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IX. 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-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 
• Dr. Joó Csaba képviselő 
• Tóth Barnabás képviselő 
• Virágh Dénes képviselő  

 
Tanácskozási joggal jelen van: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 
 
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea.  
 
Meghívottak közül megjelent: 

• Kissné Redele Mária KIKI Ig. 
• Ficsór Istvánné KIKI részegység vezető 
• Józsáné Debreceni Edit Művelődési Ház Ig. 
• Gulyás László Zeneiskola részegység vezető 
• Menyhárt Károlyné Óvoda részegység vezető 
• Koós Jánosné Pénzügyi bizottság külső tagja 
• Majoros Viktória Pénzügyi vezető tanácsos 
• Kalotainé Bukta Zsuzsanna műszaki-adóügyi előadó 
• Hajdú Attila KMB 
• Mór Csaba Kapitányságvezető 

 
Bóta József Sándor polgármester: Köszönti a megjelent vendégeket, képviselőket, 
megállapítja, hogy a testület határozatképes, 1 fő jelezte, hogy késni fog. Ismerteti a napirendi 
pontokat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.  
 
Napirendi pont: 

1. Tájékoztató Szihalom Település közrendjének, közbiztonságának helyzetéről.  
Ea.: Füzesabony Városi Rendőrkapitányság képviselője 
2. Tájékoztató a költségvetési gazdálkodás első félévi helyzetéről, javaslat az éves 

költségvetési előirányzatok módosítására. 
Ea.: Bóta József Sándor polgármester 
3. Művelődési Ház vezetőjének tájékoztatója a közművelődési, könyvtári 

tevékenységről, TELEHÁZ működéséről. 
Ea.: Józsáné Debreceni Edit Művelődési Ház vezetője 
4. Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek 
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Bóta József Sándor polgármester: Napirendi pont előtt, kérné a képviselőket, hogy a 
szennyvízberuházással kapcsolatban két fontos döntést hozzanak meg, átadja a szót a jegyző 
részére.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: A szennyvíz beruházással kapcsolatban tájékoztatja a 
képviselőket, hogy egy utolsó döntés vár még a testületre, az építési vállalkozó jóváhagyása. 
Ezzel kapcsolatban mindenki megkapta az írásos előterjesztést. Részletesen ismerteti az 
ajánlattevőket.  
A Képviselő-testület megtárgyalta az elhangzottakat, és az alábbi egyhangú határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
68/2012. (VIII. 29.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az „Építési szerződés „Szihalom 
község szennyvízelvezetés és tisztítás” (pályázati azonosító száma: KEOP-1.2.0/B/10-2012-
0037) építési beruházás megvalósítására FIDIC sárga könyv szerződéses feltételei szerint” 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Kalotainé Bukta Zsuzsanna műszaki-adóügyi előadó: A szennyvíz beruházási pályázat során 
vállaltuk a fenntarthatósági tanulmány (Local Agenta) elkészítését, melyet a 
projektmenedzsment a Polgármesteri Hivatal segítségével elkészített. A fenntartható fejlődés 
olyan fejlődés, amely a jelen igényeit úgy elégíti ki, hogy a jövő nemzedékek igényeinek 
lehetőségeit nem csorbítja. Alapkövetelmény a jövő generáció érdekeinek figyelembevétele 
jelenlegi környezeti-, gazdasági-, társadalmi döntéseinknél úgy, hogy összhangban legyen a 
természeti követelményekkel. Ez egy stratégiai terv. Alapvető célja: az önkormányzat aktív és 
cselekvő közreműködésével a lakosság tevőleges támogatásával olyan program kidolgozása 
és megvalósítása, amely a fenntartható fejlődés elvére épül. 
 
