindent megváltoztatni. Át kell gondolni a bejáró gyerekek dolgát, 
számításokat kell végezni, de az is igaz, amit Kissné mondott. Volt olyan is, aki el lett 
utasítva. Fontos a konzultáció a másik iskolával. Az is lehet, hogy azért hozza át a szülő a 
gyereket, mert az iskola magasabb színvonalú. Az átjáró gyerekek közül 80 % alul 
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szocializált, vannak gondok, problémák, de sajnos a szihalmi gyerekekkel is, át kell gondolni 
a teendőket.  
 
Zelei András polgármester: Köszöni az eddig végzett munkát, öröm volt részt venni az óvodás 
évzárón, nagyon jó érzés volt számára, sajnos az iskolában nem tudott elmenni. Örül, hogy 
ilyen szintű oktatás folyik, a nehézségek ellenére is, mindent megtesznek a gyerekekért. 
Mégegyszer megköszöni a munkájukat, kíván a nyárra jó pihenést, feltöltődést.  
Szavazásra bocsátja a beszámolót, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
94/2010. (VI. 29.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: KIKI beszámoló elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
II. Napirendi pont:  A KIKI intézményvezetői álláshelyre érkezett pályázatok elbírálása 
 
Zelei András polgármester: Egy pályázat érkezett be az intézményvezetői állás betöltésére, 
Kissné Redele Máriáé, ami minden képviselő részére ki lett küldve. Nagyon jó vélemények 
érkeztek vissza, gratulációját fejezi ki.  
 
Póka Sándorné: Nagyon tartalmas, átgondolt a pályázat, nekünk a vélemények alapján kell 
bírálni, ebből kell kiindulni, a jelenlévők 100 %-a támogatta, hogy ő legyen az 
intézményvezető. Kívánja, hogy jó kapcsolata legyen a Képviselő-testülettel, az anyagiak ne 
befolyásolják ezt a kapcsolatot. Kívánja továbbá, hogy a polgármesterrel és a jegyzővel is jó 
kapcsolata legyen, fontosnak tartja a szülői kapcsolatot. A legfontosabb, hogy a szülőket kell 
nevelni, mert ha a szülői házban nincs rend, akkor nem érhető el semmilyen eredmény. 
Legyen tekintélye a tanárnak, a gyerek ne hallja otthon, hogy ilyen meg olyan a tanár, 
beszélje meg a szülő a pedagógussal. A pedagógusok is fogjanak össze, segítsék Kissnét.  
 
Kissné Redele Mária óvodavezető: Előre is köszöni a bizalmat, a fenntartóval eddig is jó volt 
a kapcsolat, minden problémát meg tudtak beszélni, a vezetők illetve a kollégák részéről is jó 
volt a kapcsolat. A rendezvényekből is kivették a részüket és ezután is ki fogják venni. A 
szülőket sikerült megnyerni, ezt mutatják a mutatók, jó lenne, ha ehhez anyagi segítség is 
lenne, de ezt majd pályázatok útján próbálják előteremteni.  
 
Zelei András polgármester: Mindig megkeresték a pályázati lehetőségeket, nézték, hogy 
miből lehet pénzt szerezni. Jó volt a kapcsolat mindenkivel, részt vettek mindenhol, ahol a 
tudást gyarapítani lehetett. Kissné Redele Mária intézményvezető pályázatát elfogadásra 
javasolja.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
95/2010. (VI. 29.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Intézményvezető kinevezése. 
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A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
III. Napirendi pont:  Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek 
 
Zelei András polgármester: Az alábbiakról tájékoztatja a képviselőket: 

• A kézdialmásiak augusztus 7-től várják a látogatókat, a zenekar is részt vesz a 
falunapon. Ismerteti a programot.  

• Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Tisza-tavi hozzájárulás 70 Ft/fő, ez a második 
félévi díj.  

• Az előző évben lekéstünk Kovács Endre földbérletének a megszüntetésével, nem 
akartuk rossz helyzetbe hozni őket. Ha megszüntetnék a bérletet, az önkormányzat 
ültetné be a földterületet tökmaggal, az nem jár nagy költséggel, ebből lehetne 
bevétele az önkormányzatnak. Nem kell gép a szedéshez, kézi munkával megoldható, 
40-50 közmunkást lehetne foglalkoztatni. Most 85 ezer forint mázsája, hogy jövőre 
mennyi lesz, nem tudjuk, de már kevesen foglalkoznak vele. Ha 2-szer 3-szor be van 
kapálva, őszig nincs rá gond, addig bármit tudnak csinálni. Véleménye szerint ezt a 
lehetőséget nem lenne szabad kihagyni.  

 
Ragány András: Mi lesz, ha nem lesz közmunkaprogram? 
 
Póka Sándorné: Korábban is mondta, az uborkánál, hogy legyen egy költségelemzés. Ezt 
hogy bevételezi az önkormányzat? Hol kerül kiszárításra a mag, a felvásárló kinek fizet, a 
közmunkaprogram támogatja ezt? Látott már erre példát máshol, de erre van egy 
szervezeti forma.  
 
Zelei András polgármester: Mezőtárkányban és Kerecsenden mindig hirdetik az újságban, 
keresik a magot.  
 
Ragány András: Az iskolának is volt gyakorló kertje, ahol a gyerekeket megtanították a 
kertgondozásra. Mi van akkor, ha a felét kikapálják a munkások? 
 
