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VII.  
JEGYZŐKÖNYV  

 
 

Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 
15.00 órakor tartott Képviselő-testületi 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: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea.  
 
Meghívottak közül megjelent: 

• Antal Emil ÖTE parancsnok 
• Joó Sándor ÖTE Elnök 
• Hajdú Attila KMB 
• Mór Csaba mb. kapitányságvezető – Füzesabonyi Rendőrkapitányság 
• Kissné Redele Mária KIKI Intézményvezető 
• Gulyás László Zeneiskola vezető 
• Koós Jánosné Pénzügyi bizottság külső tagja 
• Józsáné Debreceni Edit Művelődési Ház vezető 
• Majoros Viktória Pénzügyi vezetőtanácsos  

 
Bóta József Sándor polgármester: Köszönti a megjelent vendégeket, képviselőket, 
megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat, amit a Képviselő-
testület egyhangúlag elfogadott.  
 
 
Napirendi pont: 

1. Tájékoztató Szihalom Település közrendjének, közbiztonságának helyzetéről 
Ea: Füzesabony Városi Rendőrkapitányság képviselője 
2. Polgárőrség beszámolója a 2010. évről 
Ea.: Tóth Barnabás elnök 
3. Önkéntes Tűzoltóság beszámolója 
Ea.: Joó Sándor elnök, Antal Emil parancsnok 
4. Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek  

  
 
I. Napirendi pont:  Tájékoztató Szihalom Település közrendjének, közbiztonságának 
helyzetéről 
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Bóta József Sándor polgármester: Átadja a szót Mór Csaba mb. kapitányságvezetőnek.  
 
Mór Csaba mb. kapitányságvezető: Mivel minden képviselő írásban megkapta a tájékoztatást, 
ezért kérné, hogy tegyék fel kérdéseiket, illetve néhány szóban kiegészítené beszámolóját, az 
adatok önmagukért beszélnek. Október óta megbízott kapitányságvezető, az elmúlt közel 6 
hónapot tudja értékelni, tájékoztatást adni. Az itt lakók is látják, hogy minden településen van 
KMB-s. Jogos igény lenne, ha folyamatosan itt lenne a KMB-s, státuszilag 1 KMB-s van 
minden településre. A járőrszolgálat ebből a létszámból tevődik ki. A probléma az, hogy a 
KMB-sek a szolgálatuk túlnyomó többségét járőrként látják el. 6 órakor felveszi a szolgálatot, 
lehet, hogy 8 órakor már Kálban kell legyen, így nincs KMB-s Szihalmon, ezért elképzelhető, 
hogy más településről való járőr fog itt járőrözni. A feladat szabja meg, hogy az embert hová 
küldik ki. Van olyan elképzelés, hogy lépcsőzetesen emelik a rendőrök létszámát, nem lehet 
tudni, hogy pontosan hány fő lesz. Jelentős létszámnöveléssel lehetne biztosítani, hogy a 
települések rendőri jelenléte el legyen látva. 3-4 KMB-s kellene egy településre, hogy mindig 
elérhető legyen a rendőr a faluban. Szihalomra nem jellemző a bűnügyi fertőzöttség. Egy 
félreértést szeretne tisztázni a szabálysértési bírság behajtásával kapcsolatban. Ha valaki nem 
fizeti be a bírságot, akkor az önkormányzat részére megküldik behajtásra, ha még akkor sem 
sikerül, akkor közmunkára van lehetőség. Általában úgy jön vissza a levél, hogy nem tudnak 
közmunkát biztosítani az érintett számára. Így céltalanná válik a bírság, oka fogyottá válik az 
eljárás, és az eljárás megszűnik. Az volt a félreértés, hogy így az illető letöltendőt fog kapni, 
le kell ülje a bírságot, ilyen nincs. Ha közmunkával keresik meg az önkormányzatot, akkor 
már csak ez az utolsó lehetőség a bírság behajtására.  
 
Hajdú Attila KMB: A falu nyitott erre a lehetőségre.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Április 1-től 4 ilyen ember fog dolgozni.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Örül, hogy úgy látja, hogy Szihalom kevésbé fertőzött 
bűncselekménnyel. Miből adódik, hogy ennyire alatta vagyunk az átlagnak? 
 
Hajdú Attila KMB: Az átutazó bűnözők vannak inkább jelen, jó, hogy vannak kamerák, de 
ennyire nem érzékeny, hogy rendszámot is látni lehessen.  
 
