VII.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 24-én (szerda)
15.00 órakor tartott Képviselő-testületi ülésén.
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szihalom
Jelen vannak:
• Bóta József Sándor polgármester
• Farkas József képviselő
• Ficsór Kálmánné képviselő
• Dr. Joó Csaba képviselő
• Tóth Barnabás képviselő
• Virágh Dénes képviselő
Meghívottak közül megjelent:
• Józsáné Debreceni Edit Művelődési Ház vezető
• Wennesz Istvánné Gondozási központ vezető
• Koós Jánosné Pénzügyi bizottság külső tagja
• Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos
• Menyhárt Károlyné óvodavezető
• Kissné Redele Mária óvodapedagógus
• Molnár László könyvvizsgáló
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 az alábbi változtatásokkal egyhangúlag elfogadott.
Napirendi pont:
1. Zárszámadás az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról
Ea.: Bóta József Sándor polgármester
2. A Szihalmi Egységes Óvoda-Bölcsőde, Óvoda intézményvezetői pályázatának
elbírálása
Ea.: Bóta József Sándor polgármester
3. Tájékoztató a folyamatban lévő fejlesztésekről
Ea.: Bóta József Sándor polgármester
4. Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára
Ea.: Bóta József Sándor polgármester
5. Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek
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I. Napirendi pont: Zárszámadás az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról
Bóta József Sándor polgármester: Bemutatja Molnár László könyvvizsgálót, akinek átadja a
szót.
Molnár László könyvvizsgáló: Köszönti a Képviselő-testületet, a jelenlévőket. 20 évvel
ezelőtt dolgozott már Szihalom Községben, mikor a gázt vezették.
A mai napra vonatkozóan az volt a feladata, hogy a beszámolót átvizsgálja, jól rakták-e össze
vagy van-e benne olyan adat, ami nem a valóságot mutatja. A pénzügyi dolgozók dolga kissé
megbonyolódott az utóbbi időben, kihívások elé állítják őket. Az áttekintett beszámoló
számvitelileg maximálisan megfelelő, el kell mondja, hogy ez az egyik szakmailag legjobb
beszámoló, amit látott. A tavalyi év sikeresnek mondható, az előző évihez képest, nagy eltérés
mutatkozik. Volt egy óvatos tervezés és lett egy sikeres teljesítés. A beszámoló elfogadását
javasolja a testület részére.
Dr. Joó Csaba: Megalapozott, szakmailag jó anyag, a tartalmát mi is ismerjük, a testület
munkája és az adósságkonszolidációnak köszönhető a jó teljesítés.
Bóta József Sándor polgármester: A Pénzügyi bizottság ülésén megtárgyalásra került a
beszámoló, javasolja annak elfogadását.
Szavazásra bocsátja Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását,
valamint a 2012. évi gazdálkodásról szóló rendelet módosítását, amit a Képviselő-testület
egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeleteket alkotta:
Szihalom Község Önkormányzat
9/2013. (IV. 25.) rendelete a 4/2012 (II. 16.)
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Szihalom Község Önkormányzat 10/2013. (IV. 25.) sz. RENDELETE
az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
II. Napirendi pont: A Szihalmi Egységes Óvoda-Bölcsőde, Óvoda intézményvezetői
pályázatának elbírálása
Bóta József Sándor polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos anyagot minden képviselő
részére megküldtük. Megkérdezi a két pályázót, kívánnak-e hozzáfűzni valamit?
Menyhárt Károlyné intézményvezető: Nem kíván kiegészítéssel élni.
Kissné Redele Mária óvodapedagógus: Sajnálatosnak tartja ennek a helyzetnek a kialakulását,
biztos minden képviselő olvasta a jegyzőkönyvet, nem tudja, hogy a végleges változat hogyan
lett leadva, mert nem úgy lett megírva, ahogy az egész lezajlott. Január 2-án szembesült azzal,
hogy a vezetői megbízást nem ő kapja meg. Úgy gondolja, hogy a 20 év alatt bizonyította a
szakmai hozzáértését, sok pályázatot írtak és nyertek el, megalakították az egységes óvoda-
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bölcsődét, nem volt kivetni való a munkájában. A szülők is nagyon kampányoltak
Menyhártné mellett, illetve a nevelőtestület is Menyhártnét részesítette előnyben. Volt, aki
félelemből, volt, aki érdekből támogatta, mindenkinek a szíve joga, hogyan választott.
Szomorú, hogy olyan hírek terjedtek el róla, hogy ellene aláírást gyűjtöttek, hogy ordítozott
ezen a nevelőtestületi ülésen. Januárban visszament dolgozni és ott volt nap mint nap, sok
szabálytalanságot tapasztalt. A továbbképzési terv nincs meg, aminek március 15-ig volt a
határideje. Tudomására jutott az is, hogy későn kapták meg a pályázatot, ez az előkészítő
bizottság feladata lett volna. A szülők nem lettek tájékoztatva arról, hogy a
véleménynyilvánítástól elállhattak volna. Bízik abban, hogy a testület a szakmaiságot fogja
nézni. Nem mindegy, hogy milyen szakmai munka folyik az intézménybe, hogy a törvény
szerint működik-e minden.
Bóta József Sándor polgármester: A jegyzőkönyvet elolvasta, nem szerepel benne, hogy
