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XIX. 
JEGYZŐKÖNYV  

 
 

Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 30-án 
16.00 órakor tartott ülésén. 
  
Testületi ülés helye: Művelődési Ház Szihalom 
 
Jelen vannak: 

• Bóta József Sándor polgármester  
• Boda Sándor képviselő 
• Farkas József képviselő 
• Ficsór Kálmánné képviselő 
• Dr. Joó Csaba képviselő 
• Tóth Barnabás képviselő 
• Virágh Dénes képviselő  

 
Tanácskozási joggal jelen van: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 
 
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea.  
 
Meghívottak közül megjelent: 

• Csomorné dr. Tábori Erika fogszakorvos 
• Wennesz Istvánné Gondozási központ vezető 
• Kissné Redele Mária KIKI Intézményvezető 
• Menyhárt Károlyné Óvoda részegységvezető 
• Ficsór Istvánné KIKI részegységvezető 
• Gulyás László Zeneiskola részegységvezető 
• Koós Jánosné Pénzügyi bizottság tagja 
• Majoros Viktória pénzügyi tanácsos  

 
Bóta József Sándor polgármester: Köszönti a megjelent vendégeket, intézmény vezetőit. 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Szavazásra bocsátja a napirendi pontokat, amit a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 
 
Napirendi pontok: 

1. Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről, 
javaslat a szükségessé vált előirányzatok módosítására.  

Ea.: Bóta József Sándor polgármester  
2. Javaslat az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójára.  

Ea.: Bóta József Sándor polgármester 
3. A helyi adórendeletek, közüzemi díjak felülvizsgálata.  

Ea.: Bóta József Sándor polgármester 
4. Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek.  
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I. Napirendi pont: Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves 

helyzetéről, javaslat a szükségessé vált előirányzatok módosítására.  
 
 
Bóta József Sándor polgármester: Szihalom költségvetéséről kell a napirendi pont alkalmával 
beszélni, a ¾ éves bevételekről és kiadásokról, teljesítésekről. A Pénzügyi bizottság ülésén 
megtárgyalásra kerültek ezek a dolgok. Részletesen ismerteti a bevételi és kiadási oldalt. A 
beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Problémaként említi meg a folyószámlahitel és a 
pályázatok önrészét. A tényleges folyószámla hitelállománya szeptember 30-ával 30,083 
millió forint. Nagyon nehéz feladat lesz a pályázati önrészek előteremtése. Anyagiak terén 
javulást a tiszteletdíjak nélküli munka eredményezhet. A harmadik negyedévet még 
megterhelte a 1,5 millió forint összegű háromhavi juttatás kifizetése. Ha úgy működne tovább 
az önkormányzat, ahogy eddig működött, akkor a szakadék szélére jutna az önkormányzat, 
működésképtelenné válna. Ezt a nagy áldozatot meghozta a Képviselő-testület és ő is, 
remélhetőleg eredménye is lesz, de ennek látszata csak a következő évben lesz.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Amikor az előző testület elkészítette a költségvetést, 
fő célja volt a folyószámlahitel csökkentése, 2,5 millió forintot sikerült is csökkenteni. Sajnos 
olyan kiadások jelentkeztek, amik nem voltak elkerülhetőek, pl. a Remondis felé fizetendő 
összeg, amit azért kellett megfizetni, mivel kevesebb összegű díjat állapított meg a testület, 
így a különbözetet az önkormányzatnak kellett megfizetnie. Az uborkatermesztésre 314 ezer 
forintot kellett fizetni. Ha ezek a problémák nem jönnek közbe 7 millió forintot le lehetett 
volna faragni.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ezzel a területtel kezdeni kell valamit, mivel parlagon nem 
maradhat. Gondolkodni kellene azon, hogy a következő évben az a terület hozzon valamit az 
önkormányzat számlájára. Hátha találunk olyat, aki bérbe venné ezt a területet. Keresni kell a 
vállalkozókat.  
 
Tóth Barnabás: Pozitívum, hogy ez a terület rendbe lett téve, nagyon elhanyagolt állapotban 
volt. Nagyon sokat dolgoztak vele a munkások.  
 
