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XV. 
JEGYZŐKÖNYV  

 
 

Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-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: 

• Kissné Redele Mária KIKI Igazgató 
• Koós Jánosné Pénzügyi bizottság külső tagja 
• Kalotainé Bukta Zsuzsanna műszaki-adóügyi előadó 

 
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 az adóhelyzet alakulásáról.  
Ea.: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző  
2. Környezetvédelmi Program elfogadása  
Ea.: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző  
3. Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek.  

 
I. Napirendi pont:  Tájékoztató az adóhelyzet alakulásáról 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Örül, hogy az idegenforgalmi adó megpiszkálásra került, 
látni, hogy van ott mit keresni, mivel majdnem megduplázódott az összeg. Ha érzik, hogy 
folyamatos ellenőrzés történik, más a hatása. Ezt a tudatot kell erősíteni, mert még mindig 
nagy tartalékok vannak ezen a területen. A használatbavételi engedélyek hiánya fontos kérdés. 
Szigorúan kell eljárni azokban az esetekben, ha így laknak az ingatlanban, nem szabad 
hagyni, hogy kikerüljék a törvényességet. Az idegenforgalmi adónál fontos, hogy minden 
forint mellé plusz 1,50 Ft-ot kapunk. A szállásadási engedélyeket is be kell vonni az 
ellenőrzések körébe. Miből adódik a túlfizetés? 
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Kalotainé Bukta Zsuzsanna műszaki-adóügyi előadó: Vagy a korábbi befizetésekből vagy a 
gépjármű forgalomból való kivonásából adódhat a túlfizetés. Sajnos két üdülő kiesett, 
eladásra kerültek. Társadalmi szervezet esetében nem kell fizetni. Mindenki ellenőrizve volt, 
mindenki be lett vonva az ellenőrzési körbe.   
 
Farkas József: Ezekre az esetekre lehetne egy másik adórendszert kitalálni. Volt olyan év is, 
amikor nem tettek hozzá plusz pénzt az idegenforgalmi adóhoz. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Az iparűzési adó esetében nem biztos benne, hogy jót 
cselekedett akkor a testület, amikor lejjebb vette a százalékot. A kisebb összeg nagyobb 
adófizetést eredményezhet, kérdés, hogy bejött volna-e ez az összeg. Országos szinten kellene 
egységesíteni az összeget.  
 
Kalotainé Bukta Zsuzsanna műszaki-adóügyi előadó: Véleménye szerint nem volt nagy 
csalogató ereje ennek a lépésnek. A gépjárműadónál sok az olyan, aki kivonja a gépjárművét 
a forgalomból, mert nem tudja fenntartani, vagy elviszi a bank az autót. Nem lehet még tudni, 
hogy jövőre hogyan alakul a helyzet.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Nem tudja, hogy szerencsés lenne-e, ha visszatérnénk az 
1,8 %-ra, ezen el kellene gondolkodni. Túl rövid volt az idő a felmérésre, lehet, hogy ha a 
köztudatba jobban bekerül, javul a bevallási morál.  
 
Tóth Barnabás: Az adós kolléganőt köszönet illeti meg a végzett munkájáért. Idejét, 
hétvégéjét, családját nem kímélve végezte a munkáját. Volt arra példa, hogy a családja a 
Balatonon nyaralt, de ő nem ment a munkája miatt. Ez nagy önfeláldozó munka volt részéről, 
amiért javasol részére valamilyen jutalmazást.  
 
Farkas József: Neki is volt benne egyszer-kétszer része, mert ő is volt kint ellenőrizni. 
Egyedül nem is mehetne ki ellenőrizni. Ő a két gyereket is féltette. Egyetért Tóth Barnabás 
javaslatával a jutalmazást illetően. 
 
Kalotainé Bukta Zsuzsanna műszaki-adóügyi előadó: Köszöni a felvetést, de nincs szükség rá. 
A leghatékonyabb úgy lenne, ha egyszerre csoportosan kerülne ellenőrzésre a terület, mert 
minden nap nem lehet kijárni. Egyre inkább tudják már, hogy mit kell válaszolni. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Esetleg a körzeti megbízottat is segítségül lehet hívni az 
ellenőrzések alkalmával. Adózni senki nem szeret 
 
Tóth Barnabás: Amikor kellett, a polgárőrök mindig mentek.  
 
Kalotainé Bukta Zsuzsanna műszaki-adóügyi előadó: Sérelmezték sokan, hogy a közeli 
hozzátartozó esetén is fizetni kell, nem fér bele a mentes kategóriába. Kérdezték, hogy ez 
Szihalom területére is vonatkozik-e. A rendelet Szihalom illetékességi területére szól, nem 
lehetne területi diszkrimináció. Ezt pontosítani kell, ha lehet.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Az életvitelszerű ott lakás teljesen más, mintha az üdülőben 
fogadják a vendégeket.  
 