Kéri a képviselőket ennek a tanulmánynak az elfogadására.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
69/2012. (VIII. 29.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának elfogadása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
I. Napirendi pont:  Tájékoztató Szihalom Település közrendjének, közbiztonságának 
helyzetéről 
 
Bóta József Sándor polgármester: Az írásos előterjesztés megérkezett, minden képviselő 
megkapta. Átadja a szót Mór Csaba Kapitányságvezető részére.  
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Mór Csaba Kapitányságvezető: Szeretettel köszönti a megjelenteket. A mostani beszámoló a 
2011. évről készült, tudja, hogy az erről az évről készült adatok jobban érdekelné a 
hallgatóságot. A beszámolóból kitűnik, hogy az ismertté vált bűncselekmények száma 5-el 
emelkedett, a kimutatás 5 évet fog át. Az idei évre várhatóan emelkedés fog mutatkozni. Kál 
és Poroszló esetében emelkedtek meg jobban az ügyszámok. Szihalom esetében csökkent a 
betöréses lopások száma, persze ebből messze menő következtetéseket még nem szabad 
levonni, ezek mindig dominálni fognak. Tapasztalatuk szerint a lopások esetében a tolvajok 
um. mindent visznek, ami mozdítható, nincs meg a magántulajdon tisztelete. A lakosoknak át 
kell értékelniük a saját tulajdon védelmével kapcsolatos hozzáállásukat. Mint egy várat, úgy 
kell felkészíteni az otthonukat is az értékek védelmére, hogy azok még holnap is 
meglegyenek. Tudva levő, hogy így nagyon nehéz élni, és pénzbe is kerül az értékek 
védelme, de többféle megoldás is létezik, mindenkinek a pénztárcájához mérten. Ide 
tartoznak még a szabálysértési értékű lopások. Sajnos, ez a fajta bűncselekmény 
elszaporodott, ebben a rendőrség a jelenlétével tud segíteni, ami a megelőzést segíti. A 
bűncselekmények felderítése 36-37 %-os, ami azt jelenti, hogy minden 3. elkövetőt kutatták 
fel. Ezekkel a feltételekkel, felkészültséggel erre képesek. 2011. évben rablás nem történt a 
településen, ami nagyon jó hír. Változott a szabálysértési törvény, olyan magatartási, 
elkövetési szabályok kerültek intézkedések alá, ami eddig nem volt gyakorlat. Elég magasak 
a kiszabható bírság összegek. Ha az elkövető elfogásra és elzárásra kerül az rosszabb neki, 
mert 24-48 órát kell elzárva töltenie, mintha a bíró kiszabna 40 ezer forint összegű bírságot. 
Tehát jelentősége az elzárásnak van leginkább. Növekedett a kirótt helyszíni és szabálysértési 
bírságok száma. A rendőri jelenlét a bírságok számának növekedésével járt. Például bírság 
kiszabásra került ittas kerékpározásért is. Kritikaként kapták meg, hogy csak büntetni járnak 
a községekbe. Szeretné kijelenteni, hogy se összeg, se büntetés szám nincs a rendőrség 
számára meghatározva. A bírság összegét jogszabály határozza meg, nincs méltánylási 
lehetősége a rendőrnek. A helyszíni-, a szabálysértési-, közigazgatási bírságok száma 
növekedett július hónaptól, mivel arányában további növekedési tendencia tapasztalható 
majd Szihalmon is, mivel nyáron nagyobb a mozgás, pár hónap múlva ez majd visszaáll. 
Hajdú Attila szeptembertől már a kapitányságon teljesít szolgálatot, megszűnik Szihalmon a 
KMB feladata. Amíg nem találnak megfelelő személyt, addig a szomszédos KMB-s látja el a 
szolgálatot. Bízik benne, hogy találnak a helyére alkalmas embert, ami egyre nehezebb 
mostanában. A hely- és személyismeret nagyon fontos ebben az esetben. Türelmet kér mind 
az önkormányzattól, mind a lakosságtól. Az, hogy KMB-st kell elvonni számukra is 
nehézséget jelent. Nekik is érdekük, hogy a terület le legyen fedve, mert van, aki állandóan 
itt lakik. Javítani szeretnék a lakossággal való kapcsolattartást is. A 112-es hívószám 
bevezetésével kapcsolatban elmondja, hogy 2013. 01. 01-vel áll majd rendszerbe a 
segélyhívó működése. Egy diszpécser szolgálat fogadja a hívásokat, akik szétosztják az 
információkat. A bejelentő hátrányt nem szenvedhet. Heves megyében szeptemberben már 
bevezetésre kerül kísérleti jelleggel. Ha ezzel kapcsolatban bármilyen problémát, gondot 
tapasztalnak jelezzék részükre, vagy akár a hivatal felé, mindenféle visszajelzést várnak. Ez 
egy tanuló időszak lesz számukra is.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Szép dolog az előmenetel, de a település érdeke más. Fél 
attól, hogy ez az átmeneti időszak felerősíti majd a problémákat. Andornaktályán olyan 
fegyelmező erővel hat, hogy állandóan kint áll a rendőrautó, hogy az pótolhatatlan. 
Szerencse, hogy van polgárőrség a településen, mert a szomszédos településre a hírek szerint 
40 családot telepítenének be, ezért rendőrőrsöt kellene létrehozni, ami folyamatos rendőri 
jelenlétet jelentene. Ez sok problémát okozhat majd a későbbiekben. A Zsóry üdülőterületen 
is gyakran vannak problémák, de sokszor gondot jelent az illetékesség. Az ott élők és a 
tulajdonosok jelezték felénk ezt a problémát. Hogyan lehetne ezen javítani? Az elmúlt évek 
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folyamán sorozatosan vannak az üdülőterületen betörések, sok mindent elvisznek, tűnt már el 
többek között műalkotás is. Járható út a polgárőrség erősítése lenne. Az a baj, hogy az 
átmeneti állapot alatt nem fogják úgy magukénak érezni a helyettesítők a problémákat.  
 
