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II. 
JEGYZŐKÖNYV  

 
 

Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-én 15.00 
órakor tartott ülésén. 
  
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal 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: 

• Majoros Viktória pénzügyi főtanácsos 
• Kissné Redele Mária Intézményvezető 
• Ficsór Istvánné KIKI részegységvezető 
• Menyhárt Károlyné Óvoda részegységvezető 
• Gulyás László Zeneiskola részegységvezető 
• Józsáné Debreceni Edit Művelődési Ház vezető 
• Wennesz Istvánné Gondozási központ vezető 
• Koós Jánosné Pénzügyi bizottság külső tagja 

 
Bóta József Sándor polgármester: Köszönti a megjelent vendégeket, a Képviselő-testület 
tagjait. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Tóth Barnabás képviselő javaslatára a 
napirendi pontok megcserélésre kerülnek. Szavazásra bocsátja a javaslatot, illetve a napirendi 
pontokat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott. 
 
Napirendi pontok: 

1. Gondozási Központ térítési díjainak meghatározása 
Ea.: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 
2. Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata  
Ea.: Bóta József Sándor polgármester 
3. Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek 
4. Az önkormányzat gazdasági-pénzügyi helyzete, a köztisztviselők és közalkalmazotti 

juttatások megtárgyalása  
Ea.: Bóta József Sándor polgármester  
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I. Napirendi pont:  Gondozási Központ térítési díjainak meghatározása 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Részletesen ismerteti az étkezési térítési díjakra 
vonatkozó előterjesztést. Nagyon megemelkedtek a díjak, ami annak a következménye, hogy 
kevesebben vették igénybe az ellátást. A pénzügyi csoporttal történt egyeztetés alapján, az 
önkormányzat érdeke is az, hogy a szociális ellátás megvalósuljon. Jóval többet veszíthetünk, 
mint amennyit nyerünk rajta. Ezektől a díjaktól nem tudunk eltekinteni, de a másik oldalon az 
önkormányzat kiegészítheti egy szociális támogatással. Nincs mérlegelési lehetőség.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Meg kellett volna nézni, hogy tavaly mennyi volt az 
önkormányzati támogatás. Azt is meg kell nézni, hogy hol van erre az önkormányzatnak 
forrása.   
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Nem volt önkormányzati támogatás.  Ez az ellátás 
kötelező önkormányzati feladat. Még több embert kellene beszervezni.  
 
Majoros Viktória pénzügyi főtanácsos: 739 forint, teljesen önköltséges. Egy órai házi 
segítségnyújtás ennyibe kerül. 
 
Wennesz Istvánné Gondozási központ vezető: 13 gondozott volt.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Nagyon melléfoghatunk, ha nem nő a létszám, és biztos, 
hogy élelmiszer áremelkedés lesz. Akkor is tudjuk vállalni, vagy van lehetőség évközbeni 
módosításra. A szociális étkezésnél mi a tartalma a 890 Ft-nak?  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Igen van lehetőség, évente egy alkalommal.  
 
Ficsór Kálmánné: Nagy a különbség, ha az önkormányzatnak ezt hozzá kell tenni. Meg 
kellene felezni a költségeket, és majd meglátjuk a létszámot, később lesz lehetőség a 
módosításra. Tudja, hogy a gondozónők már mindennel próbálkoztak az időseknél, de a 
legnagyobb meggyőzés ellenére sem kérik.  
 
Majoros Viktória pénzügyi főtanácsos: A 890 Ft-ban csak ebéd szerepel, ez az összeg 
tartalmazza a ráosztott költségeket is. A szociális törvény értelmében ez a legkisebb összeg, 
amit meglehet állapítani.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Nagyon magasnak tartja az összeget, ekkora önköltséget 
nem jelenthet, hogy ezt az árat indokolja. Meg kell nézni, hogy mennyi plusz terhet ró az 
önkormányzatra.  
 
Dr. Joó Csaba: Milyen költségek mentek rá? 
 
