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VIII.  

JEGYZŐKÖNYV  
 
 

Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 13-án 16.00 
órakor tartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. 
  
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szihalom 
 
Jelen vannak: 

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

 
Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja, hogy a 
testület határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott.  
  
I. Napirendi pont:  Pályázatok 
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy testületi határozattal kell 
elfogadni a hiánypótlási felhívásra benyújtott pályázatok alapján a kivitelező cégeket.  
Részletesen ismerteti a Polgármesteri Hivatalra benyújtott ajánlatokat. A Képviselő-testület 
részletesen megtárgyalta az ajánlatokat, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
39/2011. (IV. 13.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Füzes Bau Kft. pályázata 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ismerteti az óvoda felújításával kapcsolatos ajánlatokat. A 
Képviselő-testület részletesen megtárgyalta az ajánlatokat, és egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
402011. (IV. 13.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Zelei-Bau Kft. pályázata 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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II. Napirendi pont:  Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a HÉSZ-ben 
felsorolásra került azoknak az ingatlanoknak a neve és száma, amelyek helyi védelem alatt 
állnak. Ebben szerepel az 57 helyrajzi szám, amiből kiderül, hogy egy számon van az összes 
intézmény. A műszaki ellenőr szerint annak ellenére, hogy csak az óvodára gondolnak, 
minden intézményt érint, ez kivehető a HÉSZ módosítása nélkül is. Lehet, hogy egy külön 
helyi rendeletet kell megalkotni, de lehet, hogy az egész rendeletet módosítani kell.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Javasolja, hogy történjen meg a módosítás, kerüljön ki 
belőle az iskola, óvoda, polgármesteri hivatal. Ha befejeződik a Kálvária felújítása azt is bele 
kell majd tenni. Nem stimmelnek benne a kategóriák.  
Szavazásra bocsátja a rendelet módosítását, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott 
és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2011. (IV. 14.) rendelete 

A szabályozási terv elfogadásáról és a helyi építési szabályzat (HÉSZ) megállapításáról 
szóló 12/2004. (VI. 26.) rendelete módosításáról  

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulásának ülésén 
szóba került a belső ellenőrzés, egyik település sem szeretne ebben részt venni. Nagyon 
komoly büntetések kerülnek kiszabásra. Részletfizetést kértek a MÁK-tól, a kistérség 
megelőlegezné az összeget. Többen szerették volna, ha meg lenne osztva.  
 
Dr. Joó Csaba: Ez egy nagyon komoly felelősség a kistérségnek.  
 
Farkas József: Legyen valamilyen felelőssége a kistérségnek, ennek a dolognak nyomatékot 
kell adni.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Nem terhelheti a többi települést, úgy született meg a 
döntés. Minden település rájött, hogy nekünk volt igazunk, egy teljesen független cég vette át 
a szerepet. Ezzel mindenki egyetértett. Saját belső dolgozók ilyen munkát nem fognak 
végezni. Arról kell határozni, hogy kilépünk a belső ellenőrzésből, hatályon kívül helyezzük 
az előző határozatot.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
41/2011. (IV. 13.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Belső ellenőrzés 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Dr. Joó Csaba: A velük kötendő szerződés tartalmazzon anyagi felelősséget.  
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Bóta József Sándor polgármester: Gyereknapot szeretne rendezni a kistérség, ami Kálban 
lenne. Megszületett a döntés az orvosi ügyelettel kapcsolatban, az a baj, hogy sok a panasz az 
Agriára. Statisztikát kellett volna készíteniük, de azt senki nem kapta meg.  
Tájékoztatja a képviselőket, hogy 7 db kemence épül az iskolaudvaron.  
A szombati falubejárás időpontja módosul, dupla bejárás lesz.  
Az alábbiakról tájékoztatja a képviselőket: 

• Levelet küldtünk a Közútkezelőnek az utak állapota miatt.  
• A mézüzemhez engedély nélkül hordták el a földet a sportpályáról.  

 
Boda Sándor: Kért erre engedélyt? 
 
Bóta József Sándor polgármester: Azon vagyunk, hogy minél több földet odahordjunk a 
gödörbe.  
 
Tóth Barnabás: Ez a föld nem a sportpályáról került oda. A kérdés az, hogy az illető hölgy 
kertjébe, hogy került 5 kocsi föld? Ahogy az árkok ásását megkezdték, sok házhoz be lett 
hordva a föld.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Senki nem rendelkezhet a földdel csak a testület. Az 
önkormányzat területén lévő földdel csak az önkormányzat rendelkezhet, és csak a 
záportározóba lehet hordani. Nem tudja, hogy gondolják, ezt senki nem engedheti meg 
magának.  
 