Dr. Joó Csaba: Ez gazdasági tevékenység lenne.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Nem folytathatunk semmilyen veszteséges tevékenységet, 
ezzel az Önkormányzat nem foglalkozhat, inkább jövedelmező tevékenységeket kellene 
keresni, a vállalkozásokat kellene a településre csalni.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor 
polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat gazdálkodásának III. negyedéves 
helyzetéről készített beszámolót, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi rendeletet és határozatot hozta: 
 

Szihalom Település Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2010. (XII. 01.) önkormányzati rendelete a 3/2010. (II. 15.) rendelet az Önkormányzat 
2010. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjének módosításáról  

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének  

188/2010. (XI. 30.) számú HATÁROZATA 
 

Tárgy: III. negyedévi beszámoló elfogadása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
II. Napirendi pont:  Javaslat az Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójára.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A Pénzügyi bizottság ülésén megtárgyalásra kerültek a 
főbb elvek, ezeket a koncepció magába foglalja. Az intézmények zavartalan működésének 
biztosítása a feladat, ennek része az, hogy a dolgozók létszámát meg kell tartani. Létszámot 
bővíteni nem lehet, mivel ez olyan pályázati összegből került fedezésre, ami miatt nem 
lehetséges.  
 
Majoros Viktória pénzügyi tanácsos: 5 éven keresztül ezt az álláshelyet nem lehet betölteni, 
meg kellett szüntetni, mindenhol igénybevettük ezt a lehetőséget. 2016-ig nem lehet 
álláshelyet bővíteni vagy vissza kell fizetni a pályázati pénzt.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A közétkeztetésre új pályázatot kell kiírni. A fogászaton 
nem lesz változás, továbbra is társulási formában kívánjuk ellátni a feladatot. A közvilágítás 
esetében költségcsökkentést hajtunk végre, próbálunk bizonyos lehetőségeket kihasználva 
költséget csökkenteni. A szociális keret 300 ezer forint marad. Döntés született a Bursa 
Hungarica pályázattal kapcsolatban, támogatjuk azokat a tanulókat, akik állam által 
finanszírozott képzésre járnak, viszont nem támogatjuk az önköltséges tanulókat. Ha a család 
felvállalja, hogy a gyerekét ilyen iskolába járatja, mi már ezt a képzést nem tudjuk támogatni. 
Sajnos nagyon gyenge eredményekkel is felvételt lehet nyerni, ilyen gazdasági helyzetben ezt 
nem lehet felvállalni.  Jó lenne a bevételi oldalt, az adók oldaláról növelni. Vissza kellene 
csábítani az elpártolt vállalkozókat, mert a magas kulcs miatt áttették a székhelyüket 
máshová. A civilszervezetek támogatása nem lehet több, mint a 2010. évi 2,5 millió forint. 
Ha a civilszervezet nem megfelelően gazdálkodik, azt nem vállalhatja fel az önkormányzat. 
Sajnos ilyen a futball SE, mivel felelőtlenül gazdálkodott, és az önkormányzatnak kell 
lenyelnie miatta a békát. Az önkormányzathoz jönnek be a számlák, amiknek a támogatáson 
túl nincs fedezete. Most jött a bírósági végrehajtótól a jelzés, hogy 155 ezer forint összegű 
gázszámlát kell kiegyenlíteni kamataival együtt. Ez 2006-2007. évre vonatkozó kifizetetlen 
számla.  
 
Majoros Viktória pénzügyi tanácsos: Voltak ezzel kapcsolatban intézkedések, de 2006-2007. 
év óta folyamatosan küzdünk ezzel.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ebben az ügyben lépéseket kell tenni, és le kell zárni az 
ügyet, ezt a bíróságon nem tudjuk megnyerni. Az utolsó két esetben az önkormányzat 
kifizette a két játékvezető díját illetve a villanyszámlát, gázszámlát. ¼ éves összeg hiányzik, 
annak ellenére, hogy ők kapták a legmagasabb támogatást. Megjelent még a pályázatíró is a 
kifizetetlen díjjal kapcsolatban. A felelőtlenséget mutatja, hogy nem végezték el a 
hiánypótlást, ami miatt majdnem elveszett a támogatás. A civilszervezetekre fordítható 
összegből a sport csak annyit fog kapni, amennyi a tartozások levonása után marad. Nem 
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lehet többet eljátszani, hogy bármit csinálhatnak, az önkormányzat úgyis fizet. Ismerteti a 
futball SE Elnöke által készített kimutatást.  
Az a baj, hogy komoly tartozásaik vannak, komoly szabálytalanságok történtek. A nézői 
jegybevétel csak 9300 forint volt. A gazdálkodás az egyesületen belül szabadosan történt. 
Többek között ő is támogatta az egyesületet, kétszer 50 ezer forinttal, egyszer 15 ezer 
forinttal, mert nem volt pénz. Van itt könyvelési díj is. Ha nem tudnak megfelelően működni, 
akkor nem kell. Csinálni kell egy helyi ifi csapatot, akik ilyen összegű támogatásból működni 
tudnak. Kevés a szihalmi játékos, amit teszünk, azt a faluért tegyük meg.  
 