Majoros Viktória pénzügyi főtanácsos: Az egész intézmény fenntartási költsége lett 
szétosztva, mivel ez egy intézmény és azon belül ez a tevékenység. Az ez évi díjakat a tavalyi 
költségek alapján kell számítani. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Magasnak tartja a költségeket. A 420 forint nettó értékű 
ételt 890 forintért kapja meg a gondozott.  
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Dr. Joó Csaba: Ez egy összköltség, ami szétosztásra került, van olyan tétel, amit nem 
ismerünk? Meg kell nézni, hogy a költség oldalon mit lehet csökkenteni.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: A könyvelés így működik, szét vannak osztva a 
költségek. Ha kevesebbet könyvel, akkor jóval kevesebb lesz a többi, de ez egy globális 
költség.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ez nagyon drága az önkormányzatnak, az ételkészítés 
költségeit nem is mi álljuk. Hogy lehet, hogy a konyha villany költsége 7-8 ezer forintra jön 
ki, így nem lehet hűtőt működtetni. Ott valami nagy zűrnek kell lenni. A Megyeházán 
működtetett konyhán 80-100 ezer forint a villanyszámla, a gázszámla kb. 50 ezer forintot tesz 
ki. De ez egy másik téma. Ha mi erre nem kapunk több normatívát, akkor minek tervezzük be, 
ez nagyon sok, magunkat is megvezetjük. Itt nagyon rossz gazdálkodás folyt. A szociális 
étkezőknél energia szinte nincs is. Arra az idősre, akinek kiviszik az ebédet, nem terhelhetjük 
rá a rezsi költségeket.  
 
Wennesz Istvánné Gondozási Központ vezető: Az iskola konyháján kerül tálalásra az ebéd.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Minek kétszer törni az ételt, véleménye szerint ez így 
szabálytalan. Ki kellene tálalni az intézmény konyháján, és ez nem is lehetne másként, mivel 
HACCP szabályok vannak.   
 
Wennesz Istvánné Gondozási Központ vezető: A visszahozott ételest is ott kellene elmosni? 
Nekik ez a lehető legjobb lenne.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Igen. Nem lehet kétszer kitálalni, és az étel hőmérséklete is 
leesik. Kötelezni kell a konyhát, hogy ők kötelesek kitálalni. Ezek tervszámok?   
 
Majoros Viktória pénzügyi tanácsos: Ezek tényszámok. Véleménye szerint a 890 Ft-ot meg 
kell tartani. A jogszabályi előírások szerint ennyi a térítési díj. Ha csak 550 Ft-ot 
szerepeltetünk a rendeletben, az jogszabálysértő. A 2010. évi költségek alapján kell 
megállapítani a díjat, és a teljes önköltséggel. Kedvezmény is adható az időseknek.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Akkor jelent majd gondot, ha a költségvetést elkészítjük. 
Ezzel kell a költségeket elkészíteni. Azért próbált a realitás talaján maradni, mert erősen 
forráshiányosak vagyunk.  
 
Wennesz Istvánné Gondozási Központ vezető: Volt olyan év, amikor 60 étkező volt, csak 
akkor még nem volt konkurencia. Most lehet választani, hétvégén is szállítanak, fél adagot is 
adnak. A minőség és a mennyiség is jobb, és nem kell egy csomó papírt kitölteni, mert itt 
amíg nincs lerendezve az adminisztráció, nem kaphat ebédet az idős. De az új étkezési eljárás 
miatt a minőség jobbra fordulhat.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor 
polgármester szavazásra bocsátja a rendeletet, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szihalom Település Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2011. (I. 28.) számú önkormányzati rendelete a 13/2010. (XII. 01.) számú az egységes 

szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendeletének módosításáról 
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A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Az intézmény által elkészített Közoktatási 
Esélyegyenlőségi Terv aktuális módosítását minden képviselő megkapta. A tervvel évek óta 
rendelkezik az önkormányzat, a létszámadatokat minden évben aktualizálni kell. Amikor a 
terv elfogadásra kerül, meg kell küldeni a Füzesabonyi Kistérség számára, és ők ez alapján 
elkészítik az Esélyegyenlőségi Tervet. Ez minden pályázat alapja, enélkül pályázatot nem 
lehet beadni.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Mennyi a maximum tanulói létszám?  
 
Ficsór Istvánné részegységvezető: Osztályonként 32 fő.  
 
Kissné Redele Mária óvodavezető: 25 fő a minimum gyermeklétszám az alsó tagozatban, a 
felső tagozatban 30 fő.  
  
Ficsór Kálmánné: A HHH-s gyerekek közül mennyi a bejáró? 
 
