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VI. 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én 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: 

• Ficsór Istvánné KIKI részegység 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, 2 képviselő jelezte távollétét. Ismerteti a 
napirendi pontokat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.  
 
Napirendi pont: 

1. Zárszámadás az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról 
Ea.: Bóta József Sándor polgármester 
2. Tájékoztató a folyamatban lévő fejlesztésekről, pályázatokról, szennyvízberuházásról 
Ea.: Bóta József Sándor polgármester 
3. Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek 

 
I. Napirendi pont:  Zárszámadás az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról 
 
 
Bóta József Sándor polgármester: A Pénzügyi bizottság ülésén megtárgyalásra került a 2011. 
évi gazdálkodás, az ezzel kapcsolatos anyagot minden képviselő megkapta.  
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Szavazásra bocsátja a 
2011. évi gazdálkodás, valamint a 2011. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet, amit 
a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeleteket alkotta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2012. (IV. 26.) RENDELETE 

Az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2012. (IV. 26.) RENDELETE 

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 16.) rendeletének 
módosításáról 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az ÖNHIKI pályázat 
beadásra kerül, melyben 23 millió forint támogatásra pályázunk. Kéri a képviselőket, hogy 
járuljanak hozzá a pályázat benyújtásához.  
 
Szavazásra bocsátja az ÖNHIKI Pályázat benyújtását, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
36/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: ÖNHIKI Pályázat benyújtása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
II. Napirendi pont:  Tájékoztató a folyamatban lévő fejlesztésekről, pályázatokról, 
szennyvízberuházásról 
 
Bóta József Sándor polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos anyagot minden képviselő 
megkapta. A szennyvízberuházással kapcsolatban elmondja, hogy Kiss László betegsége nem 
kedvező, mert nem tudja feladatát ellátni, megbízottja jött el a tárgyalásra. Ismerteti a Lucsik 
és Társa által küldött megkeresést, ami egy fizetési felszólítás. Ismerteti a levelet. Az a 
probléma, hogy a számla novemberben érkezett, a pályázatot bíráló Energia Hivatal a számlát 
visszadobta, mivel a szerződés szeptemberben megszűnt. Tehát ezt a számlát nem fizetik ki. 
Az Anpast Kft. részéről ígérték, hogy eljárnak az ügyben. Furcsa, hogy egyetlen felszólítás 
sem érkezett a számlával kapcsolatban.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Szavazásra bocsátja a 
beszámolót, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
37/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Pályázatokkal kapcsolatos beszámoló elfogadása.  
  
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Ficsór Istvánné KIKI részegység vezető: A pályázatok bemutatásához kapcsolódóan 
tájékoztatja a képviselőket, hogy az iskola részéről két pályázat került benyújtásra, a fúvós 
verseny lebonyolítása így nem került pénzbe, mert nyertes pályázatról van szó, a másik a 
tehetséggondozásra beadott pályázat sajnos nem nyert. Benyújtásra került még az iskola és az 
óvoda részéről a „jó gyakorlat” elnevezésű pályázat. Szeretnének még egy TÁMOP-s 
pályázatot is benyújtani, csak elhalasztották a beadási határidőt, mert nem volt jó a kitöltő 
program, ez a pályázat a következő tanévet érintené.  
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Dr. Joó Csaba: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Szihalom Községért Alapítvány által 
benyújtott pályázatra – a falu nap lebonyolítására – támogató határozat érkezett.  
 
III. Napirendi pont:  Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Remondis Tisza 
Kft. megküldte a hulladékkezelési közszolgáltatási díj meghatározására vonatkozó javaslatát. 
A Képviselő-testület elfogadta a 2012. évre vonatkozó díjakat, de a rendelet nem lépett életbe, 
mivel módosították a hulladékgazdálkodásról szóló törvényt. Ismerteti a díjjavaslatot.  
Ezt a törvényt módosítani nem tudjuk, a Heves Megyei Kormányhivatal is felhívta a jegyzők 
figyelmét, hogy a Képviselő-testületek engedélyezzék a díjemelést. Ha ez a díj nem kerül 
elfogadásra, a különbözetet az önkormányzatnak kell megfizetnie.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Az a baj, hogy így újra emelkednek az árak, ez az időseket 
érinti a legjobban. Az a baj, hogy 60 literes kukára nem lehet lecserélni. A szerves hulladék 
miatt kell a heti szállítás.  
 
