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V. 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án 
15.00 órakor tartott Képviselő-testületi ülésén. 
  
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szihalom 
 
Jelen vannak: 

• Bóta József Sándor polgármester  
• Boda Sándor 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: 

• ÖTE részéről: Antal Emil pk. 
• Wennesz Istvánné Gondozási központ vezetője 
• Józsáné Debreceni Edit Művelődési ház vezetője 
• Gulyás László Zeneiskola részegységvezető 
• Majoros Viktória pénzügyi tanácsos 
• 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. Szennyvízberuházással kapcsolatos tájékoztatás 
Ea.: Anpast Europrojekt Kft. képviselője: Stump Gábor ügyvezető, Inno-Invest Kft. 
képviselője: Kiss László ügyvezető 
2. Polgárőrség beszámolója a 2011. évi tevékenységéről 
Ea.: Tóth Barnabás elnök 
3. Önkéntes Tűzoltóság beszámolója 
Ea.: Antal Emil pk.  
4. Étkezési térítési díjak elfogadása 
Ea.: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző  
5. Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek. 

 
I. Napirendi pont:  Szennyvízberuházással kapcsolatos tájékoztatás 
 
Bóta József Sándor polgármester: A mai napra terveztünk egy nagyobb megbeszélést a 
szennyvízberuházással kapcsolatban, sajnos Kiss László beteg lett, így az Anpast Kft. részéről 
is azt jelezték, hogy nincs értelme eljönniük, mert a kifizetésekkel kapcsolatos dolgokat 
kellett volna megbeszélni. Jó lett volna, ha olyan tájékoztatást tudunk adni, ami megfelelő, 
hogy minden képviselő képben legyen. Ismerteti az Anpast Kft. tájékoztatóját. Kénytelenek 
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vagyunk ezt így elfogadni, kicsit eltolódik a találkozó. Szavazásra bocsátja a beszámolót, 
amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
24/2012. (III. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Beszámoló elfogadása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
II. Napirendi pont:  Polgárőrség beszámolója a 2011. évi tevékenységéről 
 
Tóth Barnabás Polgárőr parancsnok: Az írásos beszámolót minden képviselő megkapta, 
kiegészíteni valója nincs, várja a kérdéseket, észrevételeket. Ki van mutatva, hogy mire 
költötték el az önkormányzat által adott támogatást. Pályázatot nyújtott be az egyesület az 
OPSZ felé.  
Változások várhatóak, még most várják az OPSZ-től a további tájékoztatást. A hatáskör 
annyiban fog változni, hogy a kamerák felvételeit megnézhetik.  
 
A beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Bóta József Sándor 
polgármester szavazásra bocsátja a beszámolót, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
25/2012. (III. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: ÖTE beszámoló elfogadása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
III. Napirendi pont:  Önkéntes Tűzoltóság beszámolója 
 
Antal Emil ÖTE pk.: Az írásos beszámoló minden képviselő részére megküldésre került. 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy új főigazgató került megválasztásra. Olyan rendelkezések 
léptek életbe, aminek megoldására nincs anyagi fedezet. Várhatóan lesz majd pályázati kiírás 
a kisebb egyesületek részére is. Az egyesületben olyan emberek vannak, akik örülnek, ha 
munkahelyük van, ez nem olyan, mint a polgárőrség, hogy szabadidejükben végzik el a 
feladatot, itt, ha tűz van, menni kell. A pályázati lehetőségek korlátozottak, minimális a 
támogatás. Terveik között szerepel egy új autó megszerzése.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Az iskola körüli tűzcsapokkal gondok vannak, ezt meg kell 
oldani.  
 
Antal Emil ÖTE pk.: Ez a gond pont ott van, ahol a legnagyobb szükség lenne rá. Ezt 
mindenképpen meg kell oldani, a munkavédelmissel már egyeztetések folytak ezzel 
kapcsolatban.  
 