Ficsór Istvánné részegységvezető: 1 bejáró van, a több helyi.  
 
Több kérdés, hozzászólás, észrevétel nem hangzott el. Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 
szavazásra bocsátja a Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervet, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
  

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2011. (I.27.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Gulyás László Zeneiskola részegységvezető: Utána nézett a művészetoktatás bővítésének, 
mellyel kapcsolatban készített egy kimutatást. Ebből kiderül, hogy mennyi mindent kell 
teljesíteni, ahhoz, hogy beindulhasson. Egy évig csak alapnormatíva jár addig, amíg nincs 
meg a minősítés. A minősítés 100 ezer forint jelenleg művészeti áganként, természetesen ez 
emelkedhet, de az is lehet, hogy eltörlik. Ha sikerül a minősítés, akkor 42 ezer forint jelenleg 
a normatíva fő/év.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Van igény a bővítésre? Volt erre felmérés? 
 
Gulyás László Zeneiskola részegységvezető: A néptánc oktatás már zajlik 15-20 fővel, a 
maximum 20 fő lehet. Az óraadót számlásan éri meg foglalkoztatni, egyéni vállalkozóként. A 
díj függ majd attól, hogy mennyien fizetnek térítési díjat, a zeneiskolában 42 % fizet.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ha az első éven túl lesznek, egy 20 fős csoport esetében 
810 ezer forintot jelent. Nevelni kellene az utógenerációt. Mezőszemerén van ilyen lehetőség? 
Ennek ki kellene használni az előnyét.   
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Gulyás László Zeneiskola részegységvezető: A zeneiskolába 124-en járnak, ebbe benne van a 
Káli telephely is. A zenénél 105 ezret adnak, de egy gyereknél csak egy szakra fizet az állam. 
Olyan gyerekeket kell találni, akik nem járnak zeneiskolába.  
 
Farkas József: A gyerekek leterheltsége sem mindegy. El kell azon gondolkodni, hogy kell-e 
két csoport.  
 
Gulyás László zeneiskola részegységvezető: A határidő júniusra kitolásra került. Az első 
évben nem termeli ki a költségeket. Érdemes mindkét szakot elindítani a minősítés miatt.  
 
Kissné Redele Mária Intézményvezető: Nem lehetne a tornaterem helyett valahol a 
Művelődési Házban kialakítani az oktatást? Mert az iskolások oda mennek délutáni 
testedzésre. Meg a tornaterembe mennek, ha esik az eső. 
 
Gulyás László Zeneiskola részegységvezető: Sportpadlózat szükséges, ennek a kialakítása 
nagyon drága lenne.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ahhoz, hogy a gyerekek kicsit mozogjanak, nem kell 
sportpadlózat. Ők átmehetnek a Művelődési Házba tornázni. Azt kellene keresni, hogy 
tudnánk a problémát megoldani. Ha jó idő van, menjenek a szabadlevegőre. Jó választás a 
képzőművészet? Ezt a rajzszakot még a Művelődési Házban is lehetne tartani, mert más is 
igénybe tudná venni.  
 
Gulyás László Zeneiskola részegységvezető: Utána nézett, ehhez kell a legkevesebb dolog.  
 
Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. Bóta József Sándor polgármester 
szavazásra bocsátja az elhangzottakat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2011. (I. 27.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Művészetoktatás bővítése 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Tóth Barnabás: A lakosság részéről problémaként merült fel, hogy keveslik a polgármesteri 
fogadóórát.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A polgármester nem azért van, hogy mindenkinek az apró 
ügyét hallgassa, arra ott a jegyző és hivatali dolgozók. Azt kell mondani, hogy telefonon 
kérdezzék meg, hogy mikor jöhetnek, vagy telefonon oda lehet szólni, ha jöhetnek.  
A 2004. évi orvosi lakás felújításával kapcsolatban elmondja, hogy 2,6 milliós beruházás volt, 
emellett a háziorvos benyújtotta a számlát 1,3 millió forintról, a testület pedig 500 ezer forint 
erejéig engedélyezte, hogy lelakhatja az összeget. A számla mögött nincs költségvetés, 
árajánlat, véleménye szerint fiktív a számla. Meg kellene nézni, hogy az akkori értékek 
alapján mennyi lenne.  
 
