VI.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 27-én
(szerda) 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
Meghívottak közül megjelent:
• Józsáné Debreceni Edit Művelődési Ház vezető
• Wennesz Istvánné Gondozási központ vezető
• Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos
• Antal Emil ÖTE parancsnok
Tanácskozási joggal jelen van: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea.
Bóta József Sándor polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a
Képviselő-testülete határozatképes, 1 fő jelezte távollétét. Ismerteti a napirendi pontokat, amit
a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
Napirendi pont:
1) Polgárőrség beszámolója a 2012. évi tevékenységéről.
Ea.: Tóth Barnabás elnök
2) Önkéntes Tűzoltóság beszámolója
Ea.: Antal Emil parancsnok
3) Szihalom Községi Önkormányzat SZMSZ-ének rendelettel történő, a Szihalmi Közös
Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének határozattal történő elfogadása
Ea.: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző
4) Szihalom Községi Önkormányzat a települési hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásáról szóló 11/2007. (V. 04.) ÖK-i rendeletének módosításáról
Ea.: Széll Gáborné Blaskó Erzébet jegyző
5) Szihalom Községi Önkormányzat az egységes szociális ellátások helyi szabályairól
szóló 1/2012. (I. 25.) ÖK-i rendeletének módosításáról
Ea.: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző
6) Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek
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I. Napirendi pont: Polgárőrség beszámolója a 2012. évi tevékenységéről
Bóta József Sándor polgármester: Átadja a szót a Polgárőrség elnökének, Tóth Barnabásnak.
Tóth Barnabás elnök: Annyival egészítené ki beszámolóját, hogy a tegnapi napon tartott
rendőrségi értekezleten részt vett, ahol az újonnan kinevezett rendőrkapitány nem tudott
megjelenni. Érdeklődött az új KMB-s kinevezése felől és azt a választ kapta, hogy lesz, csak
még be van iskolázva, kb. 2-3 hónap múlva végez. Örüljünk, ha egy főt kapunk majd, Sarud
és Besenyőtelek a legveszélyeztetettebb környék, ott is csak egy van. A rendőrfőkapitány kéri
a testülettől, hogy a beszámoló iránti kéréseket legalább 3 héttel hamarabb küldjék meg
részükre.
Farkas József: Véleménye szerint nem elfogadható a polgárőrség elhelyezése a másik
civilszervezettel együtt, kiszolgáló helyiségnek rendelkezésre kellene állnia, ebben az ügyben
intézkedni kell.
Tóth Barnabás elnök: Egy helyiségük van a védőnői szolgálatnál, korábban úgy volt, amikor
megkapták, hogy több helyiségük is lesz, de mostanra több helyiséget lezárt a
mozgáskorlátozottak egyesülete.
Bóta József Sándor polgármester: Lehet, hogy abból a helyiségből mindenkinek távoznia kell,
akkor ez a kérdés megoldódna, de erre majd a későbbiekben visszatérünk. Hány fő kellene,
hogy folyamatosan tudjanak járőrözni?
Ficsór Kálmánné: Hány tagja van az egyesületnek? Hányan vannak, akik a megalakulás óta
benne vannak?
Tóth Barnabás elnök: Sajnos, egy fővel kevesebben lettek, egy nagyon meghatározó
személyiséget veszítettek el, aki szakmai tapasztalatával sokat segített számukra, így most 17
tag van. Ahhoz, hogy folyamatosan tudjanak járőrözni, legalább 30 főre szükség lenne. Az a
gond, hogy mindenki azt kérdezi, ha baj van, hogy hol voltak a polgárőrök? De nem állnak be
a sorba. Ez a jelenlegi 17 fő megbízható, mindenkire lehet számítani éjjel és nappal is. 5 fő az,
aki a megalakulás óta polgárőr. Az előző elnök teljesen szétzilálta a csapatot, teljesen újjá
kellett szervezni. Meg van az autójuk is, mert korábban arra hivatkoztak a lakosok, hogy
akkor jelentkeznek polgárőrnek, ha lesz autó. Biztonság szempontjából sokat jelentene, ha a
szomszédok figyelnének egymásra. A házaló árusokat majdnem teljesen kiszorították a
faluból, kisebb trükkös tolvajok előfordulnak, de ebben az esetben az emberek
hiszékenységével van a probléma.