kiabált volna.
Két szempontból kell nézni a pályázatokat, szakmai és elvi. Ha olyan hiba történt, hogy
esetleg nem napra készek voltak a dokumentációk, ebben a változó világban az vesse a
másikra az első követ, aki nem követ el hibát. Sajnos ilyen a rendszer, nem tudni, hogy hová
alakul. A jegyzőkönyvből az csengett le, hogy kiállnak Menyhártné mellett.
Kissné Redele Mária óvodapedagógus: A hiányosságokat hiányolta a jegyzőkönyvből, hogy
miket tapasztalt, ezek nem szerepeltek benne.
A régi szülőkkel jó kapcsolata volt, mikor véleményt nyilvánítottak, a pályázatok megírását és
a honlap működését emelték ki. Az angol oktatást is ő vezette be. Tudja, hogy a jelenlegi
vezető mindig előnyben van, pont azért, mert van egy kis félelem a dolgozók részéről, mert
nem biztos, hogy megfelel ez a vezetés nekik.
Bóta József Sándor polgármester: A régi és az új vezetőtől is lehet félni. A szavazás titkos
volt, mindenki úgy szavazott, ahogy neki jó. Ha valaki titkos szavazással sem meri vállalni a
véleményét az a demokrácia megcsúfolása.
Kissné Redele Mária óvodapedagógus: Sajnálatos, hogy nem fognak kiállni mellette, mert ő
mindig kiállt a dolgozókért és az intézményért, a törvények betartására törekedett. Azért is
nem érti a kialakult helyzetet, úgy tudja, hogy le akart mondani a javára Menyhártné, még
biztatást is kapott, hogy ő lesz a vezető, ha a KIKI megszűnik.
Bóta József Sándor polgármester: Ebbe a tantestületnek nincs beleszólási joga. Tényleg volt
ilyenről szó, mikor az ősszel kialakulóban volt a dolog, akkor Menyhártné elmondta, hogy
lemondana, de azt válaszolta neki, hogy erről szó sem lehet, pályázati joga van annak, aki
megfelel a feltételeknek, a követelményeknek. Azért sem, mert örökké tüske maradna
mindenkiben. Azon a beszélgetésen azt mondta, hogy fontos a falu véleménye, erre Kissné azt
válaszolta, hogy számára nem fontos a falu véleménye. Nem szabad befolyásolni ezt az
egészet, a törvényes utat kell végig járni, objektív szeretne maradni, ebben benne kell lenni a
testület véleményének is, aki korábban hozott egy döntést. Együtt dolgozásról van szó, fontos
a belső hangulat, ha belül feszültségek vannak, akkor egyre rosszabb lesz a további munka.
Az a fontos, hogy objektívak maradjunk, és a testület vegye figyelembe ennek a községnek a
véleményét, aki felett dönteni fogunk.
Kissné Redele Mária óvodapedagógus: Azon a beszélgetésen azt mondta, hogy nem érdekli a
falu véleménye. Mert az volt a kérdés, hogy mit szólna a falu, és mit szólna Menyhártné
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családja, ha nem ő kapná meg a kinevezést. Ebből a szempontból mondta, hogy nem érdekli. 1984. óta
itt dolgozik, minden rendezvényen kint volt, sokat tett ezért a faluért.
Bóta József Sándor polgármester: Nem szeretne személyeskedésbe belemenni, szeretne objektív
maradni.
Kissné Redele Mária óvodapedagógus: Őt a testület bízta meg a KIKI vezetésével, amit nem is akart
elvállalni, ha nem vállalta volna el, akkor jött volna egy külsős. Volt rálátása a dolgokra, jó volt a
kapcsolata Beernével. Azért gondolta, hogy ő kapja meg, mert a testület bízta meg, ő óvodai
státuszban volt 1993-tól.
Menyhárt Károlyné intézményvezető: Tisztességes volt a választás, nagyon jó szakembernek tartja,
csak dicsérte Marikát. Azért adta be a pályázatát, mert a dolgozók megkérték, úgy gondolja, hogy nem
félelemből szavaztak így.
Bóta József Sándor polgármester: Nem lehet ilyen áldozatot hozni. Volt egy megbízatás, ami eddig
kellett tartson és itt egy lehetőség, hogy új vezetője legyen az intézménynek.
Dr. Joó Csaba: Úgy érzik, hogy félelemből szavaztak így?
Kissné Redele Mária óvodapedagógus: Mondták, hogy voltak olyanok, akik azt mondták, hogy féltik
az állásukat.
Bóta József Sándor polgármester: A szóbeszéd hozzá is eljutott, de a tények beszélnek. Ő volt az, aki
nem fogadta el Menyhártné lemondását, mert ilyen áldozatot senkinek sem szabad hozni.
Ficsór Kálmánné: Érdekesnek tartja, hogy a jegyzőkönyvben vélemények nem voltak, nem volt
hozzászólás.
Menyhárt Károlyné intézményvezető: Közös kialakult véleménye volt a testületnek.
Kissné Redele Mária óvodapedagógus: Egyezett a testület abban is, hogy érvénytelen szavazat nem
lesz, nem lehet tartózkodni.
Dr. Joó Csaba: Valószínűleg direkt történt így, mert egyikükre sem akart szavazni.
Ficsór Kálmánné: Örül, hogy ilyen színvonalas munkát végeznek az intézményben, mindkettőjüknek
szép a programjuk. Az önkormányzat mindig biztosította a feltételeket, de itt olyan szülő és gyerek
anyag van, akivel ezt biztosítani lehet.
Bóta József Sándor polgármester – kérelemre - zárt ülést rendel el, amiről külön jegyzőkönyv készül.
Az Ügyrendi bizottság ülése után a Képviselő-testület ülése tovább folytatódott.
Ismerteti az intézményvezető választással kapcsolatos döntést, mely szerint Menyhárt Károlyné az új
vezető.