Tóth Barnabás: Ez mind a rendelőbe ment, csak az ablak került kicserélésre a lakásban. 
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II.  Napirendi pont: Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata  
 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Az SZMSZ-ben érdemi változtatás nem történt, a 
61/2009. évi IRM rendelet szerint kellett kidolgozni, illetve kiegészíteni. Ismerteti a 
változtatásokat.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A munkaidő a törvény szerint 8 órakor kezdődik. Nem látja 
megalapozottnak a ½ 8 órai kezdést.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Ez már 30 éve így van.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Akik munkába járnak, 4 órakor érnek haza, nem tudnak 
bejönni ügyet intézni.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Ezt a kérdést úgy szokták áthidalni, hogy 1 nap tovább 
tartanak nyitva.  
 
Ficsór Kálmánné: A Takarékszövetkezet és a Posta is így működik, mennyi ügyfél van ½ 8-
tól?  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: A munkaidőben benne van az ebédidő, és a korai 
kezdés miatt így jön ki a munkaidő.   
 
Bóta József Sándor polgármester: Ezt a testületnek kell eldönteni, máshol pénteken 14 óráig 
dolgoznak.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: A köztisztviselők pénteken nem járnak ebédelni. 
Máshol azért 14 óra a nyitvatartási idő, mert elmennek ebédelni. Az itteni köztisztviselők 13 
óra után mennek el ebédelni.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Kemény rendszabályokat kell hozni, mert nagyon rossz az 
önkormányzat anyagi helyzete. A 8 órás kezdéshez feltétlenül ragaszkodik. Az a baj, hogy a 
köztisztviselők mindent kicsikartak maguknak. Most jönnek a magas gázszámlák és 
villanyszámlák, amiket ki kell fizetni. Azt kell tudomásul venni, hogy csak a nincs van, ebből 
kell az önkormányzatot fenntartani. Az elhallgatásokat és megvezetéseket személyes 
sértésnek veszi. A Képviselő-testület megszavazott 320 ezer forintot betörés miatt a jegyző 
részére, amihez Szihalomnak semmi köze nincs.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Azt az összeget behajtási jutalékként kapta.  
 
Tóth Barnabás: Az az összeg nem a betörésre lett kifizetve.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Az az ember tönkre tette a családját. Ha nem veszi fel 
a kesztyűt ezzel a köztörvényes bűnözővel, akkor nem kerül behajtásra az összeg, mert a 
kolléganő nem mozdult rá.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A kérelem nem erről szól. Részletesen ismerteti a 
Képviselő-testület által hozott határozatot, jegyzőkönyvet, illetve kérelmet.  
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Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Ettől az embertől került behajtásra az összeg, ezért 
történt meg ez az eset. Tönkre tette a családját.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ez rendőrségi és biztosítási ügy, ehhez Szihalom 
önkormányzatának semmi köze nincs. Kötelességük, hogy az adókat behajtsák. Ez egy ilyen 
nagylelkű önkormányzat? Ez rendőrségi ügy, ezt az embert el kellett fogni és vagy rajta 
behajtani vagy a biztosítón keresztül behajtani az összeget. Ebből az összegből fent lehetett 
volna tartani egy alapítványt.   
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Sajnos a biztosítása erre nem terjedt ki. Ez az ember 
megfenyegette a behajtáskor. Teljesítette a feladatát és így járt.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Valaki vagy tudja vállalni a munkájával járó 
kötelezettségeket vagy nem. Mégegyszer mondja, ez rendőrségi és biztosítási kérdés. Sajnos 
kemény költségvetési tételekről kell beszélni, nem jó szívvel mondja ki az ember ezeket a 
dolgokat. Kellett ez a 3 hónap arra, hogy rálásson a dolgokra. Itt az a helyzet, hogy van egy 
túlzott munkaidő. Nem fog reggel itt állni, hogy ki hány órakor ér be. Szomorú, hogy ezt a 
köztisztviselőknek a törvény megengedi. A közalkalmazott óráról nem mehet el. A 
köztisztviselők nem szolgáknak érezték magukat, hanem császárnak. Rendet kell tenni, mert 
akkor soha semmi nem fog változni. A testület is rábólintott mindenre, amiből pénzt lehetetett 
kivenni. Volt arra példa, hogy 16 órakor mindenki elment, egyedül maradt, azt sem tudta, 
hogy mit hol talál. Tudomásul kell venni, hogy ezt a csődtömeget kezelni kell. Javít a 
helyzeten, hogy a képviselők nem vesznek fel tiszteletdíjat. Javasolja, hogy erre a témára 
térjünk vissza a későbbiekben, ha kompromisszumra tudunk jutni. Ha nem, akkor javasolja a 
6 órás munkaidőt. Vérveszteség árán is át kell vészelni ezt az időszakot, amíg helyre nem jön 
az önkormányzat anyagi helyzete. Arra is hajlandó, és biztos a Képviselő-testület is, hogy ha 
plusz tételt tud a köztisztviselő mutatni, akkor visszaáll a rend. Mert a nincsből nem lehet 
adni. 30 millió forint körül volt a hitelállomány. Az önkormányzat működéséhez hitelt nem 
kaphat, nagyon szigorúak a szabályok, már a beruházások esetében is. Ha ezt tartjuk még 
tovább adósodunk, nem beszélve az elnyert pályázatokról, ahol önrészt kell fizetni. A 
bankszámlán ki kell mutatni, hogy az önrész a rendelkezésre áll. Nem azért mondja ezeket, 
hogy a köztisztviselők zsebéből kivegye a pénzt, hanem azért, hogy az önkormányzat 
működőképes maradjon.  
 