Dr. Joó Csaba: Ha a kamerarendszer megfelelő lenne, akkor még jobban le lenne fedve a falu.
Bóta József Sándor polgármester: Az egyik legfontosabb terület a polgárőrség, amiért
köszönet, tisztelet és elismerés illeti őket, minden segítséget meg adunk számukra. Fontosak a
pályázati lehetőségek kihasználása, ezzel ki lehet egészíteni a forrásokat.
Józsáné Debreceni Edit Művelődési Ház vezető: Jó lenne, ha a szihalmi újságban
folyamatosan jelen lennének, ki kellene találni egy jó kis logót, állandóan hirdetni, hogy
várják a tagok jelentkezését.
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Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja a Polgárőrség 2012. évi
tevékenységéről szóló beszámolót, melyet a Képviselő-testület 1 tartózkodással és 5 igen
szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2013. (III. 27.) számú HATÁROZATA

Tárgy: A Polgárőrség 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása.

A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

II. Napirendi pont: Önkéntes Tűzoltóság beszámolója
Bóta József Sándor polgármester: Átadja a szót az Önkéntes Tűzoltóság parancsnokának
Antal Emilnek.
Antal Emil parancsnok: A pályázati lehetőségek módosultak, már csak felszerelésre lehet
pályázni, a tavalyi évben benyújtott pályázataik mind sikeresek voltak. Arra törekednek, hogy
egy autót sikerüljön beszerezniük.
Két részre szakadtak, mivel vonulás szempontjából Mezőkövesdhez tartoznak, de területileg
Heves megyéhez. Ha Füzesabonyban lenne tűzoltó őrs, akkor oda tudnának tartozni. A
pályázatírással kapcsolatban elmondja, hogy olyan embereik vannak, akik estig dolgoznak, és
a pályázatok is nagyon bonyolultak már.
Bóta József Sándor polgármester: Ha szóltak volna, hogy segítség kell, a pályázatíró biztosan
elkészítette volna számukra. Az önkormányzat érdeke is az, hogy ezek a pályázatok sikeresek
legyenek.
Ficsór Kálmánné: Szeretné megköszönni a tűzoltó egyesület munkáját, nem gondolta volna,
hogy ilyen sokszor vonultak.
Bóta József Sándor polgármester: Köszönet és hála illeti ezt a civilszervezetet is a végzett
önkéntes munkájukért. Ha bármiben tudunk segíteni, jelezzék.
Szavazásra bocsátja az Önkéntes Tűzoltóság 2012. évi beszámolóját, amit a Képviselőtestület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2013. (III. 27.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Önkéntes Tűzoltóság beszámolójának elfogadása.

A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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III. Napirendi pont: Szihalom Községi Önkormányzat SZMSZ-ének rendelettel történő,
a Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének határozattal történő elfogadása
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Egy ciklusban jó esetben egyszer kell a Képviselőtestületnek megalkotnia az SZMSZ-ét. A törvény pontosan meghatározza, hogy miket kell
tartalmazzon, miket kell szabályozni. Szerencsére a testület olyan jól végzi a munkáját, hogy
a szabályokat nem kell részletezni. Az új SZMSZ a testület munkáját gyakorlati szempontból
szabályozza.
Előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Bóta József Sándor polgármester: Vannak olyan civilszervezetek, akiknek itt van a székhelye
a településen, de nem itt végzik tevékenységüket, őket nem kellene felsorolni?
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Nem kötelező beírni.