Tóth Barnabás Polgárőr pk.: A polgárőröknek is gyakran kell szolgálatot teljesíteni, gyakran 
mennek a hajnali órákban.  
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Bóta József Sándor polgármester: Mindkét egyesületre nagy szükség van, a biztonságot 
teremtik meg a faluban. Részletes, alapos a beszámoló.  
 
A beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Bóta József Sándor 
polgármester szavazásra bocsátja a beszámolót, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
26/2012. (III. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Polgárőrség beszámolójának elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
IV. Napirendi pont:  Étkezési térítési díjak elfogadása 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Ismerteti a szociális ellátásokról szóló változásokat. 
Beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Majoros Viktória pénzügyi tanácsos: Ismerteti a rendelet-tervezetet. Tájékoztatja a 
képviselőket, hogy változás történt a korábban kiküldött anyagban, az ülés előtt kapták meg a 
képviselők az aktuális módosításokat.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja a rendeletet, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2012. (III. 29.) önkormányzati RENDELETE az 1/2012. (I. 25.) az egységes szociális 

ellátások helyi szabályairól szóló rendeletének módosításáról 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
V. Napirendi pont: Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy megérkezett a 
Honvédelmi Minisztériumtól a tájékoztatás, hogy elszállítható a tábori konyha. Ehhez majd 
meghatalmazás szükséges. 
Ismerteti Fehérné Vincze Mária kérelmét.  
 
Tóth Barnabás: Javasolja, hogy a Vasút úti utolsó házhoz is kerüljön egy lámpatest.  
 
Bóta József Sándor polgármester szavazásra bocsátja az elhangzottakat, amit a Képviselő-
testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2012. (III. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Lámpatestek felszerelése 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Elmondja, hogy a dohányzást tiltó táblák kihelyezését 
ellenőrizni fogják, erre nagyon oda kell figyelni.  
Ismerteti Antal Zsoltné panaszát. Mindenképpen megoldást kell találni a problémára.  
 
Tóth Barnabás: Ismert előtte a probléma. Ott az egész csőrendszert fel kellene bontani.   
 
Bóta József Sándor polgármester: Pályázati lehetőség van kamerarendszer kiépítésére. 
Javasolja, hogy kamerák kerüljenek elhelyezésre a Polgármesteri hivatalhoz, a temető 
mindkét oldalához, a Tüzép-telep bejáratához, a kemencés udvarhoz, Zsóri üdülőterület 
bejáratához.  
Szavazásra bocsátja a pályázat benyújtását, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott 
és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2012. (III. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatásokról 
szóló pályázat benyújtása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Pályázati lehetőség van még a sportöltöző felújítására is. 
Ismerteti a pályázati lehetőséget.  
Szavazásra bocsátja a pályázat benyújtását, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott 
és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2012. (III. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Iskolai és utánpótlás sport, infrastruktúra fejlesztés és felújítás keretében sportpálya és 
sportöltöző felújítására szóló pályázat benyújtása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Nagyon át kell gondolni a benyújtandó pályázatokat, sokkal 
aktívabb részvételt vár az adott intézmény részéről, hogy később ne kelljen kapkodni.  
Az egészségügyi központ kialakításával kapcsolatban elmondja, hogy a holnapi nap folyamán 
készen lesznek a mérnöki tervek. Ismerteti a várható átalakításokat.   
Elmondja, hogy elkezdődtek a belvízelvezetéssel kapcsolatos munkálatok. Sajnos megint van 
egy olyan rész, ahol a lakosok nem akarják a kialakítást. Ahol nagyon tiltakoznak, ott kérte, 
hogy írjanak alá egy nyilatkozatot, hogy minden kárért vállalják az anyagi felelősséget. Az 
utóbbi időben olyan hirtelen érkeznek ezek a nagy esők, hogy fel kell rá készülni. Régen is 
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volt árokrendszer, ami az idők folyamán eltömődött, vagy a lakók betúrták. A hamarosan 
megjelenő szihalmi újságban meg kell erről jelentetni egy cikket.   
Ellenőrzést tartott a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, vízkár-elhárítási tervet 
kellene készíteni, ami kb. 600 ezer forintot jelentene.  
 