A Képviselő-testület az SZMSZ tárgyalását felfüggesztette, egy későbbi időpontban kerül 
elfogadásra.  
 

III.  Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: A képviselők részére megküldésre került a 
rekultivációval és a könyvvizsgálói díj összegével kapcsolatos előterjesztések. Részletesen 
ismerteti a megkereséseket.  
 
A témával kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el. Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
jegyző szavazásra bocsátja az előterjesztéseket, amiket a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatokat hozta: 
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Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2011. (I. 27.) számú HATÁROZATA 
 

Tárgy: Tagi hozzájárulás elfogadása  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2011. (I. 27.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Szakértői díj elfogadása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ennek jogi úton érvényt kell szerezni, mert olyan nincs, 
hogy az egyik fizet, a másik pedig nem. Mindig a kistelepülések isszák meg a levét.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Szintén megkapták a képviselők az állami vagyon 
ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatos előterjesztést.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Az önkormányzat tehermentesen kapná meg az ingatlant. 
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2011. (I. 27.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Ingatlan ingyenes tulajdonba vétele.  
 
A határozata jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Vincze József nem jelent meg az ülésen, ezért el kell 
indítani az eljárást ellene. Meg akartuk adni neki a lehetőséget, hogy vállalja önként a 
felelősséget.  
 
Boda Sándor: Gondot okoz, hogy nemcsak Szihalmiak járnak az edzőterembe, arra a teremre 
46 tag van. Ezt a dolgot is rendbe kellene tenni.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Önkormányzati tulajdonban átalakítani, önkényesen bárkit 
bevinni nem lehetne. Ezért ellenszolgáltatás kellene. Csanálosi Sándor tájékoztatta, hogy 
baleset- és tűzveszélyességi szempontból akadályozott a közlekedés a teremnél. Felszereli a 
számzáras szerkezetet, ami korlátozná a bejutást. Jó lett volna, ha itt van. Fel kell szólítani, 
hogy a tűz- és balesetveszélyt szűntesse meg, és a számzáras szerkezetet ne szerelje fel. Azt 
hiszi, hogy ebben a faluban azt csinál, amit akar. Hol van arra engedélye, hogy ide más 
faluból átjárókat bevigyen.  
 



 11 

Dr. Joó Csaba: Meg lehet neki határozni, hogy mennyit fizessen érte. Ha ingyenesen 
megkapta, mint egyesület, akkor nyilatkozzon, hogy hány nem szihalmi veszi igénybe a 
helyiséget. Felveszi a kapcsolatot a vezetővel, Szabó Zoltánnal.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ennek a kisteremnek is van kapacitása. Az ingyenes 
használatra csak szihalmi jogosult.  
 
Boda Sándor: Ha nincs megfelelő létszám, esetleg akkor. Azt szerették volna a régi tagok, 
hogy az idegenek fizessenek lényegesen többet.  
 