Dr. Joó Csaba: Úgy kellene elfogadni, hogy amennyit kifizetünk helyettük, ez az 
önkormányzat felé tartozás lenne.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Az önkormányzat 500 ezer forint összegű támogatást adott, 
ki kellene mutatni a saját bevételeket. Tisztázni kell, hogy a civilszervezetek esetében az 
önkormányzat meddig felel. Milyen bevallási kötelességük van az adóhatóság felé.  
 
Tóth Barnabás: Az előbb említett támogatást papíron adta át? 
 
Bóta József Sándor polgármester: Nyugtát kapott róla.  
 
Ficsór Kálmánné: Amikor a civilszervezeteknek volt a beszámolója, a focié hiányzott, mert a 
számlákat másolták csak le. Az 500 ezer forintról szóló beszámolót el tudjuk fogadni, mert 
kimutatták, hogy ezt a pénzt mire költötték el. Egyetért a Polgármester Úrral abban, hogy 
mérlegelni kell, hogy működjön-e a csapat. A támogatásokon felül részt ki kell mutatni és a 
plusz pénzt elvonni.  
 
Dr. Joó Csaba: Önálló jogi személyek, nem felel érte az önkormányzat. Az önkormányzat 
ingatlanát használják, ez az egy dolog köt bennünket hozzájuk.  
 
Farkas József: A közüzemi számlákat fogadja be az önkormányzat, addig amíg a támogatás 
futja.  
 
Bóta József Sándor polgármester: 50-60 ezer forint a közüzemi díj, plusz 50 ezer forint a 
meccsek támogatása, és még a 150 ezer forintos gáztartozás. Rendben van, hogy visszatartjuk 
az összeget, de akkor miből fognak működni. Mivel ilyen helyzet állt elő az közüzemi 
számlák kifizetését vállaljuk x összegig.  
 
Dr. Joó Csaba: Takargatják az összeget, nem olvastatják le, nem fizetik be.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Az a baj, hogy az önkormányzat terhei így nőnek. Nem 
elég a támogatási összeg ezekre a pénzekre, 260 ezer forintnál tartunk és még nincs vége.  
 
Tóth Barnabás: Ezt ki kell számolni, és össze kell hívni egy sportgyűlést.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Készíteni kell egy éves beszámolót, ezt januárban meg kell 
tenni. A beszámoló kerüljön elfogadásra, és a pályázati pénzből ezek az összegek levonásra 
kerülnek. Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott 
és az alábbi határozatot hozta: 
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Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
189/2010. (XI. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Futball SE beszámolójának elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A KIKI-nél még mindig nem rendeződött a létszám 
probléma, a segítségnyújtást sajnos nem tudjuk megadni a létszámkorlátozás miatt. A 
probléma az nincs szétválasztva, a KIKI igazgató és intézményvezető státusz egyben van. 
Olyan probléma is van, ami megoldhatatlan. Ismételten ismerteti Galamb Anett pedagógus 
ügyét. Szigorítani kell a szabályokat, javasolta, hogy a 2011. évben túlórára ne lehessen 
nagyobb összeget kifizetni éves szinten, mint az F1-s fizetési kategóriához tartozó bértömeg. 
Tudomásul kell venni, hogy kicsit átgondoltabban kell ezt a feladatot megoldani.  
 