Tóth Barnabás: Ha a KMB-s elkerül Szihalomról, jövőre nem ezek a számok lesznek, hanem 
jóval magasabbak. Köszönetét fejezi ki a sok segítségért úgyis mint képviselő, és úgyis, mint 
polgárőrparancsnok. Bármilyen problémájuk volt, azonnal segítséget, támogatást kaptak. 
Hajdú Attilának köszöni az eddigi munkáját, sajnálja, hogy elmegy, mert nagy visszatartó 
erőt jelentett. Jó kapcsolatot alakított ki az itt élő emberekkel is. A Zsóry üdülőterületre 
gyakrabban kellene kijárni, mert a lopások és a csendháborítások száma is megnövekedett, 
ezért nekik is sűrűbben ki kellett menniük. Munkájukhoz további sok sikert kíván.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Azt is nézni kellene, hogy Szihalmon van üdülőterület is, 
ezért lenne jó egy állandó felügyelettel rendelkező rendőrőrs. Csak az állomány a probléma 
van egy létszámkeret, amit nem lehet átlépni? Az is felmerült benne, hogy valamilyen 
támogatás ezzel kapcsolatban megoldható lenne. Az a baj, hogy érzékelni fogjuk, hogy a 
helyzet romlik, mert ha egyenrangú emberek vagyunk, akkor nem csak a városi embereknek 
kellene biztosítani a biztonságot, ezért jogos elvárás lenne, hogy a helyzet legalább ne 
romoljon. Itt komoly összefogásra van szükség, legalább a szinten tartás szükséges lenne.      
 
Mór Csaba kapitányságvezető: A rendőrőrs kialakítása központi döntés, ami a választások 
után került kijelentésre. Hogy ez mikor kerül megvalósítási szakaszba, nem lehet tudni. Egy 
új rendőrőrs kialakítása nagyon sok pénzbe kerül, EU-s előírásoknak kell megfelelni. A 
környező települések el tudnának tartani egy rendőrőrsöt. A rendőrség pénzhiánnyal küzd, a 
létszámkeret betöltésre került, de a feladatkör kb. kétszer akkora lett. A KMB-s az ő érdekük 
is. Az üdülőterületnél a patak miatt nehezen behatárolható, az illetékesség vonatkozásában ez 
a reagáló képességet tényleg befolyásolhatja.  
 