Zelei András polgármester: Nem mindig azt kellene keresni, hogy nem lehet megoldani, 
azt kell nézni, hogyan tudunk bevételre szert tenni. Ezek az emberek nem nagyon 
végeznek ilyen munkát, ezt is meg kell tanulják.  
 
Ragány András: Az iskola melletti házat el akarják adni, érdemes lenne a kertet megvenni. 
Nincs a gyerekeknek megfelelő elfoglaltsága, de van olyan gyerek, aki nem jól tanul, de 
jól áll a kezében a szerszám.  
 
Zelei András polgármester: Azt a telket érdemes lenne megvenni.  
Szavazásra bocsátja Kovács Endrével kötött bérleti szerződés felbontását, amit a 
Képviselő-testület 5 igen, 3 tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
96/2010. (VI. 29.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Bérleti szerződés felbontása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Zelei András polgármester: A Körzeti Földhivataltól kint voltak ellenőrizni a gödörrel 
kapcsolatban. Akkor tájékoztatták, hogy bírságot fognak kiszabni, amiről meg is érkezett 
az értesítés. Részletesen ismerteti a levelet. Korábban megküldtük a Földhivatal részére, 
hogy mik a terveink a területtel kapcsolatban, de nem fogadták el. Ha ezt az összeget 
befizetjük, nem old meg semmit, mert újabb bírság szabható ki.  
 
Póka Sándorné: Meg kellene fellebbezni a döntést.  
 
Zelei András polgármester: Az ivóvíz szolgáltatásra kértünk egy ajánlatot, és kérünk a 
vízműtől is. Július 17-ig van szerződésünk. Meglátjuk, melyik ajánlat lesz a jobb. Attól 
függ, melyik tesz korrektebb ajánlatot. Állítólag 1-én Mezőszemere le akarja záratni a 
vizet.  
Az óvoda felújítással kapcsolatban értesíteni kellene a szülőket, hogy a zárva tartás nem 
aktuális, és ha majd többet tudunk, akkor újra tájékoztatni őket.  
 
Ficsór Kálmánné: Egyeztetni kellene az óvónőkkel, hogy úgy tudják kivenni a 
szabadságukat.  
 
Bukta Zsuzsanna óvodapedagógus: Kéri, hogy a határidőnél mérlegeljék azt, hogy a 
szülők nehezen tudják a gyerekeket elhelyezni. A szülők jogosan mérgelődnek, mert a 
szabadságukat már harmadszorra kell megváltoztassák. Nagyon oda kell figyelni a munka 
minőségére, a végzett munkára, és a határidőkre.     
 
Póka Sándorné: Ha muszáj, akkor mindent meg lehet oldani. Össze lehet a szülőket hívni, 
aki tudja, oldja meg. Nem kell a nyári menetrendet felborítani. Véleménye szerint mindent 
úgy kell hagyni mindent, ahogy van.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Decemberig kell megkötni a szerződést, az 
elszámolásra júliusig van idő.  
 
Zelei András polgármester:Ez időjárás függvénye is, lehet, hogy jó idő lesz, és nem okoz 
gondot az átalakítás.  
 
Póka Sándorné: Mondhatjuk azt is, hogy bezárunk, de nem nyáron, hanem tavasszal.  
 
Zelei András polgármester: A Pro Team Nonprofit Kft. szerződése hamarosan lejár. 
Javasolja, hogy 3 évre legyen meghosszabbítva, ugyan ezekkel a feltételekkel.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
97/2010. (VI. 29.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Pro Team Nonprofit Kft. szerződésének meghosszabbítása.  
 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Részletesen ismerteti az óvoda és az iskola 
maximális csoportlétszám túllépés iránti kérelmét, és kéri a Képviselő-testület 
hozzájárulását.  
Szavazásra bocsátja a kérelmeket, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
98/2010. (VI. 29.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Maximális gyermeklétszám túllépés engedélyezése. 
 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
99/2010. (VI. 29.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Maximális osztálylétszám túllépés engedélyezése. 
 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Részletesen ismerteti a Füzesabonyi Kistérség 
Belső Ellenőrzésének megkeresését. Változott a belső ellenőr személye, mivel a 
pályáztatás időigényes volt, az ellenőrzéseket megcsinálják, egyedül a normatív kötött 
támogatások ellenőrzése marad el.  
Szavazásra bocsátja a belső ellenőrzési terv módosítását, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
100/2010. (VI. 29.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Belső ellenőrzési terv módosításának elfogadása. 
 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
Zelei András polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Gyermekétkeztetési 
Alapítványtól elnyert élelmiszert hamarosan el lehet szállítani, valamilyen szempontot 
meg kellene határozni az osztással kapcsolatban.  
 
Kósa Jenő: Az étkezési jegyek még nem kerültek megtárgyalásra.  
 
Antal Mihály: Véleménye szerint várjunk legfeljebb 3 hónapot a kifizetésével, addig sok 
minden történhet.  
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Zelei András polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
101/2010. (VI. 29.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Étkezési jegyek kifizetése.  
 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Zelei András 
polgármester hatósági ügyek tárgyalása miatt zárt ülést rendel el, amiről külön 
jegyzőkönyv készül. Hatósági ügyek tárgyalása után az ülést 18.20 perckor bezárta.  
 
 
 
Szihalom, 2010. június 29.  
 
 
 
 
  Zelei András   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester   Jegyző  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


