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Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-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 
• 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 
• Gulyás László Zeneiskola részegység vezető 
• Menyhárt Károlyné óvoda részegység vezető 
• Józsáné Debreceni Edit Művelődési Ház vezető 
• Csomorné dr. Tábori Erika fogszakorvos 
• Wennesz Istvánné Gondozási központ vezető 
• Koós Jánosné Pénzügyi bizottság külső tagja  
• Majoros Viktória Pénzügyi vezető tanácsos 

 
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. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megállapítása, a kapcsolódó 

rendelettervezetek előterjesztése  
Ea.: Bóta József Sándor polgármester 

2. Díszpolgári cím adományozásával kapcsolatos rendelettervezet megtárgyalása 
Ea.: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző  

3. Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek 
 
 
 
 
 
 



I. Napirendi pont:  Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megállapítása, a 
kapcsolódó rendelettervezetek előterjesztése 
 
Bóta József Sándor polgármester: A Pénzügyi bizottság ülésén részletesen megtárgyalásra 
kerültek a javaslatok. Megkérdezi, hogy a bizottság elnökének van-e kiegészítése a 
napirenddel kapcsolatban? 
 
Farkas József Pénzügyi bizottság elnöke: Nincs kiegészítése. A költségvetés szerkezetét 
furcsának tartja. 
 
Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos: A jogszabály változás értelmében minden 
költségvetési szervnek önálló költségvetést kell készíteni. Nagy változás nincs, függetlenül 
attól, hogy szét lett szedve, a költségvetési rendelet ennyiben változott.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
  
Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetését, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2012. (II. 16.) RENDELETE 

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
II. Napirendi pont:  Díszpolgári cím adományozásával kapcsolatos rendelettervezet 
megtárgyalása 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Szép és átgondolt tervezet. Mérlegelni kell, hogy önállóan 
alkossuk meg vagy hozzágondoljuk még azt a lehetőséget is, hogy milyen kitüntetést adnánk 
hozzá. Ki lehet bővíteni azzal, hogy pl. az iskolában kiváló sportoló vagy jó tanulónak járó 
díjat adományozzunk a diákoknak. Azt is lehet mondani, hogy ne döntsünk most csak a 
díszpolgári címben. Várja a képviselők véleményét.  
 
Farkas József: Véleménye szerint a cím adományozása minden képen járjon anyagi 
elismeréssel. Egy jó tanuló vagy sportoló nem vetekedhet ezzel az elismeréssel, mert 
tehetségből is adódhat, a cím adományozása pedig cselekménnyel van összefüggésben. Nettó 
150 ezer forint összeget javasol.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékozódott ez ügyben, és Egerben például nem jár hozzá 
pénz. Egy élet munkájára adják, ami nem anyagi kérdést jelent az illetőnek. A díszpolgári 
címnél a kitüntetést kellene olyanná tenni, ami értéket hordoz. Aki jelentős összeggel járul 
hozzá a falu fejlődéséhez nem lesz rászorulva a pénzre. Inkább az értéket a kitüntetésbe 
kellene beletenni, pl. egy plakettbe. Ez a díj értéket képviselne, viselőjét megkülönbözteti az 
átlagos polgároktól. Vagy tárgyi jutalomként művészeti alkotást rendelhetünk mellé, ami 
minőségi termék. Lehet ez egy lánc, amit alkalmilag viselnek, vagy ötvösművész által 



készített tárgy. Ajánlatokat kellene kérni ötvösművészektől. Az átadás időpontját is meg kell 
határozni, véleménye szerint inkább a falunapon kellene ezt a címet átadni.  
 
Kissné Redele Mária KIKI Igazgató: Örül ennek a cím adományozásának, javasolná, hogy a 
többi munkaterületen is lehessen kitüntetést adományozni, pl. kitűnő pedagógus cím. Több 
kolléga ment el nyugdíjba, olyanok is voltak közöttük, akiktől az önkormányzat el sem 
köszönt. Ki kellene hozzá dolgozni a kritérium rendszerét. Az egészségügyben is vannak 
olyan emberek, akik tesznek a faluért, vagy éppen egy civil szervezet.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Nem tartja rossz ötletnek, de akkor ez nem az érdemben 
végzett munka után járna, hanem egy lezárult munkaidőszak után lehetne az embereket 
értékelni. Érdem szerint kellene járjon, pl. szakmai díj, kiváló pedagógus, kiváló sportoló, 
kiváló tanuló. Nem szabadna ebből vitának kialakulni az emberek között, csak a 
legérdemesebb kaphatja meg ezt a címet, és nem csak intézményi dolgozó lehet, hanem olyan, 
aki sokat tett a faluért.  
 
