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I. 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én 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 (16.45) 
• 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  

 
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. Szociális rendelet módosítása 
Ea.: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 
2. Adó rendeletek aktualizálása 
Ea.: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 
3. Közmeghallgatás tárgyának meghatározása, időpontjának kitűzése 
Ea.: Bóta József Sándor polgármester 
4. Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek 

 
 
I. Napirendi pont:  Szociális rendelet módosítása 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzat is élt azzal a lehetőséggel, hogy a 
Belügyminisztériumtól tűzifa vásárláshoz kiegészítő támogatásban részesüljön. Ezt 
természetbeni juttatás formájában kell a biztosítani a rászorulók részére. Az Eger Erdőtől 
lehet megvásárolni, a szállítási költséggel és 2000 Ft/m3 összeggel kell hozzájárulni az 
önkormányzatnak a fa árához. Ez az összeg az önerőt képezi.  
 
Farkas József: A rendelet 17. §-ában a szociális étkezésnél nem kell vizsgálni a jövedelmi 
viszonyokat? 
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Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: A szociális törvény módosítása miatt nem tudjuk még 
januárban elfogadni a szociális étkezés díjait. Erre vagy a februári vagy a márciusi ülésen kell 
visszatérni. A tervezést követően lehet megállapítani a díjakat.  
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Szavazásra bocsátja az egységes szociális ellátások 
helyi szabályairól szóló rendeletet, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének egységes szerkezetű  
1/2012. (I. 26.) önkormányzati rendelete  

Az egységes szociális ellátások helyi szabályairól 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
II. Napirendi pont:  Adó rendeletek aktualizálása 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Két rendelet módosítás készült el, az idegenforgalmi 
adó és az építményadó vonatkozásában.  
Részletesen ismerteti a rendeletekben történt változásokat.  
A módosításokkal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el. Szavazásra bocsátja a 
rendeleteket, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeleteket 
alkotta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2012. (I. 26.) önkormányzati rendelete a  

19/2005. (XI. 30.) építményadóról szóló rendelet módosításáról 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2012. (I. 26.) önkormányzati rendelete a 

14/1999. (XI. 29.) idegenforgalmi adóról szóló rendelet módosításáról 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
III. Napirendi pont:  Közmeghallgatás tárgyának meghatározása, időpontjának kit űzése 
 
Tóth Barnabás: Javasolja, hogy a költségvetés elfogadása után március-április hónapban 
kerüljön megtartásra a közmeghallgatás, akkor már pontos adatokkal tudunk szolgálni a 
lakosság részére.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Javasolja, hogy 2012. április 21-én (szombat) 17.00 órakor 
kerüljön megtartásra a közmeghallgatás. Napirendi pontok a 2011. évi gazdálkodás, a 2012. 
évi költségvetés, tájékoztatás a szennyvízberuházásról, közüzemi díjak ismertetése, illetve a 
felvetések, kérdések, észrevételek legyenek.  
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a közmeghallgatás időpontját és 
napirendi pontjait, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 
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Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2012. (I. 25.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Közmeghallgatás időpontjának és napirendi pontjainak elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
IV. Napirendi pont:  Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek 
 
Bóta József Sándor polgármester: Az alábbiakról tájékoztatja a képviselőket:  

• Díszpolgári cím adományozásával kapcsolatban több javaslat érkezett hozzá, többek 
között a volt polgármestertől is. Ehhez rendeletet kell alkotni, jól körül kell határozni a 
feltételeket, részletesen ki kell dolgozni, hogy ebből probléma ne legyen. Már 
Egerfarmos község is adományozott díszpolgári címet. Javasolja, hogy a Jegyző 
Asszony készítse elő a rendelet tervezetet.  

A Képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal.    
• Szomszédi viták is kialakultak már a foci pálya és a Hunyadi út közötti kertekkel 

kapcsolatban. A korábbi Rendezési terv értelmében ott tervezve volt egy új út nyitása. 
Ezzel nem tud egyet érteni, most is kb. 80-90 ház van eladó, nem biztos, hogy ilyen 
gazdasági körülmények között ezzel kell foglalkozzon az önkormányzat.  

 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Ez a probléma le van egyeztetve, Gulyás László 
műszakis kollégával. Ezt a módosítást már csak újabb eljárás keretében lehet elvégezni. 
Nyilatkoztatni kellene az érintett tulajdonosokat, ennek birtokában a testület döntést hozhat. 
Ha több, mint fele ezzel a módosítással nem ért egyet, akkor megszűnik az ott tervezett út. A 
Rendezési tervet 5 évente kell felülvizsgálni.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Az őt megkereső illető vállalta az ezzel járó költségeket, 
hogy visszaálljon az eredeti állapot. Ez a fiatalember egy pályázattól eshet el, ha így marad. 
Kérdés, hogy a Temető út felőli lakók mennyire ragaszkodnak ehhez.  
 