Ficsór Kálmánné: Az utóbbi időben, főleg idősek sérelmére követtek el besurranásos 
lopásokat. Sokszor az volt a szerencse, hogy nem ébredt fel a tulajdonos, mert végzetes 
következménye is lehetett volna. A másik probléma a házalások esete. Ebben nekünk - mint 
képviselőknek – is dolgunk van, határozatot vagy rendeletet kellene hozni, nem szabad, hogy 
bedőljenek az idős emberek. Lenne elrettentő ereje annak, ha kitennénk a falu két végére, 
hogy „házalni tilos”?  
 
Mór Csaba kapitányságvezető: Az önkormányzat hozhat olyan rendeletet, amiben megszabja 
a házalás feltételeit, de meg nem tilthatja. Aki házal, és törvényes, tudja, hogy bejelentési 
kötelezettsége van, jogszerűen jár el. Ezt a csoportot háromfelé lehet osztani: 1. ügynöki 
tevékenység, 2. akinek van engedélye, de becsapja az időseket – pl. füstérzékelők 
értékesítésével – a 3. aki kimondottan lopási, csalási szándékkal jön. Ezekkel a legnehezebb 
bármit is tenni, mert mindent megtesznek azért, hogy elhitessék magukról, hogy jó emberek. 
Az időseknek teljesen mindegy, mert náluk működni fog a jóhiszeműség, megelőlegezik a 
bizalmat. Ki kell őket szorítani a településről. Inkább intézkedjenek feleslegesen, mint egy 
trükkös csaló becsússzon. Sajnos azt is tapasztalják, hogy az embereket nem érdekli, nagyon 
nagyfokú az érdektelenség. Az idősek szempontjából is fontos a vagyon védelem, pl. ajtóék, 
különböző ajtózárak, a befektetés meghozná az árát.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Köszöni a tartalmas beszámolót. Szeptember 14-én lesz a 
közmeghallgatás, ahol a többek között a vagyonvédelemmel kapcsolatban lehet majd a 
lakosságot tájékoztatni.  



 67 

A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József 
Sándor polgármester szavazásra bocsátja a Füzesabonyi Rendőrkapitányság 2011. évről 
készített beszámolóját, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
70/2012. (VIII. 29.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Rendőrségi beszámoló elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
II. Napirendi pont:  Tájékoztató a költségvetési gazdálkodás első félévi helyzetéről, 
javaslat az éves költségvetési előirányzatok módosítására. 
 
Bóta József Sándor polgármester: A Képviselő-testületi ülést megelőzően volt a Pénzügyi 
bizottság ülése, ahol alaposan átbeszélésre került a gazdálkodás. Kéri a képviselőket tegyék 
fel kérdéseiket, észrevételeiket.  
 
Farkas József Pénzügyi bizottság elnöke: Tulajdonképpen a Pénzügyi bizottság ülésén 
majdnem mindenki jelen volt. Ilyen jó eredményről nem mindig számolhatott be a 
Képviselő-testület, erre büszkének kell lenni. A gazdálkodásról készített beszámolót 
elfogadásra javasolja.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Örömét fejezi ki, hogy sikerült eddig eljutni.  
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Szavazásra 
bocsátja a költségvetési gazdálkodás első félévi helyzetéről készített beszámolót, melyet a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet és határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2012. (VIII. 30.) RENDELETE a  

4/2012. (II. 16.) az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosításáról  

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
71/2012. (VIII. 29.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: I. félévi beszámoló elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
III. Napirendi pont:  Művelődési Ház vezetőjének tájékoztatója a közművelődési, 
könyvtári tevékenységről, TELEHÁZ m űködéséről. 
  