Ficsór Kálmánné: Amikor a beszámolók voltak, akkor mondták, hogy nem kapnak 
támogatást. Akkor azt válaszolták, hogy ingyenesen kapják meg a helyiséget.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ismerteti a Füzes Takarékszövetkezeti Hitelintézet 
kamatemelésről szóló tájékoztatását. Tájékoztatja a képviselőket, hogy lehetőség van 
honvédségi tábori konyha beszerzésére, a mai postával elment az ezzel kapcsolatos 
megkeresés.  
Simon Józsefné Árpád út 57. sz. alatti lakos kérelmet nyújtott be a Képviselő-testület felé. 
Ismerteti a megkeresést és a korábban hozott döntéseket. Anyagi támogatással az 
önkormányzat hozzájárulni nem tud.  
 
Farkas József: Amikor az iskola első része épült az a gyerekeknek különböző helyiségek 
voltak.  
 
Dr. Joó Csaba: Az nem felvonulási épület, építési engedéllyel épült, gazdasági szempontokat 
nem indokol az elbontása.  
 
 
Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja az elhangzottakat, amit a Képviselő-
testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2011. (I. 27.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Simon Józsefné kérelmének megtárgyalása  
 
A határozata jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
       
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy beadványt nyújtott be 
Herczeg Lászlóné és még pár helyi vállalkozó. Ismerteti a beadványt. Személyes 
megkeresésekor tájékoztatta, hogy adjanak be írásbeli kérelmet a Képviselő-testület felé, de 
ezt nehéz elbírálni, mert korábban csökkentettük az iparűzési adó mértékét. Meg kell nézzük, 
hogy mennyi iparűzési adót fizetnek, és a tarifákat pedig megemeltük. Arra hivatkozott, hogy 
számára ez nem nagy tétel.  
 
Dr. Joó Csaba: Azt szeretné, hogy ne legyen hetente több vásár.  
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Bóta József Sándor polgármester: Ne azt várják, hogy az önkormányzat fog helyettük fizetni. 
Ha nem kapjuk meg iparűzési adóban, akkor ezt a kiesést máshol kell beszerezni. Erőszakkal 
nem lehet vevőt bevinni, ez marketing tevékenység. Éves szinten 52 alkalommal ne legyen 
több vásár. Adtunk iparűzési adó kedvezményt a helyi vállalkozók érdekeit szem előtt tartva. 
A helyi vállalkozók is használhatják azt a helyiséget alkalmanként, összefogva, tekintettel az 
ünnepek előtt, időszakosan koncentráltan. Éljenek a lehetőséggel, évi 10 alkalommal ingyen 
vehetik igénybe. A külső, nem helyi vállalkozók kitelepülési igényét a Művelődési Házban 
évente 40 alkalomra korlátozzuk.  
Szavazásra bocsátja az elhangzottakat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2011. (I. 27.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Helyi vállalkozók kérelmének megtárgyalása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
  
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Füzesabonyi Kistérség 
részéről megkeresés érkezett az orvosi ügyelettel kapcsolatban. Részletesen ismerteti a 
megkeresést.  
 
Majoros Viktória pénzügyi főtanácsos: Mivel társulat látja el a feladatot, ők kapják a 
normatívát. Erre csak társulások kaphatnak normatív támogatást.  
 
Ficsór Kálmánné: Úgy kellene megoldani, mint a fogászat esetében, megosztani a 
költségeket, lakos arányosan.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja az orvosi ügyelettel kapcsolatos 
megkeresést, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
  

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2011. (I. 27.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Orvosi ügyeleti ellátás. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
  
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a háziorvosi pályázatra 
eddig egy jelentkező adta be jelentkezését. A lakást nem igényelné, csak a rendelőt. Jó, mert 
vegyesen látná el, mivel gyermekorvosi végzettsége is van. Viszont nincs háziorvosi 
szakvizsgája, így 70 %-os lenne a finanszírozás. 1 év a vizsga és utána teljes joggal tudná a 
praxist vinni. Szimpatikus fiatalember, aki szeretne ide jönni. A szülei is háziorvosok, nagy 
tapasztalat van a szülők részéről. Simon Higin ellen többen tiltakoztak.  
 