Mór Csaba mb. kapitányságvezető: Ezeket a felvételeket nem nézheti meg idegen, csak a 
közterület felügyelet vagy a rendőrség. Ha ez így van, akkor működőképes. A gyakorlat az, 
hogy az önkormányzatok évekkel ezelőtt, a falu biztonságának érdekében egy vállalkozóval 
vagy céggel kötött szerződést, de rossz időben vagy ahol rossz a világítás nem működik a 
kamera vagy értékelhetetlen képet ad. Azt tudni kell, hogy ez nagyon sok pénzbe kerül. Itt 
van a csapda, hogy vagy összefognak az önkormányzatok, és közösen mérik fel, hogy mi 
számukra a fontos, hogy minőségben is megfelelő legyen. Viszont ez sok pénzt emészthet fel, 
és nincs kézzelfogható eredménye. Nem mindig mérhető az eredmény, de az biztos, hogy 
hasznossá válik. Fontos a figyelemfelhívás, hogy ki legyen téve a figyelmeztetés, aminek 
visszatartó, megelőző ereje van.  
 
Ficsór Kálmánné: Az, hogy Hajdú Attila mennyi időt töltött itt, az 2009. évhez képes 
növekedett. Szerencse, hogy itt lakik a faluban, amikor nincs szolgálatban, és valakinek 
gondja van, segítséget nyújt, tájékoztatást ad, amit ezúton is megköszön neki. Van arra 
kimutatás, hogy csökkent-e a bűncselekmények száma a kamerának köszönhetően? Mennyi a 
szihalmi elkövető? 
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Mór Csaba mb. kapitányságvezető: Nem szabad ebből következtetést levonni.  
 
Hajdú Attila KMB: Inkább más településen lakók az elkövetők, nagyon kevés százalék a 
szihalmi. Amikor Verpeléten fogtak el trükkös lopással gyanúsítottat, az Nyíregyházi volt. 
 
Ficsór Kálmánné: Egyre inkább az figyelhető meg, hogy lakosság is egyre jobban zárkózik, 
óvatosabbak. Bízik abban, hogy nő a rendőrség létszáma.  
 
Tóth Barnabás: Ma is arra volt példa, hogy un. vasazós lopás történt, és beengedték a 
tulajdonosok a házba.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Köszöni a beszámolót, értékesnek tartja ezt a feladatot, 
bízik benne, hogy még tovább javul a közbiztonság. Jó, hogy van polgárőrség, a két dolog 
összefüggésbe hozható. A felvilágosító munkát kell fokozni. 
 
Mór Csaba mb. kapitányságvezető: Borsodban több száz fős családok élnek meg a trükkös 
lopásokból. Egy páran végig mennek a falun, mint árus, és utána jönnek később úgy jönnek 
házhoz, hogy tudják hol lakik idős ember. Szinte már bűnszervezetként működnek. Az elmúlt 
3 évben ez nagyon megnövekedett, sok esetben idős embereket ér kár. Arra is volt példa, 
hogy azt mondták, hogy az önkormányzat küldött krumplit, és 10-20 forintból kellett 
visszaadjon. Az idősemberek a legveszélyeztetettebbek.  
 
Tóth Barnabás: Nagyon alapos a beszámoló, a rendőrséggel nagyon jó a kapcsolata a 
polgárőrségnek. Köszöni a munkájukat. Ugyanezt tudja elmondani a KMB-sről, további sok 
sikert és jó munkát kíván az elkövetkező időre.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Köszöni a részvételt és a beszámolót, köszöni Hajdú Attila 
KMB-s munkáját.  
Szavazásra bocsátja a beszámolót, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta:   
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2011. (III. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Rendőrségi beszámoló elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
II. Napirendi pont: Polgár őrség beszámolója a 2010. évről 
 
 
Tóth Barnabás Polgárőr parancsnok: Beszámolójához hozzáfűznivalója nincs, minden 
lényeges dolgot leírt. Bővebben is le lehetett volna írni, várja kérdéseket, észrevételeket.  
 
Boda Sándor: A trükkös lopásokkal kapcsolatban kérdezi, hogy határozattal nem lehetne 
betiltani a faluban vas- és tollgyűjtést?  
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Tóth Barnabás polgárőr parancsnok: Éppen ma volt rá példa, hogy vasat gyűjtöttek, ezért 
kikísérték az illetőket a faluból. Kiderült, hogy Borsod megyéből valók. Ha ilyenekkel 
találkoznak, mindig felszólítják, hogy távozzanak, ha nem bírnak velük, akkor a rendőrség 
segítségét kérik.  
 