 113 

Kalotainé Bukta Zsuzsanna műszaki-adóügyi előadó: Évelején tudatosítani kellene ezt egy 
szórólappal. A közmeghallgatáson felvetődött az út kérdése, esetleg ők is hozzájárulnának az 
építéshez. Fel lehetne méretni, és tájékoztatni őket, hogy mennyibe kerülne a kiépítés, 
mennyit kellene fizetniük.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Minden erkölcsi támogatást megadunk a kolléganő részére, 
amennyiben javul az önkormányzat anyagi helyzete, ezeket a dolgokat nem felejtjük el. Az 
egyik üdülőtulajdonos tájékoztatása szerint nem fog működni az, hogy hozzájáruljanak az 
útépítéshez. 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Szavazásra bocsátja a 2011. évi adóhelyzetről szóló 
beszámolót, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
94/2011. (X. 26.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Beszámoló elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Megtárgyalásra kerül a Hunyadi út 83. szám alatti ingatlannal kapcsolatos 
szándéknyilatkozat.  
 
II. Napirendi pont:  Környezetvédelmi program elfogadása 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Ficsór Kálmánné: Amennyiben legközelebb ilyen jellegű segítségre lenne szükség, lánya 
szívesen ad tanácsot.  
 
Kissné Redele Mária KIKI Igazgató: Zelei Rajmund környezetvédelmi tanár, biztosan 
szívesen nyújt segítséget, ha szükség van rá.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja a Környezetvédelmi Programot, amit a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
95/2011. (X. 26.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Környezetvédelmi Program elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: A Hulladékgazdálkodási Tervvel kapcsolatban 
elmondja, hogy 42 település közösen fogadta el, amit majd módosítani kell. A mai napon 
beszélt Tiszafüreddel, és azt mondták, hogy a társulási ülésen volt erről szó, és senki nem 
zárkózott el előle, de anyagi vonzatai is lesznek.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Más településeken is hasonló módon jelentkezik az idősek 
szemét elszállítási problémája. Felvetődött, hogy esetleg a záportározó is bevonásra 
kerülhetne, de szigorú szabályoknak kell megfelelni, így ez az út járhatatlan.  
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Komoly problémák vannak a gödörnél, mert szemétlerakónak használja mindenki. Ott már 
minden van, ami gondot okoz, mert el kell takarítani. Meg kellene akadályozni az odajutást, 
komoly lépéseket kellene tenni, mert nagy bírságot fognak kiszabni.  
 
Dr. Joó Csaba: Tudnak a problémáról. Bele lehet túratni a szemetet, csak a szélén ne legyen. 
Meg kell oldani, hogy oda csak engedéllyel lehessen bejárni, azt a területet sorompóval le 
lehetne záratni. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Erre a problémára mindenképpen megoldást kell találni. Az 
utat úgy kellene lezárni, hogy oda senki ne tudjon bemenni. Ha önkormányzati engedéllyel 
visznek oda bármit, akkor az önkormányzatot büntetik meg. Csak kiszedett földet lehetne oda 
szállítani.  
 
Boda Sándor: Besenyőtelken az önkormányzatnak van ilyen helye, ahol kiállítanak egy 
jegyet, a vállalkozások az általuk elbontott anyagot el tudják helyezni. Ami nem veszélyes 
hulladék. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Gépet kell fogadni, hogy az el legyen takarítva. Le kell 
zárni, hogy ne tudják megközelíteni.  
 
Tóth Barnabás: A sorompót máshol is leszedték. Fel kell állítani egy bódét, és egy embert kell 
oda állítani, aki figyel.  
 
Boda Sándor: Van ott egy kamera, amit oda lehet fordítani. Akár egy árokkal is le lehet 
védeni azt a területet.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Minden megoldást meg kell találni, ha kell sorompót kell 
kihelyezni, a kamerát oda kell fordítani. A falugondnok meg állandóan ellenőrizze, egy 
közhasznú 4 órában legyen ott. Arra adunk engedélyt, ha valaki építési törmeléket hordjon ki. 
Meg kell határozni a pontos lerakási időt. Be kell mutatni, hogy az önkormányzat mindent 
megtett.  
Szavazásra bocsátja az elhangzottakat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
96/2011. (X. 26.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: „Gödör” területének rendbetétele 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Fakivágások történtek a Zsóriban, jól jártunk vele, mert elő 
volt készítve, hogy elvigyék. Látni, hogy sok akác van elhalva a kerékpárút mentén. Fel kell 
venni a kapcsolatot a közútkezelővel, a fáért cserébe mi elvégezzük a munkát a 
közhasznúakkal.  
 