Boda Sándor: Meg kellene méretni a kukás autó súlyát, mert simán végig megy a 10 tonnás 
táblával ellátott úton is.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Javasolja, hogy ne kerüljön elfogadásra a Remondis által 
megküldött díj, kérjünk egy résszámlát, így bele lehet tenni az ÖNHIKI-be.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Szavazásra bocsátja a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatásról és díjáról szóló rendelet tervezetet, amiben szereplő emelést a 
Képviselő-testület egyhangúlag elutasított, és a 2011. decemberi díjemelést lépteti 2012. 
május 01-től hatályba.  
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete  

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról  
és díjáról szóló 17/2011. (XII. 15.) rendelet módosításáról 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: A Heves Megyei Kormányhivatal megkereste az 
önkormányzatokat azzal kapcsolatban, hogy egyre gyakoribb az extrém időjárás, ezért számos 
tűzeset történt az utóbbi időben, így szükséges a helyi rendelet módosítása. Ismerteti az 
előterjesztést, ami a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Boda Sándor: Javasolja, hogy a hétvégi tűzgyújtási tilalom kerüljön bele a rendeletbe.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Egyetért a javaslattal azzal a módosítással, hogy ünnep nap 
és vasárnap ne lehessen tüzet gyújtani, pihenő napon 12 óráig viszont lehet égetni. Így azok, 
akik csak hétvégén tudnák ezt elvégezni, megtehessék.  
 
Több kérdés, észrevétel nem érkezett. Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző szavazásra 
bocsátja a rendelet módosítását, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi rendeletet alkotta: 
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Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek 
és ingatlanok rendjéről, és a település tisztaságának szabályairól szóló 13/2005. (X. 26.) 

rendelete módosításáról 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Országgyűlési 
képviselő megkereséssel élt felé azzal kapcsolatban, hogy minimum két hektáros területen 
egy vállalkozó napelemes rendszer kiépítését és üzemeltetését vállalná. Ezért hosszú távú 
bérleti díjat lehetne kérni, iparűzési adó bevétel is származna belőle, 3-5 főnek munkahelyet 
biztosítana. Ez egy energiatermelő telep lenne.  
 
Dr. Joó Csaba: A szennyvíztisztító telep mellett van egy területünk, változtatni kellene a 
művelési ágon.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Jelen pillanatban ez az ügy folyamatban van.  
 
Boda Sándor: Ez a későbbiek folyamán kombinálható lehetne biogáz termeléssel is. 
Egyezkedés kérdése és nem pénzben, hanem energiában fizetnének. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
38/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Terület biztosítása  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A kamera rendszer üzemeltetésével kapcsolatban kellene 
döntést hozni. Ismerteti az ajánlatokat.  
 
Dr. Joó Csaba: Egy szihalmi vállalkozó is szeretett volna ajánlatot beadni erre is és a honlap 
üzemeltetésére is.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ha jogosult erre, akkor adja be az ajánlatot. Lehet, hogy 
érdemes lenne egy önkormányzati vállalkozást létrehozni, így az ÁFA visszaigényelhető 
lenne. Javasolja, hogy várjon a képviselő-testület a döntéssel addig, amíg a másik ajánlat is 
megérkezik.  
Tájékoztatja a képviselőket a tornaterem felújításával kapcsolatban, hogy a pályázatban a 
festés nem volt benne, árajánlat alapján a munka el is készült, 310 m2 összesen: 380.000 Ft + 
ÁFA. 
Bízik benne, hogy az új padló még nagyobb lehetőséget nyújt majd, a parketta többe került 
volna.   
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Sajnos nem megfelelően lett felmérve, hogy milyen munkák kerüljenek elvégzésre. Így történt 
az ablakpárkányok esetében is. Ez már így alakult, nem lehetett rajta változtatni. Amikor a 
padlóval kapcsolatos módosítás beadásra került, akkor lehetett volna változtatni, de nem 
érkezett semmilyen javaslat.  
Az elkövetkezendő időre vonatkozóan kéri, hogy a dolgozókat is beleértve mindenki tegye 
meg a javaslatát, amiket össze kell írni és eljuttatni a hivatalba, ha van pályázati lehetőség 
rögtön be lehessen adni.  
 