Kissné Redele Mária KIKI Intézményvezető: Ha bérmaradvány van, kifizethető belőle ez az 
összeg.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Az a baj, hogy bérmaradvány nincs. Ő éppen a szabadságát 
tölti, ezért most plusz bért fizetünk. Ez nem a bérmegtakarítás irányába megy. A túlóra díjakat 
az adott tanár fizetésére bontották le. Meg lehet úgy is állapodni, hogy túlóra esetén x 
összeget tudunk fizetni.  
 
Kissné Redele Mária KIKI Intézményvezető: Amikor legutóbb a MÁK által végzett 
ellenőrzés volt az iskolában azt nézték, hogy a túlóra díjak jól vannak-e kiszámítva. 
Véleménye szerint nem lehet az F1 kategóriát így megoldani, mert törvénytelen.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A tanítónak vissza kell jönnie, a másikkal a szerződést fel 
kell bontani. A túlórák visszamennek a hiányzó óraszámba, kötelezze a rajzszakost a 120 órá 
továbbképzés elvégzésére annak érdekében, hogy 7-8 osztályban is taníthasson rajzot. Nem 
lenne szabad foglalkoztatni az egyszakos pedagógust. Még mindig támogatná ezt, ha nemcsak 
rajszakos volna.  
 
Kissné Redele Mária KIKI Intézményvezető: A 120 órás képzés szakot nem ad. Nem biztos, 
hogy vállalni fogja ezt, egyedül neveli a két gyermekét. Óraadóként biztos, hogy nem fog 
kijárni. Gond van a németszakkal is, érdeklődtek már, de senki nem vállalja azt, hogy 
Szihalomra kijárjon.   
 
Ficsór Istvánné KIKI részegységvezető: Benne van a napközis ellátás. 62,5 órát kell 
biztosítani. Akinek egy szakja van, a napköziben teljesíthetnek kötelező órát. Ezt a hölgyet 
rendkívül jó munkaerőnek tartja, a kollektíva is szívesen dolgozik vele. Ha megcserélődik a 
létszám, a túlóra továbbra is fennáll.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Plusz óvónő lett felvéve az óvodába is. Ez nem jó 
gondolkodásmód, így nem lehet gondolkodni. Tudja, hogy más egy középiskola, de 
tudomásul kell venni, hogy addig lehet nyújtózkodni, amíg a takaró ér. Most is azt mondja, 
hogy a normatíván felül semmilyen plusz pénzt nem tudunk adni. Más téma, amit a pályázati 
összeg biztosít.  
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Ficsór Istvánné KIKI részegységvezető: 16 órára nincs fedezet, de ha cserélődnek, akkor is 
így megmarad.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Meg kell nézni, hogy a normatíva fedezi-e a napközis 
csoportot.  
 
Kissné Redele Mária KIKI Intézményvezető: Egyik normatíva sem fedezi le. Inkább az 
alsóban van a napközi csoport, 31 fő van mindegyik csoportban. Az ovinál kevesebb a túlóra, 
mert 1 csoportra 4 túlóra jut.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Nem az oviról beszél, próbálja meggyőzni az iskola 
vezetését, hogy az ésszerűség határán kellene maradni. Ha rá lehet venni a továbbképzésre a 
pedagógust, akkor az Oktatási Hivatal sem fog beleszólni, mert megkezdte a továbbképzést. 
Meg tudjuk indokolni, hogy miért csak februárban tudjuk beiskolázni. Arra kell gondolni, 
hogy minél kevesebb legyen a kiadás. Ha arról beszélünk, hogy mennyi a folyószámlahitel, 
azért mindenkinek tenni kell, hogy jobb legyen majd a helyzet.  
 
Kissné Redele Mária KIKI Intézményvezető: Tudják és érzik ők is ezt évek óta. Az intézmény 
az a hely, ahol a nadrágszíjat meghúzták. Fejlesztés évek óta nem történt. Mindig kérdezi, 
hogy vásárolhatnak-e vagy sem. Mindenki érzi a feszültséget. Mindig a pályázati 
lehetőségeket nézik, hogy tudják az intézmény bevételét növelni.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Az intézmény helyzetét javítani kell, még olyan áldozat 
árán is, hogy megtartsunk egy rajzszakos tanárt a másikkal szemben, akkor ezt az áldozatot 
meg kellene hozni. Nem ellensége ennek a tanárnőnek, de nincs rá pénz.  
 