Gulyás László Zeneiskola részegység vezető: A minősítéssel kapcsolatban szeretne 
tájékoztatást adni, véleménye szerint nem érdemes elvégeztetni, mivel január 01-vel 
megszűnik a minősítés, így ere a néhány hónapra nem érdemes elvégeztetni. Még az sem 
biztos, hogy az állam átveszi a művészeti oktatást. Hamarosan dönteni kell a művészeti 
oktatás térítési díjairól.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ismerteti az iskola által benyújtott pályázat részleteit az 
erdélyi kirándulással kapcsolatban. Három olyan szülő van, aki nem tudja az önrészt kifizetni, 
ezért vállalta, hogy saját jövedelméből átvállalja helyettük. Mint később kiderült, időközben 
az iskola visszamondta a pályázatot az alapítványnál, amit kissé sérelmesnek tart, mivel nem 
történt ebben az ügyben részükről egyeztetés. Később sikerült a pályázatot visszakérni, és a 
busz probléma is megoldásra került. Olyan hangok vannak a faluban egyes emberek részéről, 
hogy ha ők lennének még a képviselők, akkor ez az eset nem fordulhatott volna elő. Kéri a 
képviselőket, hogy úgy kommunikálják a dolgokat, hogy az önkormányzat és a polgármester 
is tevékeny részt vállalt a támogatásból. Alaposan körül kell járni egy-egy témát mielőtt a 
döntéseket meghozzák. 
 A március 15-i ünnepség nagyon szépen sikerült, még a gyerekek és a lakók is ezt mondták. 
Volt, akinek problémát okozott az, hogy a napján kerül megtartásra az ünnepség. Véleménye 
szerint ez nagyon fontos, már a közösségépítés miatt is.  
  
Wennesz Istvánné Gondozási központ vezetője: Tájékoztatja a képviselőket, hogy kiírásra 
kerül egy EU-s pályázat 50 fős bentlakásos otthonok létrehozására, 18 milliárd forint lesz erre 
a célra, 95 %-os támogatottsággal. Meglévő épületek felújításával vagy átalakításával lehet 
ezt kialakítani.  
 
Tóth Barnabás: Véleménye szerint nem megfelelően működik a kamera rendszer. Hogy 
lehetne a szerződést felbontani a vállalkozóval?  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: 280 ezer forint + ÁFA összeget fizettünk ki, ebben a 
karbantartás nincs benne. Három hónapos idővel lehet a szerződést felbontani, de súlyos 
szerződésszegés esetén azonnal. A vállalkozó a mai ülésre is meghívást kapott, jelezte, hogy 
később tud ideérni, de ennek ellenére nem jelent meg.  
 Szavazásra bocsátja a szerződés felbontására vonatkozó javaslatot, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2012. (III. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Cleansprint Kft-vel kötött szerződés azonnali felbontása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy A Füzesabonyi Kistérség 
Többcélú Társulása megkeresést küldött a Társulási Megállapodás módosításával 
kapcsolatban. (részletesen ismerteti a megkeresést)  
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Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
31/2012. (III. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Társulási Megállapodás módosítása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Virágh Dénes: Antal Emil munkaidejével, szabadságával, túlórájával kapcsolatos problémákat 
jelzi. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Javasolja, hogy a munkaideje 7 órában kerüljön 
megállapításra április 01-től. Nyáron 8 órában legyen, a téli hónapokban pedig 4 órában, ezt 
kell összehangolni.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
32/2012. (III. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Falugondnok munkaidejének 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 17.30 perckor bezárta.  
 
 
Szihalom, 2012. március 28.     
 
 
 
 
  Bóta József Sándor   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester     Jegyző       