Bóta József Sándor polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést minden 
képviselő megkapta. Várja a kérdéseket, észrevételeket, kiegészítést.  
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Józsáné Debreceni Edit Művelődési ház Ig.: Különösebb kiegészíteni valója nincs. Az általa 
képviselt intézmény teljesen nyilvános, mindenkinek van lehetősége személyesen is 
megtekinteni a működést. Várja a kérdéseket.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Értékes, mindenre kiterjedő a beszámoló. Köszöni a 
munkáját. Egy mozgalmas időszak van mögöttünk, és még vannak hátra kisebb 
rendezvényeink. Csak az a baj, hogy a fúvósaink mindenhová elkötelezik magukat csak itt 
nem. Azt terveztük, hogy az üdülőterületen is tartunk egy rendezvényt, de ez elmaradt. Úgy 
gondolja, hogy sok munka áll mögötte, ehhez hozzájön az újság szerkesztése is.  
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra 
bocsátja a Községi Művelődési Ház, Könyvtár és Iskolai Könyvtár, TELEHÁZ működéséről 
készült beszámolót, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
72/2012. (VIII. 29.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Községi Művelődési Ház, Könyvtár és Iskolai Könyvtár, TELEHÁZ működéséről 
készült beszámoló elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
IV. Napirendi pont:  Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Minden képviselő részére kiküldésre került a tantestület 
állásfoglalása arról, hogy az önkormányzat vállalja-e az intézmény működtetését. Kéri, hogy 
tegyék fel kérdéseiket, illetve megkérdezi, hogy van-e ezzel kapcsolatban kiegészíteni 
valójuk? 
 
Kissné Redele Mária KIKI Ig.: Megjelent a köznevelési törvény módosítása, ami 
leszabályozza a fenntartó és a működtető feladatait. Átküldött a jegyzőnő részére egy 
anyagot, amiből sok minden leszűrhető. Viszont a törvény végrehajtására vonatkozó 
előírások még nem jelentek meg. Költségvetési számokat nem lehet tudni, annak 
függvényében lehetne dönteni. Korábban kérte, hogy május 31-ig szülessen döntés. Az 
óvodák kivételével átveszi az állam az általános iskolát és a művészetoktatást. Véleménye 
szerint 2012. 12. 31-ig úgy alakul, hogy az önkormányzatnak a vezetők kinevezését vissza 
kell vonni, alapító okiratot módosítani és utána történhet meg az átadás.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Szeptember 01-én kezdődik a tanév, akkor jelenik meg a 
végrehajtás, nagyon furcsa. A fenntartói hozzájárulás 52 millió forint. Ha levesszük az 
óvodát, akkor is 40 millió forint. Nem tudni, hogy az ingatlan működtetése milyen terheket 
fog ránk róni. Amíg nem látjuk tisztán, hogy milyen forrást rendelnek hozzá a 
működtetéshez, vigye el, és utólag kialakul, hogy mi lesz. Felmerül a probléma, hogy közös 
energia mérés van. Véleménye szerint legyen az állam a tulajdonos. Ha nem adnak hozzá 
forrást, hogy vállaljuk be ezt a költséget?  
 
Dr. Joó Csaba: Azt sem lehet tudni, milyen sarok számok lesznek.  
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Farkas József: Ha jól értelmezi az ingatlant is adni kell. Ha a működtetést bevállalja az 
önkormányzat az a probléma, hogy mit írhatnak majd elő. A napi testnevelés óra megoldása 
is nehéz feladat.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Problémaként veti fel az elmaradt technikai eszközök 
hiányát, ezekre pályázatokat kellett volna benyújtani. Voltak rá lehetőségek, de ez nem a 
mostani vezetés hibája, hanem a korábbi fenntartóé is, hogy ezeket nem szorgalmazta. Ha 
ezeket biztosítani kell, akkor nem a mi feladatunk lesz. A továbbiakat meglátjuk a jövő év 
végén, a törvényben biztos módosításra kerülnek. Véleménye szerint, - mivel az oktatásban 
jártas - át kell adni, hogy visszaigényeljük-e, az még a jövő zenéje. Ha az állam ezt a 
technikai szintet biztosítja beszélhetünk arról, hogy érdemes-e, kérdés, hogy az épület 
költségei hogyan fognak majd minket terhelni. A döntés eltolódik október 30-ig, addig meg 
kell tudni, hogy az óvoda leválasztása szükséges-e.  
 