Dr. Joó Csaba: Biztos, hogy a Rendezési terv jelenlegi módosítása befolyásolja a fólia 
megépítését? Ezt körbe kellene alaposan járni.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Ez a fajta módosítás a mostani eljárás keretébe nem 
fér bele, mivel az ügy már annyira előrehaladott állapotban van.  
Ismerteti a Településrendezési terv módosítását, illetve a Településfejlesztési koncepció 
megállapításával kapcsolatos előterjesztést.  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Szavazásra bocsátja az elhangzottakat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2012. (I. 25.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Rendezési Terve módosítása – Településfejlesztési koncepció 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Hatósági ügyek tárgyalása miatt Bóta József Sándor polgármester zárt ülést rendel el, amiről 
külön jegyzőkönyv készül.  
Hatósági ügyek tárgyalása után az ülés nyílt formában zajlott tovább.  
 
 
Bóta József Sándor polgármester: Ismerteti a képviselők számára a Posta és a Remondis Tisza 
Kft. által küldött tájékoztatásokat. A tájékoztatások a jegyzőkönyv mellékletét képezik. 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Testépítő 
Egyesület kérelmet nyújtott be, felújításokat terveznek az edzőteremben. A kérelemben nem 
tértek ki a bérleti díjra. Ismerteti a megkeresést.  
 
Boda Sándor: Ezt a részt bővítették, a kamerák kiépítésére sem volt engedély. Idén kell 
elvégezni az érintésvédelmi felülvizsgálatot.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Középületekben elektromos átépítést csak megfelelő tervek 
alapján végezhető el. Erre nagyon oda kell figyelni. A bérleti díj elengedésére nincs lehetőség. 
4 évre szóló bérleti szerződést kell készíteni, a felújítási költségek visszatérítési igénye nélkül. 
Szavazásra bocsátja az elhangzottakat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2012. (I. 25.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Testépítő Egyesület kérelmének elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Tájékoztatja a képviselőket a Mezőkövesdi VG Zrt. 
által küldött megkeresésekkel kapcsolatban. A megkeresések a jegyzőkönyv mellékletét 
képezik.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ismerteti a képviselők számára Zana Ferenc levelét. A levél 
a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A következő testületi ülésen a költségvetés megtárgyalására 
kerül sor. Sajnálattal kell tájékoztassuk, hogy le kell mondjunk arról, hogy itt legyen az 
ülésen. A megye határon túl nincs illetékességünk, ott nem tudunk intézkedni. Levelének 
többi részével az elkövetkező ülésen fogunk foglalkozni. Kocsit sem tudunk érte küldeni, az 
ülés időpontjának áttétele nem lehetséges.  
Ismerteti továbbá Bukta Zsuzsanna étkeztetéssel kapcsolatos panaszlevelét. A levél a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
A mai napon voltak itt a Juventus Panoráma Kft-től és ez a téma is felvetődött. Személy 
szerint a változatosságba nem nagyon tud beleszólni. A nyersanyag beszerzési koncepciót 
nem ismeri, de tájékoztatták arról, hogy a hústermékeket is mirelitként szerzik be, ami 
minőségileg megfelelő, megbízható szállítótól. Az a gond, hogy a friss zöldségek 
beszerzésére vonatkozó előírás akadályokba ütközik. Nem tudják helyi termelőktől 
megvásárolni, nincs anyag, amit felvásároljon, nem foglalkozik senki termeléssel, amit 
láthatunk is, ha végig megyünk a falun. Ezt kommunikálni kellene valahogy a lakosság felé. 
A kertek bérbeadásával, kölcsönadásával a hasznát élvezhetik. Nem olyan régen volt 
ellenőrzés lent. Tudomásul kell venni, hogy az ellenőrzési jegyzőkönyv szerint 1-2 apró 
kivétellel mindent megfelelőnek talált. Ismerteti az ellenőrzési jegyzőkönyv megállapításait. 
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Meg vannak az előírások, de nem tesznek hozzá plusz pénzt, ezek az anomáliák, amik 
megjelennek.  
  
Kissné Redele Mária KIKI Igazgató: A hölgy, mint szülő adta be a beadványt, de mint 
intézményi dolgozó írta. Állítólag neki sok szülő panaszkodott az étkezéssel kapcsolatban. 
Viszont, mint intézményvezető felé ezt nem jelezte, vele ezzel kapcsolatban nem egyeztetett.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ez a lépés a maga formájában nem állja meg a helyét. 
Végig kellene járni a hierarchiai sorrendet.  
 
Kissné Redele Mária KIKI Igazgató: Az iskolatej után érdeklődik. Továbbá tájékoztatja a 
képviselőket, hogy az iskola 7. osztályos tanulói elnyerték az Erdélyi kirándulással 
kapcsolatos pályázatot. Ismerteti az ezzel kapcsolatos problémákat.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ismerteti az iskolatejjel kapcsolatos megbeszélésen 
elhangzottakat. A kirándulás időpontjának módosításával kapcsolatban fel kell venni a 
kapcsolatot a pályázatíróval.  
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Honvédelmi Minisztériumtól elnyertük a tábori konyhára 
beadott támogatást. Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik ehhez a segítségüket adták.  
 
Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor 
polgármester 17.30 perckor az ülést bezárta.  
 
 
Szihalom, 2012. január 25.     
 
 
 
 
  Bóta József Sándor   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester     Jegyző       


