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XIII. 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án 
(szerda) 15.30 órakor tartott Képviselő-testületi ülésén. 
  
Testületi ülés helye: Művelődési Ház Szihalom 
 
Jelen vannak: 

• Bóta József Sándor polgármester  
• Boda Sándor képviselő 
• Farkas József képviselő 
• Ficsór Kálmánné képviselő 
• Dr. Joó Csaba képviselő 
• Virágh Dénes képviselő 

 
Meghívottak közül megjelent: 

• Józsáné Debreceni Edit Művelődési ház vezető 
• Koós Jánosné pénzügyi bizottság külső tagja 
• Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos 
• Menyhárt Károlyné Intézményvezető 

 
Tanácskozási joggal jelen van: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 
 
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Köszönti a megjelent meghívottakat, képviselőket. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testülete határozatképes, 1 fő (Tóth Barnabás) jelezte 
távollétét. Ismerteti a napirendi pontokat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.  
 
Napirendi pont: 
 

1. Tájékoztató a költségvetési gazdálkodás első félévi helyzetéről, javaslat az éves 
költségvetési előirányzatok módosítására.  
Ea.: Bóta József Sándor polgármester 

2. Művelődési Ház vezetőjének tájékoztatója a közművelődési, könyvtári 
tevékenységről, TELEHÁZ működéséről.  
Ea.: Józsáné Debreceni Edit Művelődési Ház vezetője 

3. A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló rendelet elfogadása.  
Ea.: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 

4. Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek 
I. Napirendi pont: Tájékoztató a költségvetési gazdálkodás első félévi helyzetéről, 
javaslat az éves költségvetési előirányzatok módosítására.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A Pénzügyi bizottság ülésén részletesen ismertetésre került 
az első félévi beszámoló, véleménye szerint alaposan átbeszélték. Várja a kérdéseket, 
észrevételeket. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el. Szavazásra bocsátja az 
önkormányzat első félévi beszámolóját, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és 
az alábbi határozatot, illetve rendeletet alkotta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
78/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: I. féléves beszámoló elfogadása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2013. (VIII. 29.) számú RENDELETE  

Az 5/2013. (II. 14) rendelet 
az Önkormányzat 2013 . évi költségvetésének 

módosításáról 
 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
II. Napirendi pont: M űvelődési Ház vezetőjének tájékoztatója a közművelődési, 
könyvtári tevékenységről, TELEHÁZ m űködéséről 
 
Józsáné Debreceni Edit Művelődési Ház vezető: Nagy öröm számára, hogy itt láthatja 
vendégül a testület tagjait. Látható, hogy sikerült teljesen megújulniuk. Az IKSZT pályázattal 
kapcsolatban érdeklődne, illetve, hogy sikerült-e együttműködési megállapodást kötni a 
könyvtárral kapcsolatban. Számára azért lett volna fontos, hogy milyen elvárásaik lennének? 
 
Bóta József Sándor polgármester: Szóbeli egyezségen kívül még nem született megállapodás 
a könyvtárral kapcsolatban. Megértően kell hozzáállni a dologhoz, álljuk ezeket a költségeket. 
Nagy káosz van az oktatásban, örüljünk, ha nagy baj nélkül megússzuk.  
A pályázatírót nem tudta elérni, nincs megfelelő tájékoztatás az ügyben. Sokszor 
megfogalmazódott benne, hogy ér-e annyit ez a tetőtér beépítés vagy egy bizonyos összegből 
leszigetelnénk és kész, akkor nem vagyunk kötve semmihez.  
 