Szavazásra bocsátja az előterjesztést, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az
alábbi rendeletet alkotta:
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete
Szihalom Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: A Közös Hivatal működésével kapcsolatos SZMSZ
megalkotásával kapcsolatban elmondja, hogy le fog ülni az aljegyzővel és átbeszélik az
SZMSZ-t, hogy így fogadja el a szemerei testület. Nem kötelező együttes ülést tartani.
Bóta József Sándor polgármester: Ha Mezőszemere Község változatlan formában elfogadja a
Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ét, akkor részünkről is elfogadottnak
tekinthető, különben újra kell tárgyalni.
Szavazásra bocsátja a Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ét, amit a Képviselőtestület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2013. (III. 27.) számú HATÁROZATA
Tárgy: A Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének elfogadása
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
IV. Napirendi pont: Szihalom Községi Önkormányzat a települési hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatásáról szóló 11/2007. (V. 04.) ÖK-i rendeletének módosításáról
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Két
szempontból kell a rendeletet módosítani. Hatályon kívül kell helyezni a díj megállapításra
vonatkozó rendelkezéseket és a Zsóri szemétszállítás időtartamát kell megtárgyalni.
Farkas József: Az üdülőterületen tavasszal a gallyakkal van probléma.
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Tóth Barnabás: Május 01-én nyit a fürdő, sok hulladék és nyesedék van, amit széthordanak,
nem ért egyet a javaslattal.
Bóta József Sándor polgármester: A május 01-e már késői időpont, javasolja, hogy április 01től október 31-ig történjen elszállítás. A lomtalanítással kapcsolatban tájékoztatni kell a
tulajdonosokat, hogy aznap tegyék ki a lomokat.
Lombtalanítást is kell végezni erre az április 01-15-ig terjedő időszakot, ha utána teszik ki a
nyesedéket, akkor a saját költségükön kell elszállítaniuk.
Szavazásra bocsátja a hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosítását,
amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta:
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete Szihalom Községi Önkormányzat a települési
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 11/2007. (V. 04.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
V. Napirendi pont: Szihalom Községi Önkormányzat az egységes szociális ellátások helyi
szabályairól szóló 1/2012. (I. 25.) ÖK-i rendeletének módosításáról
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos: Ismerteti a tavalyi és az idénre tervezett térítési
díjakat.
Wennesz Istvánné Gondozási központ vezető: Azt kellett figyelembe venni, hogy vannak
olyan emberek, akik kisnyugdíjasok, és együtt kérik az étkezést és a házi segítségnyújtást. A
törvény értelmében a díj 30 %-nál többel nem lépheti túl a nyugdíj összegét. Amikor az
intézmény zárva van, akkor sem maradnak az idősek ellátás nélkül, meg kell adják a
lehetőséget arra, hogy az étkezést igénybe tudják venni, azoknak a telefonszámát szoktak
megadni, akik étkezéssel foglalkoznak. Az 560 forintban nincs benne a kihordási díj.
Ellenőrzést tartott az állategészségügy, kérték a tálaló konyha működési engedélyét, ami
nincs, 25 főre kellene szóljon. Ételmintát is kellene elrakni, az sincs. Korábban volt ilyen, de
mióta a Juventus csinálja, azóta nincs.
Bóta József Sándor polgármester: Nekünk, mint szerződő félnek ezt kötelességünk
ellenőrizni. Erre oda kell figyelni.
Szavazásra bocsátja az intézményi térítési díjakat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag
elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta:
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete az 1/2012. (I. 25.) az egységes szociális
ellátások helyi szabályairól szóló rendeletének módosítása
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Bóta József Sándor polgármester: Ismerteti a Gondozási Központ vezetőjének a Képviselőtestülethez írt levelét. A levél a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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A vérnyomásmérőt megvásárolhatják, az nem kerül olyan nagy összegbe, a defiblirátor
beszerzéséhez a németországi kapcsolatunkat fogjuk megkeresni.
Ficsór Kálmánné: Szép dolognak tartja, hogy vállalják ezt a dolgot a dolgozók.