Kissné Redele Mária KIKI Intézményvezető: Az emberi oldalát is nézték, hogy a kollégák 
hogyan tudtak együtt dolgozni velük.  
 
Ficsór Istvánné KIKI részegységvezető: Tervek is voltak vele, mert távlatokban 
gondolkodtak. Mindig az iskolában kellett létszámot csökkenteni az intézmények közül.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Nem ragaszkodnak ehhez, ha van átképzési lehetőség. Az 
adott bértömegen belül lehet mozogni, ezt a helyzetet meg kell oldani. Augusztus 31-ig két 
bért kell fizetni. Ha a KIKI-n belül megoldást találnak akkor rendben van, de ha nem, akkor 
az önkormányzat plusz pénzt adni nem tud. A feladatellátást kell vállalni, effektíven munkát 
kell végezni, ez nem fizetésmegvonást jelent. Sok iskolában nem is fizetnek túlórát. Ha 
minden jogszabályt betartunk, akkor nagyon nehéz lenne a helyzet, a jogászok sem mindig 
látják át a jogszabályokat. Nem vitatja el ennek a tanárnak a képességeit, ha úgy állnánk 
anyagilag, nem szólna egy szót sem, de az a baj, hogy ez nagyon sok pénzről szól. Persze 
hogy van emberi oldala is, de az egy ember érdeke, melyik a fontosabb az egyéni érdek vagy 
a közösségi érdek.  
 
Ficsór Kálmánné: Az óvoda jobban járt, mint az iskola, arról nem is beszélve, hogy oda fel 
lett véve egy plusz ember. Mezőszemerén 38 gyereket látnak el hárman, természetesen ez 
nem a követendő példa. A gyereklétszámot, a feladatot nézve az óvoda előnyösebb helyzetben 
van, mint az iskola.  
 



 182 

Menyhárt Károlyné Óvoda részegységvezető: Két óvónőnek ott kell lenni. Nem jártak jól, 
mert ugyanannyi a létszám, ők viszont nagyon rosszul jártak. Az Alapító Okiratban sem 
szerepel ez a státusz.     
 
Bóta József Sándor polgármester: Ami megtörtént, azon változtatni nem lehet. Ésszerű 
áldozatvállalás nélkül nem megy a költségek lefaragása. A szeretemmel szemben, a 
szükségeset kellene választani, mert így lélegzetvételhez jutunk, keresve a megoldást.  
 
Dr. Joó Csaba: Ha bővítünk a művészetoktatás feladaton, akkor a tanárnő oda át tud menni.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A tanárnőnek is meg kellene érteni, hogy ebben az átmeneti 
időszakban óraadóként működhet közre. Csak határozott időre szóló szerződéseket kell kötni. 
Sajnos nagyon nehéz a működés. Oldjuk meg a kérdést, de nem kerülhet plusz kiadásba. Át 
kell nézni a lehetőségeket.  
 
Kissné Redele Mária KIKI Intézményvezető: Csak úgy lehet, ha ő lemond.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ez nem így van.  
 
Ficsór Kálmánné: Erről szó sincs.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Meg lehet tartani ezt a szakos tanárt, ha az óvodai státuszt 
csökkentik egyel, az iskolát meg növelik. Csak nincs állása, elmegy munkanélkülire, mellette 
vállalhat munkát, ha lejárt a munkanélküli felvesszük státuszba. Maradjon a tanítónő 
óraadóként, ha ezt az átmeneti állapotot felvállalja. Plusz pénz nincs. Ha nincs állása úgy is 
munkanélküli lesz. Az intézmények fejlesztésére forrás nem lesz.  
 
Menyhárt Károlyné Óvoda részegységvezető: A téli szünetben be lehet zárni, vagy tartsanak 
ügyeletet? Ha ügyelet lesz, akkor mennyi az a létszám, ami még megéri, hogy működtessenek 
egy intézményt. Ez 7 munkanapot jelent. Nem volt felmérés, de mindig bezárnak.  
 
Ficsór Kálmánné: Javasolja, hogy zárjanak be, a szülők is általában otthon vannak.  
 
Kissné Redele Mária KIKI Intézményvezető: Korábban volt felmérés, 2-3 fő jelentkezett, 
ezért döntöttek úgy, hogy bezárnak.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Be kell zárni természetesen a szabadság idejére. Járják 
körbe a lehetőségeket, munkanélküli mellett óraadóként dolgozhat a pedagógus.  
 