Hajdú Attila KMB: Árusítani csak jegyzői engedéllyel lehet.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Az a baj, hogy hangosak, inkább a csendháborítás a 
probléma. Engedélyt pedig nem szoktunk kiadni.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ilyen esetekben fel szokták írni a rendszámot? Ezért lenne 
jó, ha a valóságban működne a hangosbemondó, mert a lakossági tájékoztatás nagyon fontos. 
Főleg az idősek, akik nagy számban élnek a faluban.  
 
Tóth Barnabás Polgárőr parancsnok: Igen, minden esetben, és a KMB-nek átadásra kerül. Az 
emberek szemléletén kellene változtatni.  
  
Dr. Joó Csaba: A helyi újságban is mindig szokott lenni figyelemfelhívás.  
 
Ficsór Kálmánné: Ezzel a létszámmal meg tudják oldani a szolgálatot? Gratulál az 
autójukhoz.  
 
Tóth Barnabás polgárőr parancsnok: Akármi történik 16 fővel le tudják fedni a szolgálatot. 
Inkább legyen csak 16 fő, de az ütőképes legyen, mindig lehessen rájuk számítani.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Megköszöni a munkájukat. Szavazásra bocsátja a 
beszámolót, amit a Képviselő-testület 1 tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2011. (III. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Polgárőrség beszámolójának elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
III. Napirendi pont: Önkéntes Tűzoltóság beszámolója 
 
 
Antal Emil ÖTE parancsnok: Írásbeli beszámolójában mindent elírt, aki régi képviselő, az 
ehhez már hozzá lehet szokva, várja a kérdéseket, észrevételeket.  
 
Tóth Barnabás: A beszámolót nagyon alaposnak tartja, ezek tényleg megtörtént események 
voltak. A munkájuk nagyon nehéz, amihez a továbbiakban sok sikert kíván.  
 
Ficsór Kálmánné: Köszöni a részletes és alapos beszámolót, gratulál az elnyert pályázathoz. 
Visszatérő probléma már a szertár és környéke, de ez már rendeződni látszik.  
 
Antal Emil ÖTE parancsnok: Ígéretet kapott arra, hogy a háziorvosnál egy vizesblokk 
kialakításra kerül.  
 



 46 

Ficsór Kálmánné: Példaértékű az összefogás részükről, szakmailag is képzik magukat. 
Amikor szükség van rájuk, azonnal mennek, ami a szabadidejükből történik.  
 
Antal Emil ÖTE parancsnok: Március 20-ig hét alkalommal vonultak.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Az utánpótlás kérdésének mi a megoldása? Valószínű, hogy 
az iskolával lehet közösen dolgozni.  
 
Antal Emil ÖTE parancsnok: Az iskolával elfogadható a kapcsolat. Régebben jobban 
elfogadható volt a helyzet, mert voltak úttörőrajok. Sajnos a fiatalokat nem érdekli a dolog, de 
nagyon nehéz.  
 
Kissné Redele Mária KIKI Intézményvezető: Beszéltek már erről a dologról, ő is régen 
mondja, hogy akár a polgárőrséghez is lehetne fiatalokat küldeni. Szemléletet is formál, mert 
a községért is tehetnek.  
Dr. Joó Csaba: Sajnos nehezen formálható ez a korosztály.  
 
Antal Emil ÖTE parancsnok: Ide minimum 10 fő kellene egy versenyképes rajhoz. 1995-ig 
működött a dolog, utána papíron megszűntek létezni. Később újra szerveződtek, most olyan 
az egyesület, hogy ebben a járási körben három ilyen van még, Füzesabony, Mezőtárkány és 
Szihalom. Szükség lenne az Önkormányzattal kötendő megállapodásra.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Úgy gondolja, hogy a megállapodásnak nincs akadálya.  
 
Antal Emil ÖTE parancsnok: Az iskolánál a tűzcsapokat meg kellene javíttatni. Az iskola 
felújítás alkalmával egy felszálló vezeték az emeletre felkerülhetne. Az a szerencse, hogy 
eddig nem volt probléma. Annyit sikerült elérni, hogy a tornaterembe lett egy vészkijárat 
készítve.  
 