Dr. Joó Csaba: Beszélt vele és azt mondta, hogy azt kérte, hogy ott is legyen egy lappantyú, 
de a vízműnek nincs rá pénze. Az a terület teljesen fel van töltve, ott a víz nem folyik le. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Nem is nyúlhatna ehhez hozzá. Ebben az esetben el kellene 
járni. Nehezen szánná rá magát, mert azt gondolnák, hogy személyeskedés. Erre a munkára 
valakit felfogadott, fizetett érte. Minden földet a záportározóba kellene hordani. Ott van még a 
másik ügy, a tégla elhordás, aminek a kb. a fele eltűnt. Tóbi János segített ki minket. Ha a 
földet és a téglát elvitte, fizesse meg az árát.     
 
Farkas József: A téglát is bele kell venni, hogy vegye észre magát. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Nem nagyon akar ebbe belemenni, mert azt mondják, hogy 
személyes bosszúról van szó.  
 
Dr. Joó Csaba: Nyilatkozzon, hogy mennyit vitt el, meg kell nézni, hogy mennyibe kerül.  
 
Virágh Dénes: Javasolja, hogy 1000 Ft legyen az ár.  
A Képviselő-testület egyetértett a javaslattal.  
A vásártérrel kapcsolatban ismerteti a dokumentumokat. Erdélyi Imre eladja a kutat, de tud 
várni ha kell, nem most rögtön kellene megvenni. Erdélyi Úr pontos felvilágosítást tud erről 
adni. Ha érdekli az önkormányzatot, nem adja el senkinek, tud várni.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az újság jövő héten fog 
megjelenni.  
Fontos dolog lenne a Temető közben lévő árok lefedése, illetve a Templom felőli árok 
gyűrűzése és lefedése, akkor a parkolás is könnyebb lenne.  
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Farkas József: Javasolja, hogy a Temető hátsó részénél lévő parkoló is legyen kibővítve. 
Halottak napjára ezt restanciában kell tartani.  
 
Tóth Barnabás: Több idős jelezte, hogy problémát jelent számukra a fűnyírás.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Kicsit le vannak terhelve a munkások, de amint lehet, 
figyelembe vesszük.  
 
Farkas József: Van egy kistraktor, amit fel kellene újítani, így kétszer gyorsabban lehetne 
haladni. Készíteni kellene egy koncepciót, ami alapján dolgoznak. Így többre haladnának, 
mint a kézi nyírással. Ezt az összeget valahogy ki kellene szorítani.   
 
Tóth Barnabás: Korábban 150 ezer forintos ajánlatot adtak a javításra. Ezt hamarabb kellett 
volna kitalálni. Kaposváron lehet hozzá alkatrészt venni, 30 ezer forintba kerülne. 
Problémaként veti fel a közfoglalkoztatás-szervezővel kapcsolatban, hogy akármikor jött be a 
hivatalba, mindig bent találta. Meg kellene osztani a munkaidejüket a közcélúaknak, így 
jobban ki lehetne használni a munkaidőt.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A kistérségi ülésen ez a téma felvetődött, most ez van, nem 
tudnak rajta változtatni. Meg kellene osztani őket, dolgozzanak 8 órában.  
 
Farkas József: Mégegyszer javasolja, hogy a kistraktor legyen megjavíttatva.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Meg kell nézni a kaposvári lehetőséget.  
 
Dr. Joó Csaba: Papp Benjamin kérné, hogy a magtár mögötti területnél az utat rendbe kellene 
tenni, mert nem tudja megközelíteni a földjét.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ma volt kint egy bizottság a rekultivációval kapcsolatban. 
23 településen kezdik meg a rekultivációt. Jó lenne oda kamerát felszerelni, mert a környező 
településekről oda hordják a szemetet.  
A falubejárás alkalmával felvetődött a Temetőben lévő, sír mellett lévő fa kérdése, amit ki 
kellene vágni.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
42/2011. (IV. 13.) számú HATÁROZATA 

Tárgy: Fa kivágás elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor 
polgármester hatósági ügyek tárgyalása miatt zárt ülést rendel el. Hatósági ügyek tárgyalása 
után az ülést 18.10 órakor bezárta.  
 
Szihalom, 2011. április 13. 
 

Bóta József Sándor  Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
Polgármester   Jegyző 