Farkas József: Abban állást kellene foglalni, hogy a mérők hogyan kerülnek kialakításra. Az 
almérő nem jó megoldás, főmérő kell, ezt pontosan meg kell nézni. Osztjuk a tantestület 
állásfoglalását. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Ha a forrásokat nem biztosítják, akkor nem tudjuk ezt 
vállalni.  
 
Kissné Redele Mária KIKI Ig.: Minden év május 31-ig lehet igényelni.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A későbbiekben döntjük el, hogy visszavesszük az iskolát 
vagy sem. Állásfoglalást kell kérni.  
 
Józsáné Debreceni Edit: Az lenne a kérdése, hogy vele mi lesz? 8 órában tanít az iskolában 
megosztott munkakörben.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ezzel kapcsolatban is kérjünk állásfoglalást, ezt is biztosan 
meg lehet oldani. Januárig van rá idő, nem késünk el vele. 
Ismerteti Kissné Redele Mária KIKI Ig. kérését a maximális osztálylétszám átlépésével 
kapcsolatban. A Képviselő-testület részletesen megtárgyalta a beadványt. Bóta József Sándor 
polgármester szavazásra bocsátja, melyet a Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
73/2012. (VIII. 29.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Maximális osztálylétszám átlépésének engedélyezése 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ismerteti az Alapító Okirat módosítását, mely a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
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Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
74/2012. (VIII. 29.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Intézményi Alapító Okirat módosítása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Kissné Redele Mária KIKI Ig.: A tornaterem felújításával kapcsolatban elmondja, hogy 
megkapták a jótállással kapcsolatos papírokat, amiben az szerepel, hogy akkor vállal a 
vállalkozó garanciát rá, ha az abban szereplő szabályokat betartják. Ebben az szerepel, hogy 
a tornatermet csak tornacipőben lehet használni, illetve rendezvények esetén be kell borítani.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Amikor döntöttünk ebben a kérdésben arról volt szó, hogy 
sportpadló esetén plusz összegbe került volna a borítás. Ezért született a döntés, hogy legyen 
parketta, hogy rendezvények alkalmával is tudjuk használni. Ha ez így van, akkor a 
vállalkozónak ezt az egész munkálat megkezdése előtt kellett volna elmondania. Ez az 
önkormányzatnak plusz pénzébe került. Éppen azért került így kialakításra, azért lett a 
módosítás, hogy más célra is igénybe tudjuk venni. Az a baj, hogy elkényelmesedett az 
iskola vezetése. A tanévnyitó alkalmával teljesen felesleges az embereket beszorítani egy 
terembe. Miért nem tartják kint a rendezvényeket? Ezek azok az ünnepek, amiket mindenhol 
kint tartanak. Ha belegondol, hogy be lesznek zsúfolva, nem szívesen megy el. Az ünnep 
akkor szép, ha meg van hozzá a tér. Ugyan ilyen volt a ballagás, nem volt jó emiatt, de 
korábban elmondta erről a véleményét.  
 