Józsáné Debreceni Edit Művelődési Ház vezető: Vannak olyan pályázatok, amiből ki vagyunk 
zárva, mert címbirtokosok vagyunk.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Még mindig jobban járunk, ha saját magunk újítjuk fel és a 
pályázatban nem veszünk részt, visszamondjuk. Le kell mondani a címbirtokosságról, és 
keresni kell a pályázati lehetőségeket.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
79/2013. (VIII. 28.) HATÁROZATA  

 
Tárgy: Művelődési Ház beszámolójának elfogadása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor 
polgármester szavazásra bocsátja a beszámolót, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
80/2013. (VIII. 28.) HATÁROZATA  

 
Tárgy: IKSZT pályázat visszaadása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
III. Napirendi pont: A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet elfogadása.  
 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el. Széll Gáborné Blaskó 
Erzsébet jegyző szavazásra bocsátja a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint 
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletet, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2013. (VIII. 29.) számú RENDELETE 

 
A  közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről 
 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
IV. Napirendi pont: Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek 
 
Bóta József Sándor polgármester: A Kálváriával egyáltalán nem foglalkozik az egyház, 
felajánlotta számukra, hogy átvesszük az alapítványunkba. Nagyon el van burjánozva a 
növényzet. Komoly beavatkozás kell az önkormányzat részéről. Egy vállalkozást meg kell 
bízni a rendbetételével, mert még soha ennyire nem volt elgazosodva a terület. Ezt így nem 
lehet hagyni, mert ez egy közösségi terület is. 200-300 ezer forintot mindenképpen rá kell 
szánni.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
81/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Kálvária területének rendbetétele 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Koós Jánosné Pénzügyi bizottság külső tagja: Javasolja, hogy a rendbetételbe kerüljön bele a 
Földvár is. Bár lehet, hogy az összefogással is megoldható lenne.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ide kapcsolódik, hogy Nagy István a Kálvária melletti 
területet még mindig nem tette rendbe. Személyes megbeszélésük alkalmával ígéretet tett arra, 
hogy augusztus végéig rendbe teszi, de a mai napig nem történt semmi az ügyben. Nagyon 
rendezetlen a terület, ott ki kell takarítani, mert így nem maradhat.  

• Az erdősáv kérdése is megoldatlan. Azt hittük, hogy le van választva, de nem történt 
meg a földhivatali átvezetés. Komoly lépéseket kell tenni az ügyben. 

• Az üdülőterületen, az Akác út-Rima úti részen vásárolna egy területet a kérelmező. Ez 
egy beépítetlen önkormányzati tulajdon.  

Szavazásra bocsátja a terület eladását, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
82/2013. (VIII. 28.) HATÁROZATA  

 
Tárgy: Önkormányzati terület eladása a Zsóri üdülőterületen 
   
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

• Orosz Endre részére nem adta el a vagyonkezelő a területet, így most megakadt a 
dolog. Nagy visszaélések vannak az üdülőterületen, fekete panziós gazdálkodás folyik 
ott. Nem együttműködők az üdülőtulajdonosok.  

 
Dr. Joó Csaba: Kellene egy idegenforgalmi referens, aki ezt intézné.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ehhez kellene egy épület, egy ember, aki rendszeresen ott 
tartózkodik kint, és tud ellenőrizni. Át kell ezt gondolni, tervet kell készíteni, mert az 
üdülőtulajdonosok kijátszanak minket. Egy nepper gyűjti a vendégeket, nincs bejelentett 
vendég. Akár a Gazsónál lévő utat is le lehetne zárni. A területre akkor kell költeni, ha az 
adóbevétel megfelelő.  
Igény merült fel az üdülőterületről is a szennyvízkiépítéssel kapcsolatban.  
A szemétszállító céget fel kell szólítani, hogy nagy autóval nem mehet be, mert tönkre 
mennek az utak. És a buszokra is oda kell figyelni. Táblákat kell kihelyezni ezzel 
kapcsolatban.  

• A hígtrágya szórással kapcsolatban elmondja, hogy idegenforgalmi adó bevételtől 
esett el az önkormányzat, mert sok vendég elment, és a cég az önkormányzat útjait 
használja, ami után fizetniük kellene. Meg kellene nézni, hogy milyen kárpótlást 
lehetne a kieséssel kapcsolatban kérni. Utána kell járni az iparűzési adó fizetésnek is. 
Pontosan ki kell deríteni, hogy melyik földeket használja.  