Bóta József Sándor polgármester: Kéri a testületet, hogy fogadja el a bölcsőde Szakmai
Programját. Ismerteti a programot.
Ismerteti a bölcsőde pályázat terveit.
Szavazásra bocsátja a Tarka-Barka Bölcsőde Szakmai Programját, amit a Képviselő-testület
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
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Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
42/2013. (IV. 24.) számú HATÁROZATA
Tárgy: Tarka-Barka Bölcsőde Szakmai Programjának elfogadása
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a SZIMOBE kérelemmel
fordult felé. Átadja a szót Bognár Lajosné részére.
Bognár Lajosné: A SZIMOBE 7 főre nyert támogatást, ez a pályázat 4 évre szól. Ezek az
emberek ott dolgoznak nála. Az új törvény előírja, hogy akkreditáltnak kell lenni az
egyesületnek, ez 200 ezer forintba került, amit az önkormányzat megelőlegezett számukra. Ha
a pályázatot nem fejezi be, abban a rendszerben 5 évig nem pályázhat újra, korábban jártak
már így. A mostani tervek szerint ott egy bölcsőde lenne, ennek természetesen nagyon örül.
Ha valaki pályázatot nyújt be, meg van határozva, hogy milyen ingatlanra adja be a
pályázatot. Több helyet ajánlott neki a polgármester Úr, lehet, hogy elbukja a pályázatot
emiatt, mert májusban jönnek ellenőrizni. Pontoktól esik el, ha nem tudja bizonyítani, hogy
folyamatban van a pályázat. Ha máshová pályázik, akkor újra akkreditáltatni kell, újra
kérelmeket kell beadni, ami hosszadalmas idő lenne.
Bóta József Sándor polgármester: Az a gond, hogy az indoklása hibás, mert akárhová menne,
akkor is változna a helyrajzi szám, és akkreditáltatni kell. Nem hiszi, hogy ez ok lenne arra,
hogy a pályázatot elveszítsék. A Kossuth úti ingatlant korábban is felajánlottuk, az ellenállás
megjelent abban, hogy messze van, rosszabb a megközelíthetőség. A 7 ember mivel
foglalkozik? Milyen alkotó munkát végeznek, ami a köz hasznára válik? Azt nem érti, hogy
megfelelt volna a rendőr lakás vagy a kolónia egyik lakása, akkor is változott volna a
helyrajzi szám
Bognár Lajosné: Akkreditált telephely és a pályázat egyben van. Ezek az emberek kérelmeket
szoktak írni, pl: gépjármű szerzési támogatást, segély kérelmeket, jogi tanácsadást is ellátnak.
A pályázatban benne van, hogy nem lehet kint a falu szélén. Nem jól megközelíthető.
Bóta József Sándor polgármester: Ott jönnek el a buszjáratok és a gépkocsik. Egy
mozgáskorlátozott legkevesebbet vonattal jön el. Felajánlotta a „Ködmön-féle” házat, az
önkormányzat megvásárolja és bérleti díj fizetés ellenében megkapják, az ára ebből egy idő
után visszajön.
Tóth Barnabás: Hány tagjuk van, ebből mennyi a szihalmi? A korábbi pályázatban benne áll
az önkormányzat 250 ezer forintja is.
Bognár Lajosné: 278 fő az egyesület, 15 főnél több a szihalmi.
Farkas József: Nem elvárható, hogy egy ilyen nagy volumenű pályázatot - mint jelen esetben
ez a bölcsődei – beáldozzunk. Ekkora segítséget sehol nem kapnak az önkormányzattól, mint
itt.
Bóta József Sándor polgármester: Kötni kell egy megállapodást, amiben az egyesület vállalja
azt, hogy ez az összeg majd megtérül. Bérleti díjat kell fizessenek a ház után. Nekünk nem
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lehet lelkiismeret furdalásunk, mert felajánlottuk a Kossuth úti házat, csak nem volt számukra
megfelelő.
III. Napirendi pont: Tájékoztató a folyamatban lévő fejlesztésekről
Bóta József Sándor polgármester: Az alábbi pályázatokról tájékoztatja a képviselőket:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A szennyvízberuházással kapcsolatos engedélyek rendben vannak. Nemsokára
indulnak a munkálatok, a homoktárolás megkezdődött.
A BM-es sportöltöző felújításánál a közbeszerzés folyik.
IKSZT közbeszerzése folyamatban, újra kell tervezni.
LEADER-s játszótér pályázatra a hiánypótlást elfogadták.
Az egészségügyi központra a pályázatot befogadták, hiánypótlás megtörtént.
Testvértelepülés pályázatot befogadták, döntés még nem érkezett.
Energetikai pályázat folyamatban van.
Térfigyelő kamerarendszerre a pályázat most került benyújtásra
Bölcsőde pályázat folyamatban van.
A faluközpont kialakítására a tervezés folyamatban van, várjuk rá a pályázati kiírást.