Ficsór Kálmánné: Hozna asszisztenst?  
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Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Maradhat a mostani asszisztens. Szimpatikus 
fiatalember. Mire az összes dokumentációt elintézi, kb. május lesz. A héten tett le egy TB 
vizsgát, erről még nem kapta meg a papírt. Lett volna még egy jelentkező egy recski 
doktornő, de nem jelzett vissza. Véleménye szerint a fiatalember szeretne ide jönni.  
 
Farkas József: Meg kellene kérdezni, hogy az átmeneti időszakban a szülők rendelhetnek-e. 
Az asszisztenst március 01-től alkalmazni kell.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A közétkeztetéssel kapcsolatban tájékoztatja a képviselőket, 
hogy beszélhetünk mi arról, hogy a szihalmiakat előnyben részesítjük, ha nem pályáznak. 
Három jelentkező vitte el az ajánlatot, két vállalkozó nyújtotta be ajánlatát Kavalecz Mihály 
és a Juventus-Panoráma Kft. Sajnos Kavalecz Mihály pályázata nem érvényes, így a 
Juventus-Panoráma Kft. lett a nyertes. Részletesen ismerteti a közétkeztetéssel kapcsolatos 
bírálati döntést. 
 
Ficsór Kálmánné: Lesz változás az alkalmazottakban, az adagokban és az árban? Sok mirelit 
dolgot használtak fel.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ha olyan beszállítótól szerzi be a mirelit árút, ami 
megfelelő, abba nem lehet beleszólni. Ki lehet kötni az adalékanyagokat. Nem emelkednek az 
árak.  
Szavazásra bocsátja a közétkeztetéssel kapcsolatos bírálati döntést, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2011. (I. 27.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Közétkeztetés – Juventus Panoráma Kft. ajánlatának elfogadása.    
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A Füzesabony és Szihalom között építendő kerékpárúttal 
kapcsolatban tájékoztatja a képviselőket, hogy a füzesabonyi polgármester ragaszkodik 
mindenhez. Részletesen ismerteti a megkeresést. Annak nem látja értelmét, hogy ebben a 
pályázatban részt vegyünk.  
 
Farkas József: Füzesabonynak csak minimális része van, a patak a határvonal.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Ennek hátránya nincs, de nem kis összeg lesz az 
önrész. A Széchenyi Terv keretében találtak pályázati kiírást erre vonatkozóan. Ha nyer a 
pályázat, akkor azzal Szihalom csak nyer. Amire Szihalom korábban kötelezte magát, azt ki 
kell fizetni.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ha lezárul a tervezés, akkor nekünk több teendőnk nem 
lehet.  
 
Dr. Joó Csaba: Saját beruházás keretében kivitelezheti.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja a megkeresést, amit a Képviselő-
testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2011. (I. 27.) számú HATÁROZATA 
 

Tárgy: Füzesabony – Szihalom között létesítendő kerékpárút 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy egy 1848-49-es emlékmű 
épülne a Kálváriában. Ez a falu érdekét szolgálná, ezt tekintetbe kell venni. Lehet, hogy még 
az egyház is támogatást nyújt majd a kivitelezéshez. Részletesen tájékoztatja a képviselőket a 
tervekkel kapcsolatban.  
Szavazásra bocsátja az 1848-49-es emlékmű megépítését, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2011. (I. 27.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: 1848-49-es emlékmű megépítése 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Tóth Barnabás: A fagyizó bérleti díjával, illetve a szennyvíz pályázattal kapcsolatban 
érdeklődik. Problémaként veti fel, hogy a falugondnok a temetőben a kaput nem zárja be, a 
polgárőrök csukják be a kaput.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Nem lett volna szabad ezt a teret így elrondítani. 
Véleménye szerint nem veszítünk vele semmit. A szennyvíz pályázattal kapcsolatban érkezett 
hiánypótlási felhívás, amire kértünk határidő módosítást. Február 3-ig kell a hiánypótlást 
benyújtani. A pályázatírók dolgoznak a témán.  
 
Több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. Hatósági és személyi ügyek tárgyalása 
miatt Bóta József Sándor polgármester zárt ülést rendel el, amiről külön jegyzőkönyv készül. 
Hatósági ügyek tárgyalása után az ülést 21.10 perckor bezárta.  
 
 
Szihalom, 2011. január 27.  
 
 
 
 
 
 Bóta József Sándor   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
 Polgármester     Jegyző  
    