Gulyás László Zeneiskola részegységvezető: Kéri, hogy szülessen döntés arról, hogy 
megkezdje a képzőművészeti és táncoktatás beindításához szükséges előkészületeket.   
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a képzőművészeti és 
táncoktatás elindításához májusig be kell adni engedélyezésre ahhoz,hogy szeptemberben el 
tudjon indulni.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület 6 igen, 1 tartózkodással elfogadott 
és az alábbi határozatot hozta: 
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Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
190/2010. (XI. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Művészeti oktatás bővítése.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Javasolta, hogy a hivatalsegéd munkaidejét 4 órásról 6 
órásra változtassák 2011. 01. 01-től a Pénzügyi bizottság javaslatára.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
191/2010. (XI. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Tóth Barnabásné munkaidejének meghosszabbítása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2011. évre 
vonatkozó költségvetési koncepcióját, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
192/2010. (XI. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: 2011. évi koncepció elfogadása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ismertette a Pénzügyi bizottság javaslatát az önkormányzati 
bérlakások bérleti díjának emeléséről.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
193/2010. (XI. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Önkormányzati bérlakások bérleti díjának megállapítása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ismertette a Pénzügyi bizottság javaslatát a Művelődési ház 
termeinek bérbeadásáért fizetendő bérleti díjak megváltoztatásáról.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
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Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
194/2010. (XI. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Terembérleti díj elfogadása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Józsáné Debreceni Edit Művelődési Ház vezető: Szoktak jelentkezni hallás és 
szemvizsgálatra, ők nem szoktak díjat fizetni. A továbbiakban hogyan alakuljon? A 
civilszervezetek is szoktak rendezvényeket tartani. Ismerteti az IKSZT pályázat 
civilszervezetekkel történő működtetését.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A civileknek meg van az irodahelyiségük. Természetesen a 
szűrésre vonatkozó vizsgálatokért nem kell fizetni.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ismertette a Pénzügyi bizottság javaslatát a temetkezéssel 
kapcsolatos önkormányzati bevételek változtatásáról.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2010. (XII. 01.) Önkormányzati RENDELETE  

A temetőről és a temetkezések rendjéről 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A helyi adókról szóló törvény nem engedi az iparűzési 
adónak a Pénzügyi bizottság ülésén felvetődött sávozással történő megállapítását, mivel csak 
egyféle mértéket lehet választani. Javasolja az 1,2 %-os mérték megállapítását.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2010. (XII. 01.) önkormányzati RENDELETE  

A helyi iparűzési adóról 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ismerteti a Vigyory Bt.  2011. évre szóló, 
szennyvízelszállításra vonatkozó ajánlatát.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2010. (XI. 30.) rendelete a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos 

közszolgáltatásról és díjairól szóló 11/2007. (V. 04.) rendelet módosításáról 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Bóta József Sándor polgármester: Ismerteti a Remondis Tisza Kft. által megküldött 2011. évre 
vonatkozó díjjavaslatát. Felül kellene vizsgálni az eredeti szerződést.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Amikor az alakuló közgyűlés megtörtént, akkor írták 
alá a szerződést.  
 
Dr. Joó Csaba: A közgyűlés tudná kezdeményezni a teljes átvilágítást. A szerződésből nem 
igazán lehet kiugrani, több jogász vizsgálta már ezt a témát, nem lehet mit tenni. Ez egy 
örökös rabság lesz.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A nemtetszésünket ki kellene fejeznünk. Meg lehet 
mondani nekik, hogy a környező településeken milyen díjak vannak.  
 