Józsáné Debreceni Edit Művelődési ház vezető: Mennyire lesz ez nyilvános az emberek előtt? 
Sokszor úgy érzik az emberek, hogy több éven keresztül odatették magukat, szívüket-lelküket 
kitették, mégsem kaptak érte elismerést. Kell hozzá az is, hogy a falu lakói is úgy érezzék, 
hogy ez az ember megérdemli. Ez a cím ugye nem csak szihalmi lakosnak adományozható? 
 
Bóta József Sándor polgármester: Természetesen nyilvános lesz. Nem fontos a szihalmi cím, 
annak járna, aki a településért tett. Ha olyan jelölt van, aki érdemes lehet a címre, meg lehet 
nézni, hogy a lakosság szavazatokkal mennyire támogatja.  
 
Farkas József: Ennek a címnek foglalkozástól függetlennek kellene lenni. Egy több ezres 
lakosságú város esetében teljesen más.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Először megalkotjuk a díszpolgári címre vonatkozó 
rendeletet, ezzel elindítjuk a folyamatot, ezután az egyéb kitüntetések körét határozzuk meg, 
majd egységes szerkezetbe foglaljuk.  
 
Dr. Joó Csaba: Javasolja, hogy legalább két kritériumnak kelljen megfelelni annak, aki ezt a 
címet megkapja.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor 
polgármester a módosításokkal együtt szavazásra bocsátja a rendeletet, amit a Képviselő-
testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2012. (II. 16.) rendelete Szihalom Község Díszpolgára cím adományozásáról 

 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
 
 
 



III. Napirendi pont:  Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek 
 
Bóta József Sándor polgármester: Van egy pályázati lehetőség komplex egészségügyi központ 
létrehozására, amit a régi orvosi lakásban lehetne megvalósítani. Jövő héten szerdán 15 órakor 
szeretnénk egy összejövetelt tartani ezzel kapcsolatban. Kéri, hogy a védőnő, a háziorvos és a 
fogszakorvos doktornő jelenjenek meg. Sajnálja, hogy a védőnő épp most nem jelent meg, út 
majd külön értesíteni kell. Jön majd a mérnök is, akivel a tervezési folyamatot el lehet 
indítani. Aki a képviselők közül jelen tud lenni, kéri, hogy jöjjön el.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: A már említett törvényi változások miatt szükség van 
a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására. Ismerteti a módosításokat.  
A módosítással kapcsolatba kérdés, észrevétel nem hangzott el. Szavazásra bocsátja az 
Alapító Okirat módosítását, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2012. (II. 15.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Majoros Viktória Pénzügyi vezető tanácsos: A korábban említettek értelmében az 
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére önálló bankszámla számot 
kellett nyitnunk pénzintézetünknél. A bankszámlák feletti rendelkezési jogosultságot kellene 
megszavazni. Javaslatom szerint minden intézmény vezetője (Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
jegyző – Polgármesteri Hivatal, Kissné Redele Mária – KIKI, Józsáné Debreceni Edit – 
Művelődési Ház, Wennesz Istvánné Gondozási Központ), illetve a Polgármesteri Hivatal két 
dolgozója Kalotainé Bukta Zsuzsanna és Majoros Viktória rendelkezhessen a számlák felett. 
A rendelkezési jogosultság két személy aláírásával valósuljon meg, abban a formában, hogy 
mindenki mindenkivel aláírhasson az adott intézményen belül.  
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a javaslatot elfogadni szíveskedjen.  
 
Bóta József Sándor polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot, amit a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2012. (II. 15.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Aláírásra jogosultak körének meghatározása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Majoros Viktória Pénzügyi vezető tanácsos: Fentiekben elmondott jogszabályváltozások 
értelmében szükségessé teszik az Önkormányzat SZMSZ-ének módosítását. A gazdálkodás 
bonyolításához elengedhetetlen szakfeladat rend jelentős része az Önkormányzathoz kell, 
hogy átkerüljön, de mivel az Önkormányzat Alapító Okirattal nem rendelkezik, így az 
SZMSZ-ének a kiegészítése válik szükségessé a mellékletben kiadott változtatásokkal. A 
változtatás lényege, hogy az SZMSZ 4. számú függeléke fogja tartalmazni az Önkormányzat 



által használt szakfeladatokat, ami ahhoz szükséges, hogy a törzskönyvben ezen változások 
átvezetésre kerülhessenek.  
Kérem a Képviselő-testületet fenti javaslat elfogadására.  
 
Bóta József Sándor polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot, amit a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2012. (II. 15.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: SZMSZ függelékének módosítása 
 
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 16.50 perckor az ülést bezárta.  
 
 
Szihalom, 2012. február 15.     
 
 
 
 
  Bóta József Sándor   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester     Jegyző       