Tóth Barnabás: Annyit is elértek, hogy a tűzcsapokban van víz.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ennek nem most kellett volna előjönnie. Az a baj, hogy 
ránk hárul, amit nem teljesítettek. Egy felszólítást kell küldeni Füzesabonynak a vízmű felé. 
Kérni kell a hibák kijavítását a tűzcsapok esetében, illetve az udvarra. Kellenek a lelkes 
emberek, szükség van a munkájukra.  
Szavazásra bocsátja a beszámolót, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2011. (III. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: ÖTE beszámolójának elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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IV. Napirendi pont: Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek  
 
 
Gulyás László Zeneiskola részegység vezető: Részletesen ismerteti az Alapító Okirat 
módosítását.  
 
Kissné Redele Mária KIKI Intézményvezető: Ismerteti az iskolára és az óvodára vonatkozó 
elkészült referenciát.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja az egységes szerkezetben lévő Alapító 
Okiratot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
31/2011. (III. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: KIKI Alapító Okiratának elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy Mezőszemere község 
polgármestere személyesen hozta el a Képviselő-testülete határozatát. Ismerteti a határozatot. 
Beszéltek a társulásról, de nem mondott igent, viszont elmondta az aggályait. 
Tagintézményként működne, maradnának Mezőszemerén, a kihelyezett osztály a 7-8. lenne. 
Ezt nagyon alaposan végig kell számolni. A KIKI-nek is el kell dönteni, hogy melyik utat 
kövessük. Tudomásul kell venni, hogy van egy ilyen nyilatkozat, erre időben válaszolni kell. 
A döntést át kell gondolni, számításokat kell végezni, meg kell nézni a pénzügyi és a jogi 
oldalát is a dolognak. Azt kell figyelembe venni, hogy a szihalmi iskolának mi a jó. A 
következő testületi ülésig el kell a döntést halasztani, addig végig kell gondolni.  
 
Kissné Redele Mária KIKI Intézményvezető: Jelenleg a közoktatási törvény lehetőséget ad rá, 
hogy társulást külön normatívával finanszírozzon. 4,12 millió forintot jelent, de nem biztos, 
hogy jövőre megmaradnak a társulások. A 7-8. osztálynak fel kellene jönni, mert 1-6 
osztállyal működhet a társulás. 28 fős a 7 osztály, 25 fős a 8. osztály. Nekik külön osztályt 
kellene keresni. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Nem akarják felhozni, kihelyezett osztályként működne.  
 
Kissné Redele Mária KIKI Intézményvezető: A pedagógusok bérét a szihalmi 
önkormányzatnak kell fizetni, ott 15 pedagógus van. Ha 6 osztállyal működnek, akkor nem 
kell ennyi pedagógus létszám. Akkor a végkielégítést nekünk kell finanszírozni? 
 
Bóta József Sándor polgármester: Minden oldalról meg kell vizsgálni a társulás lehetőségét, 
ez egy alapos munkát jelent, meg kell nézni, hogy mi az előnye és mi a hátránya. Meg kell 
vizsgálni a jelenre és a jövőre nézve is. Ha megvalósul az, hogy kikerül az önkormányzatok 
kezéből az oktatás, akkor ők kérik az állami fenntartást. Akkor ez a társulási forma csak 
átmeneti. Bizonytalan a törvény, hogy milyen változások lesznek. Kérdés, hogy mit jelentene 
mindkét település számára a pluszforrás. Nem is szeretnék, hogy a 7-8. osztály onnan eljöjjön.  
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Kissné Redele Mária KIKI Intézményvezető: Létre jöhetne egy bizottság, ami ezt előkészíti? 
A 2008. évben születettek létszáma a kritikus, akkor nem biztos, hogy nekünk megmarad 
majd a gyermeklétszám.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Meg kell nézni, hogy ezek a plusz bevételek hoznak-e 
annyit, hogy megérje. A másik irány a minőségi iskola, hogy ide irányuljon a fiatalság, övék a 
jövő. Nem szabad mindent anyagi oldalról megközelíteni, könnyen el lehet rontani egy ilyen 
iskolát. Alaposan át kell gondolni, minden oldalról megközelítve kell a döntést meghozni. 
Fontos, hogy a választ alapos indokkal alátámasztva adjuk meg.  
 
Majoros Viktória pénzügyi vezetőtanácsos: A kidolgozáshoz Mezőszemere részéről is 
kellenek adatok.  
 