Ficsór Istvánné KIKI részegység vezető: Jelzi, hogy gond lehet a bűzelzáróval a mosdóban.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Szihalmon kerül megrendezésre május 03-án a Füzesabonyi 
Kistérség legközelebbi ülése, amire biztosítani kell kristályvizet, pogácsát, kávét.  
A falubejárás alkalmával történt néhány észrevétel, ami alapján a műszaki ellenőr figyelmét 
fel kell hívni, hogy vannak járdaszakaszok, ahol a fű már áttört. Nagyon szigorúan kell 
eljárni, a Magyar Aszfalt teljesítse a vállalt kötelezettségét és a plusz 600 méter járdát pótolja. 
Visszafizetési kötelezettséget szabott ki a hatóság.  
 
Ficsór Istvánné KIKI részegység vezető: A fenti buszmegállónál az árok megszüntetésre 
került, lefolyót nem építettek ki. Korábban ígéretet tettek arra, hogy ezt pótolják, de ez még 
nem történt meg. A földet sem hordták vissza, az egy rendesen kialakított terület volt.  
 
Bóta József Sándor polgármester: 6 db fa kivágásra került az iskolaudvaron, köszönet érte 
Boda Sándornak, hogy megoldották ezt a problémát. Ezekre a dolgokra nagyon oda kell 
figyelni, mert rettenetesen balesetveszélyes lehet, súlyos sérülés történhet. A helyére 
gömbakácot lehetne ültetni, az nem nő magasra, nincs pollene sem.  
 
Ficsór Istvánné KIKI részegység vezető: Problémaként jelzi, hogy kiásásra került egy gödör 
az iskola udvarán, amit ott hagytak, az is nagyon balesetveszélyes. Természetesen figyelnek a 
gyerekekre, hogy ne történjen baleset.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A díszpolgári cím formátumára eddig egy pályázat érkezett 
be. Ismerteti a beérkezett ajánlatot. A kialakításhoz keresni kell egy ötvöst, aki színvonalasan 
el is készíti.  
A díszpolgári címre egy ajánlat érkezett, Sári Antal személyére.  
 
Ficsór Istvánné KIKI részegység vezető: Elmondja, hogy a faluban, illetve a kerékpárút 
mellett a szemét összeszedésre került, egy teherautó nem tudta elhordani. Leírhatatlan 
állapotok uralkodnak a kerékpárút mellett, nem a szemét volt elsődlegesen gond, hanem állati 
tetemek is ki voltak dobálva, amik már bomlásnak indultak.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A falugondnok két közmunkással végig mehetne azon a 
területen és megnézi, hogy hol van pontosan. A közút és az ÁNTSZ felé jelezni kellene.  
Problémaként jelzi, hogy a fasor kivágásra került, így az arra felé levő rész védtelenné vált az 
időjárással szemben. Meg kellene nézni, hogy mire kapott pontosan engedélyt.    
 
Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos: Tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy a 
Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézettel fennálló folyószámla hitelkeret szerződésünk 
2012. május 31. fordulónappal felülvizsgálatra szorul. Kérte a Képviselő-testületet, hogy 
amennyiben úgy gondolják, hogy a folyószámla hitelkeretet továbbra is fent kívánják tartani, 
úgy járuljanak hozzá a szerződés meghosszabbításához.  
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A Képviselő-testület részletesen megtárgyalta a javaslatot, amit egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
39/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Folyószámla-hitelkeret szerződés meghosszabbítása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
  
Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor 
polgármester az ülést 17.00 perckor bezárta.  
 
 
Szihalom, 2012. április 25.     
 
 
 
 
  Bóta József Sándor   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester     Jegyző       