Dr. Joó Csaba: Természetesen Mezőkövesdnek és Tiszafürednek ez az érdeke, mert az 
iparűzési adót oda fizetik. Kötelezően vállalták a rekultivációt. Téma volt korábban, hogy 3-4 
település közösen összegyűjti a szemetet, de nem járultak hozzá.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Meg kellene tudni, hogy a szakképzési hozzájárulást hová 
utalják? Lehetővé kellene tenni a 60 literes edény használatát az időseknél és az 
egyedülállóknál. Nem sokára lesz a társulati ülés, ahol Dr. Joó Csaba fogja az 
önkormányzatot képviselni. Ott fel lehet tenni ezeket a kérdéseket. Addig várjunk a döntéssel.  
Ismerteti a Mezőkövesdi VG. Zrt. által megküldött Zsóry üdülőterületre vonatkozó 2011. évi 
díjjavaslatot. Tájékoztatta azt az Urat, aki az ajánlatot hozta, hogy ez a díj szemtelenül magas. 
Nem kellene most ezt a díjat elfogadni, érdemes lenne néhány kört futni ebben az ügyben. 
Meg kell keresni a Heves Megyei Vízműt is ebben az ügyben.  
 
Farkas József: Ezt úgy kellene kommunikálni feléjük, hogy biztos, hogy a mezőkövesdi oldal 
is ide jön át.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Felveszi a kapcsolatot dr. Bánhidy Péterrel.  
Ismerteti a Heves Megyei Vízmű Zrt. által 2011. évre vonatkozó árajánlatot, amit a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2010. (XII. 01.) önkormányzati rendelete 

Szihalom Település területén a vízdíjról 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Mirkovszi Zsolt által benyújtott ajánlat már elfogadásra 
került.  
A Tűzoltószertár ügye még nem tisztázódott.  
 
Farkas József: Utána járt a dolognak, rendbe kell tenni azt a helyiséget, ahová az autót és a 
többi dolgot szeretnénk elhelyezni.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ismerteti a villamosenergiával kapcsolatos megkeresést.  
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Boda Sándor: Ezáltal olcsóbb lenne a közvilágítás javítása, le kellene ülni tárgyalni velük. Fel 
kell mérni a lámpák típusát, mert gazdaságtalanok vannak felszerelve, a Kossuth úti részben 
fel lett újítva. Átszámolja, hogy megéri-e. A díszvilágítással kapcsolatban írnak egy kérvényt, 
a cég állja a költségeket.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Szükséges lenne megválasztani a Selejtezési és Leltározási 
bizottságot. Szavazásra bocsátja a tagokat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott 
és az alábbi határozatokat hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
195/2010. (XI. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Selejtezési és Leltározási bizottság megválasztása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ismerteti a KIKI Intézményvezetőjének kérelmét, a 
Pedagógiai Program módosítására vonatkozóan.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
196/2010. (XI. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Pedagógiai Program módosításának elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy szükségessé vált a 
szociális rendelet módosítása. Javasolja, hogy kerüljön polgármesteri hatáskörbe a normatív 
alapú lakásfenntartási támogatás és az átmeneti segélyek megítélése.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szihalom Település Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2010. (XII. 01.) önkormányzati rendelete  

Az egységes szociális ellátások helyi szabályairól  
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Pénzügyi 
bizottság ülésén elhangzottak alapján – Szabó és Fia közterület használatára vonatkozóan -  
módosítani szükséges a közterület használati díjról szóló rendeletet.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szihalom Település Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2010. (XII. 01.) önkormányzati rendelete  

A közterület használat szabályairól 
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A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Részletesen tájékoztatja a képviselőket a december 3-án 
tartandó Idősek Napi rendezvénnyel kapcsolatban.  
 
Dr. Joó Csaba: A társulással kapcsolatban érdeklődik.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Pénteken lesz a tárgyalás Mezőszemerével, elindítjuk a 
folyamatot.  
 
Ficsór Kálmánné: A Pénzügyi bizottság ülése után kicsit furcsán érezte magát. Van-e 
akadálya annak, hogy az üléseken részt vegyen? Szeretne tájékoztatást kapni a 2011. évi 
rendezvényekkel kapcsolatban.  
 
Farkas József: Mint a Pénzügyi bizottság elnöke tájékoztatja, hogy természetesen nincs 
akadálya annak, hogy a bizottsági üléseken meghívott résztvevőként jelen legyen.  
 
Boda Sándor: Még nincs teljes rendezvényterv.  
 
Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor 
polgármester ezután hatósági ügyek tárgyalása miatt zárt ülést rendel el, amiről külön 
jegyzőkönyv készül. Hatósági ügyek tárgyalása után az ülést 20.00 órakor bezárta.  
 
 
 
Szihalom, 2010. november 30.  
 
 
 
 
 
  Bóta József Sándor   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester    Jegyző  
 