Kissné Redele Mária KIKI Ig.: A ballagás sajátságos volt a körülmények miatt, az teljesen 
más, mint egy tanévnyitó. Egy karbantartó van, aki ezeket a szervezési munkákat megoldja. 
Egész tanévben sok rendezvény van, nem félnek attól, hogy az udvaron tartsák meg a 
rendezvényeket. Úgy érzi, hogy a vezetőséggel van Polgármester Úrnak problémája, és nem 
tudja, hogy miért. Kifogás és probléma esetén is próbálnak a testületnek megfelelni.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Az első évben nem szólt bele a dolgokba, de már van 
rálátása a dolgokra. Most bizonyos mértékig csalódott. Csalódott még pl. a technikai 
felszereltség, az erdélyi kirándulás, a tisztaság esetében. Alkalmazkodni kell a megváltozott 
körülményekhez. Hiányzik a dinamizmus és az optimizmus. Az év végén elég kritikusan 
beszélt ezekről a dolgokról, nem igaz, hogy nem tudták, nem értették. Addig jó, amíg ő 
mondja el ezeket a dolgokat, és nem a szülők. Egyébként több szülő állította meg ezzel 
kapcsolatban.  Nem akart senkit megbántani a véleményével, ha mégis így történt elnézést 
kér.  
 
Kissné Redele Mária KIKI Ig.: Elfogadják, és el is várják a kritikát, akkor tudnak javítani a 
dolgon.  
A nyáron lezajlott pedagógus álláshely pályáztatásokról ad tájékoztatást.  
 
Ficsór Kálmánné: Több éve nem volt tanévnyitó az iskolában, illetve az első tanítási napon 
tartották meg. Idén a szülők és a pedagógusok megelégedésére is szolgált, hogy ünneplőbe 
öltözve, megadva a módját tartották meg a tanévnyitót. Szívesen vett részt a rendezvényen.  
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Ficsór Istvánné részegység-vezető: Tájékoztatja a testületet, hogy pályázati pénzből ki tudták 
cserélni a nevelői szobában a bútorokat. Ezt a fajta lemaradást nem tudják egyik napról a 
másikra pótolni. Véleménye szerint nem piszkos az iskola, inkább le van lakva. Több éve 
nincs kifestve, ezért van olyan érzete, mintha koszos lenne.  
 
IV. Napirendi pont:  Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek 
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Pro-Team 
Rehabilitációs Nonprofit Kft. kérelmet nyújtott be. A kérelmet minden képviselő az 
anyagában megkapta. A szerződés határozott időre szól, bruttó 50 ezer forintban van 
meghatározva a díj. Abban az esetben, ha felmondják a szerződést, egyösszegben válik 
esedékessé a díj.  
 
Tóth Barnabás: Javasolja, hogy az épület karbantartására hívjuk fel a figyelmet.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Nem ért egyet a díj módosításával. Szavazásra bocsátja a 
kérelem elutasítását, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
75/2012. (VIII. 29.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Pro-Team Rehabilitációs Nonprofit Kft. kérelmének elutasítása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ismerteti az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 
tájékoztatását. Jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Jelen gazdasági helyzetben nem áll módunkban ezt megvalósítani. Abban az esetben, ha lesz 
erre pályázat kiírva, kérjük információjukat, ha ilyen pályázat kiírásra kerül.  
Szavazásra bocsátja az elhangzottakat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
76/2012. (VIII. 29.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Mobil vízátemelő rendszer kiépítése 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ismerteti Orosz Endre mezőkövesdi lakos ajánlatát. 
Véleménye szerint ez az önkormányzat számára nagyon kedvező és hasznos, lenne a 
területnek felügyelete, követhető lenne a vendégek áramlása is.  
 
Boda Sándor: Esetleg lehetne olyan kikötést tenni, hogy szihalmiakat foglalkoztasson.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja a kérelmet, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
77/2012. (VIII. 29.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Orosz Endre ajánlatának elfogadása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ismerteti a Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft. 
megkeresését. Véleménye szerint érdemes ezt az üzletrészt eladni.  
Szavazásra bocsátja az elhangzottakat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
78/2012. (VIII. 29.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Üzletrész vételi ajánlat elfogadása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy megérkezett a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészétől a szakmai vélemény a 
Rendezési Tervvel kapcsolatban. Ismerteti a szakmai véleményt. Ehhez kapcsolódóan 
elkészítésre került a HÉSZ és a Szerkezeti terv módosítására vonatkozó javaslat is, melyeket 
részletesen ismertet.  
Szavazásra bocsátja a HÉSZ módosítását, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott 
és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2012. (VIII. 30.) Önkormányzati rendelete 