Boda Sándor: Lehet arra hivatkozni, hogy az elhalt fák balesetveszélyesek.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Meg kell nézni a tulajdonviszonyokat a kiserdő esetében, 
azt a részt is rendbe kell tenni. A kivágott fa akár támogatási forma is lehet a lakosok részére.  
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Megtárgyalásra kerül a hitoktatás kérdése.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: A KIKI Alapító Okiratának módosításával kapcsolatos 
előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Kissné Redele Mária KIKI Igazgató: Jelenleg 11 SNI-s gyerek van. Most a rehabilitációs 
bizottság szabja meg, hogy milyen fejlesztésben kell őket részesíteni, illetve ki fejlesztheti 
őket. Általában csak gyógypedagógus fejleszthet. Az előző testület 3 órát engedélyezett, ez a 
idő már nem elég. A 11 gyerekre több emelt normatívát kapunk, érdemes lenne a következő 
költségvetés elkészítésekor elgondolkodni, hogy több órát kapjanak. Október 31-vel 
felmondott a mostani gyógypedagógus, de hozott maga helyett mást, így folyamatos lesz az 
ellátás. Már most nem elég a 3 óra, hogy mindenki el legyen látva. Ellenőrzés esetén komoly 
bajok lehetnek.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Meg kell nézni, hogy a normatíva alapján mennyi pénz 
igényelhető le, ez az összeg mire elég, annak alapján kell dönteni. A tervek szerint a 
bérjellegű kiadásokat az állam fogja átvállalni, akkor mindent bele kell tenni. Mérlegre kell 
tenni, hogy az önkormányzat mit tud magára vállalni vagy az iskolának vannak-e olyan 
forrásai, amelyek ezt fedezni tudják. Meg kell nézni a normatívát vagy mondhatjuk azt is, 
hogy ezeket a gyerekeket nem tudjuk ellátni.  
Szavazásra bocsátja az Alapító Okirat módosítását, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
97/2011. (X. 26.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Alapító Okirat módosítása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Szavazásra bocsátja a Rendezési Terv módosításával kapcsolatos javaslatokat, amit a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatokat hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
98/2011. (X. 26.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Rendelet módosítás – Zsóry üdülőterületen 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
99/2011. (X. 26.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Tervezési szerződés elfogadása 
  
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Tóth Barnabás: Felvetődött az egy fő karbantartó felvételének kérdése. Csanálosi Sándor 
munkaköre 4-4 órában van megosztva. Nem ért egyet a karbantartó felvételével.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Egy akkora intézmények 4 órás karbantartó nem elég, 
sokrétű a feladata. Közmunkással ezeket a feladatokat nem lehet megoldani.  
 
Tóth Barnabás: Amikor a vízzel probléma volt, akkor is őt keresték meg, ha úgy adódik, még 
a hegesztést is elvállalja.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Lehet nemmel szavazni, de tudni kell, hogy februárig itt 
nem lesz ember.  
Részletesen ismerteti a Startmunka Programmal kapcsolatos feladatokat. Át kell gondolni ezt 
az időszakot. A temetőgondnok 4 órás, a falugondnok „rehabos”, Csanálosi Sándor az 
iskolában van, egy akkora intézményhez kell egy ember. Ha nem veszünk fel senkit, akkor 
gondolkodni kell, hogy hogyan lesz megoldva majd ez a probléma.  
Szavazásra bocsátja a karbantartó felvételére vonatkozó javaslatot, amit a Képviselő-testület 6 
nem, 1 igen szavazattal elutasított és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
100/2011. (X. 26.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Karbantartó dolgozó felvételének elutasítása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Tóth Barnabás: A temető rongálással kapcsolatban elmondja, hogy a kaput jó lenne, ha estére 
bezárná a gondnok.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A másik oldalon nyitott, teljesen körbe kellene keríteni, de 
aki akar, az a kerítésen is bemászik. Be kell tartani a nyitva tartást.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Van erre vonatkozóan rendelet, ami szabályozza, amit 
a temetőgondnoknak be kell tartani.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Több lakossági panasz is érkezett, hogy a Hunyadi út kertek 
végében több helyen áll a szemét, ezt is jelezni kell a temetőgondnoknak, ott nem lehet 
szemét elhelyezve.  
Véleménye szerint mindenszentekre nem kell föld a temetőbe, nem önkormányzati feladat 
ennek a megoldása. Az is probléma lehet, ha nem jut mindenkinek.  
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az idősek napi rendezvény advent első vasárnapja előtti 
szombaton kerülne megrendezésre.  
 
Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Hatósági ügyek 
tárgyalása miatt zárt ülést rendel el. Hatósági ügyek tárgyalása után 17.35 perckor az ülést 
bezárta.  
 
Szihalom, 2011. október 26.  
 
  Bóta József Sándor   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester     Jegyző       