VI. Napirendi pont: Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy beszélt a járási tankerület
vezetőjével, aki elmondta, hogy fel van terjesztve az igazgatói pályázat, áprilisban jelenik
meg.
Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos: Javasolja, hogy a bérleti díjjal kapcsolatban
tárgyalni kellene a vízmű vezetésével. Ennek mindenképpen lenni kell a szennyvíz miatt.
Ficsór Kálmánné: Az önkormányzatra ró ez valamilyen költséget?
Bóta József Sándor polgármester: Meg kell nézni, hogy milyen kötelezettségünk van.
Módosítani kell az üzemeltetési szerződést. 2-3 héten belül fogják kidolgozni a szerződéseket,
egy kis türelmet kértek ezzel kapcsolatban.
Szavazásra bocsátja a vagyonátadásra vonatkozó javaslatot, amit a Képviselő-testület
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
34/2013. (III. 27.) számú HATÁROZATA
Tárgy: Vagyonátadásra vonatkozó megállapodás aláírása.
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Mint már ismeretes a Képviselő-testület előtt,
lefolytatásra került a Rendezési terv módosításával kapcsolatos eljárás, elérkeztünk az utolsó
szakaszba. Ha jogerős lesz a döntés, megépíthető a felépítmény. Rendben van a telekalakítás,
átminősítés, a művelés alóli kivonása, reméljük több akadály már nem lesz.
Szavazásra bocsátja a Helyi Építési Szabályzat módosítását, valamint a település szerkezeti
terv módosítását, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet és
határozatot hozta:
Szihalom községi Önkormányzat 9/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete
Szihalom Község Helyi Építési Szabályzatának módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2013. (III. 27.) számú HATÁROZATA
Tárgy: Település szerkezeti terv módosítása.
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Bóta József Sándor polgármester: Minden képviselő megkapta a Füzesabonyi Kistérségi
Társulás megkeresését, kéri, hogy a Képviselő-testület fogadja el az előterjesztést.
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az
alábbi határozatot hozta:
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2013. (III. 27.) számú HATÁROZATA
Tárgy: Gépjárművek átadása
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Bóta József Sándor polgármester: A bölcsődei pályázattal kapcsolatban tájékoztatja a
képviselőket, ismerteti a terveket. Minden érv emellett szól, ez egy sokkal nagyobb érdek
lenne, továbbá az épület teljesen fel lenne újítva. A polgárőrség és az önkéntes tűzoltóság
részére lehetne a kolónián kialakítani egy helyiséget. A Kossuth úton megkaptuk a lakást, oda
beköltözhetne a SZIMOBE, a lehetőségek számukra ott is adottak, ezt az épületet tudjuk
számukra biztosítani. Ez sokkal ideálisabb megoldás lenne számukra, illetve a bölcsőde is
megfelelő helyre kerülne. Ez a pályázat 100 %-ban támogatott.
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az
alábbi határozatot hozta:
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2013. (III. 27.) számú HATÁROZATA
Tárgy: Kossuth út 9. sz. alatti ingatlan felajánlása a SZIMOBE részére
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a szennyvízberuházás
lebonyolításához szükség lenne könyvvizsgálót felfogadni, a saját érdekünk ezt diktálja.
Javasolja, hogy három cég kerüljön megkeresésre, akik megküldik majd ajánlatukat és azután
kiválasztásra kerül a legmegfelelőbb.
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az
alábbi határozatot hozta:
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2013. (III. 27.) számú HATÁROZATA
Tárgy: Könyvvizsgáló cégek megkeresése
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Bóta József Sándor polgármester: Jelenleg sem működnek a kamerák, az ígéret ellenére sem.
Van egy pályázati lehetőség ezzel kapcsolatban. Elküldtük a lehetőségeket, van egy cég, aki a
pályázatot megírja, a terveket el kell készíteni.
A másik pályázati lehetőség a faluközpont kialakítása lenne. A tisztaság, az átláthatóság
szempontjából is fontos lenne a kamera rendszer kiépítése, ezért függ össze a két pályázat
ügye. Lesz majd egy látványterv is.