Dr. Joó Csaba: Nekik ott van a konyha is.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Mondhatjuk akkor, hogy a konyhát csak tálalóként 
üzemeltetheti. Nem kell most döntést hozni. Pénzügyi szempontból jó lenne a társulás, de 
nem mindenáron. Ha nemet mondunk, akkor indokolni kell, hogy miért. Felhatalmazást kell 
adni Kissné Redele Máriának és Majoros Viktóriának, hogy az ügyben eljárjon. Ez így 
kiinduló pont lehet, hogy csak tálalókonyhaként működhet. Mivel a tantermek befogadó 
képessége korlátozott, csak kihelyezett tagozat lehet. Hangsúlyozni kell, hogy ez tájékozódás, 
azért, hogy a döntésünk alaposan alá legyen támasztva.  
 
Tóth Barnabás Amikor két évvel ezelőtt a társulást tárgyaltuk, nem volt ilyen, hogy 
gondolkodhassunk rajta.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Mezőszemere társulási kényszerhelyzetben van, 
nekünk illik minél hamarabb választ adni. Május utolsó napjáig kell dönteni.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Az is beleszámít a dologba, hogy a szülők szinte 
versenyszerűen nem akarnak fizetni. Mert nem az viszi majd el a gyerekét, aki szegény, 
hanem aki tehetős. Nem minden az anyagi oldal, de nélküle nem lehet megvalósítani 
dolgokat.  
 
Ficsór Kálmánné: Úgy kell a kérdést megközelíteni, hogy Szihalomra egy kicsit 
nehezményeznek, mivel sok gyereket átvett az iskola. Azzal érvelnek, hogy ha ezek a 
gyerekek nem jönnek el, akkor nem is kellene társulni. Azt is mondták, hogy a jóképességű 
gyerekeket átvették, a rosszabbakat nem. Ezt a kérdést óvatosan kell körbejárni, nem tudja, 
hogy erre mit lehetne lépni.  
 
Dr. Joó Csaba: Aki nem akarja ott tartani a gyerekét, úgyis elviszi. Ha nem Szihalomra, akkor 
elviszi Mezőkövesdre.  
 
Kissné Redele Mária KIKI Intézményvezető: Ők akarnak velünk társulni. A 40 bejáró ¾ része 
úgy jött ide korábban, hogy ha mi nem vettük volna fel, akkor mentek volna tovább.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Híve a minőségi iskolának, de a pénzügyi források nagyon 
szűkösek. Mindenkinek a véleményét meg kell hallgatni, meg kell nézni, hogy mit visz, és mit 
hoz.  
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Szavazásra bocsátja a két fő megbízására vonatkozó javaslatot, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

  Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
32/2011. (III. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Iskolai társulás részleteinek kidolgozása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Kissné Redele Mária KIKI Intézményvezető: Beer Ferenc pedagógus kérte az 
előnyugdíjazását, amit visszavont. Korkedvezményesen kedvezőbben mehetne nyugdíjba. 
Közös megegyezéssel megszüntetné a munkaviszonyát, a Munkaügyi Központba be kell 
jelenteni. A két hónap kettős kifizetés lenne, így nyernénk egy hónapot, október 23-ig kellene 
a nyugdíját fizetni.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ezt egy összegben kell majd kifizetni előre. Ez annyira nem 
előnyös. Neki a munkabérét kell meg fizetni járulékkal együtt.  
 
Dr. Joó Csaba: Ha felmentése szerint megy három hónap munkabért jelent járulékokkal 
együtt. De ha elfogadja a Munkaügyi Központ, akkor csak két hónapot kell kifizetni.  
Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
33/2011. (III. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Beer Ferenc közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
  
Bóta József Sándor polgármester: Ismerteti a  BM pályázat benyújtásának lehetőségét. 
Ismerteti a határozatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi 
határozatot, rendeletet hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
34/2011. (III. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Pályázat benyújtása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2011. (III. 30.) rendelete 

A Sportról 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Bóta József Sándor polgármester: Van egy másik pályázati lehetőség, ami KEOP-s 
kerékpártároló, vizesblokk felújítására vonatkozik. Egy másik pályázat a tornaterem 
padlózatának, nyílászáróinak cseréjére, fűtés-, világításkorszerűsítésre vonatkozna. amihez 
szükség van egy határozat és egy rendelet elfogadására. 
Szavazásra bocsátotta a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
35/2011. (III. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy:  KEOP-6.2.0/A/09-11 pályázat benyújtása  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
  
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Ismerteti az anyakönyvi rendeletet. Előterjesztése a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. Általában 15.000 Ft – 80.000 Ft-os díjakat állapítanak meg. 
Alapelv az, hogy ez a díj nem irányulhat haszonszerzésre. Akkor, ha munkaidőn kívül 
történik az esketés, de hivatali helységben, akkor 10.000 Ft összeg kerülne megállapításra, az 
anyakönyvvezető díjazása br. 5.000 Ft.  
 