Dr. Joó Csaba: A faluközpont kialakítása régen téma már. A hivataltól a templomig,
önkormányzati területen, valamint a diszkó előtti rész van beletéve. Magyarságtudat eredetű a
koncepció, honfoglalás is benne lenne. 7 térre osztotta el a tervező, és lenne egy központi tér.
A fákat meghagyva lenne az átjárhatóság. Nem lenne építési engedély köteles, mert nem
érintené a közutat.
Bóta József Sándor polgármester: Egy csodálatos turisztikai látványosság jönne létre, szép az
elgondolás, nagyon ide illene.
A Kossuth úti ingatlan kulcsait átadták, el kell kezdeni a felújítását.
Farkas József: Indul a szeméttelep rekultivációja ebben az évben, hátra van még az
állapotfelmérés.

IV. Napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára
Bóta József Sándor polgármester: A 2014. évi koncepciót is megtárgyalta a bizottság.
Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Szavazásra bocsátja az önkormányzat 2014. évi koncepcióját, amit a Képviselő-testület
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
43/2013. (IV. 24.) számú HATÁROZATA
Tárgy: 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy három ajánlat érkezett a
könyvvizsgálattal kapcsolatban. Javasolja, hogy az X-Audit Kft ajánlata kerüljön elfogadásra,
az az árban legkedvezőbb.
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az
alábbi határozatot hozta:
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2013. (IV. 24.) számú HATÁROZATA
Tárgy: X-Audit Kft. ajánlatának elfogadása.
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Tóth Barnabás: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a sportegyesület részére átadott önjáró
fűnyíró használhatatlan, ezért megkaphatnák-e az új gépet?
Bóta József Sándor polgármester: Akkor azt a gépet rendbe kell tenni. Ha levágják a másik
géppel a füvet, akkor az üzemanyagot biztosítsák.
Tóth Barnabás: A parkban a tavalyi évről lehullott és összesepert falevél ott maradt, azt
rendbe kell tenni.
Ficsór Kálmánné: Javasolja, hogy a parkban lévő játékok kerüljenek lefestésre az
állagmegóvás miatt.
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy 1 millió forintot értékben
kérte a Magyar Közutat, hogy az egyik legrosszabb állapotban lévő utat (Vörösmarty út)
újítsák fel a szennyvízberuházás után.
Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy a 10 db fekvőrendőr kb. 500 ezer forintba kerülne, ami
műanyag. Lehet, hogy ezzel kapcsolatban is egyeztetni kellene a közúttal, fele összegért
megcsinálnák.

Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor
polgármester hatósági ügyek tárgyalása miatt zárt ülést rendel el, amiről külön jegyzőkönyv
készül. Hatósági ügyek tárgyalása után az ülést 18.20 perckor bezárta.

Szihalom, 2013. április 24.

Bóta József Sándor
Polgármester

Széll Gáborné Blaskó Erzsébet
Jegyző
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