 
Dr. Joó Csaba: A földhivatalnál meg lehet nézni, hogy Szihalmon milyen földeket használ.  
 

• Pontosítani kellene a szociális szövetkezettel kapcsolatos döntést, mert október-
november tájékán be kell adni a pályázatot. Két fő közcélú foglalkoztatottat is keresni 
kell, 7 ember szükséges a funkciók ellátáshoz. Bele lehetne tenni még házi tészta 
készítést, kézimunkát, aszalást. Javasolja, hogy a közgyűlés jövő héten szerdán 16 
órakor legyen.  
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Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
83/2013. (VIII. 28.) HATÁROZATA  

 
Tárgy: Szociális Szövetkezet megalakítása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

• A szennyvízbekötésekkel kapcsolatban elmondja, hogy az intézményeknél is el kell 
végezni a bekötést, jó lenne, ha a csőhálózatot is a vízmű biztosítaná, amennyiben 
szükséges munkaerőt adunk számukra. Elsőként az iskolánál kell elvégezni a 
munkálatokat.  

• Eladási szándékkal adtak be ajánlatot a Liget út 2. szám alatti ingatlantulajdonosok. 
Fel lett mérve, ez az épület salaktéglából készült, ami az egészségre ártalmas, így 
sajnos nem lehet megvásárolni. Műszaki állapota miatt csak lebontható lenne.  

• A Magyar Vagyonkezelőtől érkezett megkeresésben ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adná a Bem apó út 51. szám alatti ingatlan fele tulajdonát. Véleménye 
szerint ne éljen az önkormányzat ezzel a lehetőséggel.  

Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
84/2013. (VIII. 28.) HATÁROZATA  

 
Tárgy: Ingatlan ingyenes tulajdonba adása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

• A Heves Megyei Vízmű Zrt. elfogadásra megküldte a Vízkorlátozási Tervet, melyet 
elfogadásra javasol.  

Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
85/2013. (VIII. 28.) HATÁROZATA  

 
Tárgy: Vízkorlátozási Terv elfogadása 
  
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 

• Megkereste a Pro Team Kft. képviselője, aki elmondta, hogy 3-5 évre szeretnék bérbe 
venni az épületet, bővítenék a tevékenységüket. Majd küldik a szerződés tervezetét.  

• Földterület bérbevétele iránt nyújtott be kérelmet Pajtók László. Ismerteti a kérelmet. 
A szociális szövetkezet létrehozása miatt nem javasolja a bérbeadást.  

Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
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Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

86/2013. (VIII. 28.) HATÁROZATA  
 

Tárgy: Pajtók László földterület iránti kérelmének elutasítása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Egységes Óvoda-
Bőlcsőde kérelmet nyújtott be csoportlétszám emelésére, illetve a nyitvatartási idő 
módosítására. Ismerteti a kérelmeket.  
Szavazásra bocsátja az intézményvezető csoportlétszám emelésére vonatkozó kérelmét, amit a 
Képviselő-testület 5 igen, 1 tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
87/2013. (VIII. 28.) HATÁROZATA  

 
Tárgy: A Szihalmi Egységes Óvoda- Bölcsőde, Óvoda óvodai csoportjainak maximális 
csoportlétszámtól való eltérése iránti kérelme.  
 
  
Szavazásra bocsátja az óvoda nyitvatartásának módosítását, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
88/2013. (VIII. 28.) HATÁROZATA  

 
Tárgy: A Szihalmi Egységes Óvoda- Bölcsőde, Óvoda nyitvatartási idejének 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, amiről külön jegyzőkönyv 
készül. Hatósági ügyek tárgyalása után az ülést 17.50 perckor bezárta.  
 
Szihalom, 2013. augusztus 28.  
 
 
 
 
 
 
  Bóta József Sándor   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester   Jegyző  
 
 
 
 
 
 