Ficsór Kálmánné: Nem adhatnánk többet az anyakönyvvezetőnek? 10.000 Ft-ot javasol.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Szavazásra bocsátja az Egyes anyakönyvi események 
engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás 
ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről szóló rendeletet, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2011. (III. 30.) rendelete  

Az  egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az 
eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak 

mértékéről. 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Ismerteti a szociális rendeletet. Előterjesztése a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. Változtatásra került a BPJ, csak akkor kaphatja meg a 
kérelmező, ha a környezete rendben van tartva. Törvényi előírás, hogy az, ami a szociális 
törvény részét képezi, nem szerepelhet benne.  
A módosításokkal együtt szavazásra bocsátja a rendeletet, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2011. (III. 30.) rendelete 

Az egységes szociális ellátások helyi szabályairól  
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Majoros Viktória pénzügyi főtanácsos: Az ÖNHIKI pályázat benyújtásához szükséges a 
testület hozzájárulása. Ismerteti a határozati javaslatot.  
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Bóta József Sándor polgármester: Itt is látszik, hogy a rosszat jutalmazzák, a jót pedig 
büntetik. Esetleg bele lehetett volna írni, hogy a képviselők és a polgármester díjazás nélkül 
látják el a feladatot, illetve azt, hogy nem tudunk cafetériát fizetni. Olyan megszorító 
intézkedéseket hoztunk meg, amit nem biztos, hogy minden önkormányzat meghozott.  
 
Majoros Viktória pénzügyi főtanácsos: Csak a költségvetési hiány erejéig lehet pályázni. Nem 
hiánnyal terveztünk, hanem többletet, a tavalyi évről áthozott hiány miatt lett ennyi az összeg. 
Az említett javaslat a szöveges részben le lesz írva. Három ütemben lehet a pályázatot beadni, 
mi az április 30-ira pályázunk.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
36/2011. (III. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: ÖHIKI pályázat benyújtása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Az alábbiakat ismerteti a képviselőkkel: 

• Munkavédelmi ajánlat érkezett. Javasolja, hogy felül kell vizsgálni az ezzel 
kapcsolatos dokumentumokat.  

• Ismerteti a Heves Megyei Kormányhivatal megkeresését a műszaki vizsgálattal 
kapcsolatban. 

• Elmondja a tábori konyhával kapcsolatos megkeresést.  
• Tájékoztatja a képviselőket, hogy az ÉMOP pályázattal kapcsolatban táblát kell 

kihelyezni. Véleménye szerint megfelelő hely lenne a Deák út vége.   
• Ismerteti a területfejlesztési menedzserrel kapcsolatos megkeresést.  
• A Pro-Team Kft. megkereséssel élt a Képviselő-testület felé. Lehet, hogy felmondják 

a bérletet, Mezőszemere 1 Ft-ért átadná a helyiséget számukra. 
 
Ficsór Kálmánné: A szociális lakások díjához képest az összeg nem sok.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Véleménye szerint jelképes összeg ez az 1 Ft, ami nem 
járható út, de ha a másik oldalt nézzük, akkor az iparűzési adó se folyna be. Ez is egy 
költségvetési tétel.  
 
Dr. Joó Csaba: Nem javasolja a jelképes 1 Ft-os összeget.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Az önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetővé a 
csökkentést. Amint olyan helyzetbe kerülünk a III. negyedévben visszatérünk a kérdésre. Ha 
új telephelyet akarnak nyitni, ahhoz nagyon sok feltételnek meg kell felelni.   
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
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Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
37/2011. (III. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Pro-Team Kft. kérelme.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
  
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket az orvosi lakás átalakításáról.  
 
Tóth Barnabás: Honnan vesszük a pénzt a bővítéshez? Bukik a költségvetés.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A költségvetés módosításával megoldható, ha nem indítjuk 
el most, akkor soha nem lesz meg.  
 
Majoros Viktória pénzügyi főtanácsos: Bérleti díj lesz? 
 
Bóta József Sándor polgármester: Nem kérünk bérleti díjat.  
 
     
Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor 
polgármester hatósági ügyek tárgyalása miatt zárt ülést rendelt el.  
Hatósági ügyek tárgyalása után az ülést 18.40 órakor bezárta.  
 
 
Szihalom, 2011. március 30.  
 
 
 

Bóta József Sándor  Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
Polgármester   Jegyző 