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A közterület használati engedélyekkel kapcsolatban elmondja, hogy voltak bent nála helyi
vállalkozók, akik problémaként vetették fel, hogy az ő tevékenységüket rontják ezek a mozgó
árusok. Hiába mondják a fenti részben lakók, hogy ott nincs bolt és jó ez a lehetőség
számukra, nem tiltjuk ki ezeket az árusokat, csak fizetniük kell. Ezt tolmácsolni kellene a
helyi kereskedők felé, hogy érvényesítettük a kérésüket.
Lassan jön az üdülési/üdültetési szezon, ezért tájékoztatni kellene az üdülőtulajdonosokat,
hogy kik után kell majd fizetni idegenforgalmi adót.
A hirdetőtáblákat fel kellene újítani, mert rossz állapotban vannak, illetve néhányat ki kellene
helyezni, ahol többen látják. (Bem apó út-Tárkányi út, Temető, Templom, Vasút) Elég
rendezetlen a MÁV terület, megint fel kell szólítani, hogy tegyék rendbe.
Az IKSZT pályázattal kapcsolatban elmondja, hogy mikorra ott tartanánk, hogy lenne
kivitelező – köszönhetően a helyi vállalkozóknak -, kiderült, hogy a tervek nem érvényesek,
újra kell az egészet dolgozni. Már csak az új építési szabványok szerint lehet elkészíteni, liftet
is biztosítani kell. A tervek 2-2,5 millió forintba kerülnének, ehhez hozzájön még a statikusi
díj és az ÁFA, illetve a költségvetés sem aktuális már. Ez azt jelenti, hogy kb. 14-15 millió
forint kellene hozzá önerőből.
Józsáné Debreceni Edit Művelődési Ház vezető: Nekünk kötelezettségünk van, ezt jelezni kell
a vidékfejlesztés felé, valamilyen megoldást találni kellene, mert nyitott a tetőtér. Sajnálja,
mert rengeteg munkát öltek bele ebbe a pályázatba. Az IKSZT címbirtokosok ki voltak zárva
a jó pályázatokból. Ha ez megvalósulna, egy integrált közösségi tér lenne, ami a
civilszervezeteknek is helyet adna.
Bóta József Sándor polgármester: Ennyi önrészt bevállalni nem fogunk tudni, az, hogy ez így
alakult, szerepet játszottak a helyi vállalkozók is. Szervezni kellene egy ankétot a helyi
vállalkozókkal.
Boda Sándor: Problémaként veti fel a szennyvíztisztító telep elektromos árammal történő
ellátását.
Bóta József Sándor polgármester: Utána nézünk a tervekben.
Ficsór Kálmánné: Hány pályázat érkezett be az óvodavezetői pályázatra?
Posztomusz díszpolgári cím adományozására javasolja Dr. Hajnády Endrét.
Bóta József Sándor polgármester: Két pályázat érkezett be, most van kiadva véleményezésre,
30 nap múlva tud a testület döntést hozni.
Jó ötletnek tartja a jelölést, megkeressük ezzel kapcsolatban az özvegyet.
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.
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a kamerarendszer
kiépítésével kapcsolatban kiírásra került egy BM-es pályázat, amire be kellene nyújtani a
pályázatunkat. A beruházás teljes költsége bruttó 9 834 903 Ft, a támogatás mértéke 80 %, az
önerő 20 %-os.
Szavazásra bocsátja a pályázat benyújtására vonatkozó javaslatot, amit a Képviselő-testület
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
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Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
41/2013. (III. 27.) számú Képviselő-testületi határozata
Tárgy: Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása elnevezésű pályázat
benyújtása.
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor
polgármester19.00 órakor az ülést bezárta.

Szihalom, 2013. március 27.

Bóta József Sándor
Polgármester

Széll Gáborné Blaskó Erzsébet
Jegyző
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