Szihalom Község Képviselő-testületének a szabályozási terv elfogadásáról és a helyi 
építési szabályzat megállapításáról szóló 12/2004. (VI. 29.) rendeletének módosításáról  

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Szavazásra bocsátja a Szerkezeti terv módosítására 
vonatkozó javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
79/2012. (VIII. 29.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: A helyi építési szabályzat módosítását megalapozó településszerkezeti terv 
módosítása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ismerteti Kovács Endre földterület iránti kérelmét. A 
kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Az a baj, hogy nagyon kevés önkormányzati földterület van, gyakran a pályázatokhoz 
földterületet kell biztosítani. Olyan feltételt kellene szabni, hogy ha egy pályázat elnyerésre 
kerül és ahhoz föld kell ezt biztosítania kell. Nehogy olyan helyzetbe kerüljünk, hogy van 
egy jó pályázat és nincs hozzá földterületünk. Javasolja a szerződés 5 évre történő 
meghosszabbítását.  
 
Ficsór Kálmánné: Javasolja a bérleti díj emelését.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Emeljük 2 Ft-ra a díjat 2013. évre, 2014-től a mindenkori 
termelői árindexel módosulna a díj.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
80/2012. (VIII. 29.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Kovács Endre földterület iránti kérelmének elbírálása.  
  
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Ismerteti Nemes Sándor panasz levelét. Jogosnak tartja a 
felvetést, de sajnos az anyagi helyzet ezt nem teszi lehetővé. Jövőre újra napirendre tűzzük 
kérését, a tavaszi időszakban megoldásra kerül a probléma.  
Ismerteti a Szihalmi Sport Club megkeresését. A jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Irodaszert tud adni az iskolából, a vállalkozó is biztosít támogatást. 300 ezer forint kifizetésre 
került részükre az 500 ezer forintból. Kéri a képviselőket, hogy ki amiben tud, segítsen 
számukra.  
 
Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos: Kérte a Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá 
az ÖNHIKI támogatás ismételt beadásához, melynek határideje 2012. 09. 10-e. A pályázat  
során 14 millió forintra kívánjuk benyújtani igényünket.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
81/2012. (VIII. 29.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester hatósági ügyek tárgyalása miatt zárt ülést rendel el, amiről 
külön jegyzőkönyv készül. Hatósági ügyek tárgyalása után az ülés újra nyílt formában zajlott 
tovább. 
 
 
 



 74 

Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a már korábban említett 
komplex egészségügyi központ kialakítására benyújtandó pályázathoz szükséges a Képviselő-
testület jóváhagyása. Terveink szerint a Szihalom, Hunyadi út 76. sz. alatti volt szolgálati 
lakás és a jelenlegi háziorvosi rendelő felújításával, átalakításával egy helyre kerülhetne a 
háziorvosi, védőnői, fogorvosi rendelő.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
85/2012. (VIII. 29.) HATÁROZATA  

 
Tárgy: ÉMOP-4.1.1/A-12 pályázat benyújtása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy megkereséssel élt 
felé Gulyás László Zeneiskola részegységvezető, melyszerint módosítani szükséges a 
Zeneiskolai térítési díjakat. Ismerteti a javaslatot.  
Szavazásra bocsátja az elhangzottakat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és 
az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati fenntartású Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Egységes 
Óvoda-bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben  

igénybevett szolgáltatások térítési díjai megállapításának szabályairól szóló  
16/2005. (X. 26.) sz. rendeletének módosításáról egységes szerkezetben 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor 
polgármester 19.00 órakor az ülést bezárta. 
 
Szihalom, 2012. augusztus 29.  
 
 
  Bóta József Sándor   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester     Jegyző      


