XVI.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 29-én
17.00 órakor tartott Közmeghallgatáson.
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
• Tóth Barnabás képviselő
• Virágh Dénes képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea.
Bóta József Sándor polgármester: Köszönti a megjelent vendégeket, érdeklődőket,
képviselőket, megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat,
amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
Napirendi pont:
1. Utak, terek, közterületekkel kapcsolatos lakossági észrevételek.
2. A Zsóry üdülőterületünkön jelentkező problémák
3. Az eladó ingatlanok hasznosításának lehetőségei, lakosságszám növelésének
lehetőségei
4. Az adózással kapcsolatos problémák, észrevételek
5. A közösségi rendezvények lakossági szemmel
6. A trágya bűzzel kapcsolatos intézkedéseink, lakossági észrevételek
7. Az időskori ellátás, gondozás problémái, megoldási lehetőségek, az idősek klubjának
bővítése és a tagok számának növelése
A témák előadója: Bóta József Sándor polgármester
Bóta József Sándor polgármester: Bízott benne, hogy sokkal többen fognak ma eljönni.
Vannak sokan, akik úgy érzik jól magukat, ha a facebookon köpködhetnek, mondhatják el a
véleményüket. Most itt lenne az alkalom, hogy elmondják a problémáikat, gondjaikat, de
egyszerűbb, ha csak kritikát tudnak mondani, úgy, hogy közben nem részesei a dolgoknak.
Bízik benne, hogy ezen a közmeghallgatáson olyan észrevételek hangzanak el, aminek lesz
eredménye. Az elmúlt évek során sok eredményt tudtunk felmutatni, úgy mint a
pályázatoknál, és úgy mint a közösség építésében. Egy falu közössége akkor tud épülni, ha
nyitottak vagyunk, ha együtt töltjük az időt, ha ott vannak a rendezvényeken az ismerősök,
barátok körében, ilyenkor teljesen más szemszögből láthatjuk egymást. Fontos, hogy ismerjük
meg a másikat, bárki, bármit bátran mondjon, ilyenkor kap mindenki reálisabb képet a
faluközösség tevékenységéről, életéről. Később jelent meg az újság, sajnálatos nyomdai hiba
miatt. Sok lakos részéről érkezett kritika a lomtalanítás miatt. Elnézést kér az önkormányzat
nevében, hogy az újság később érkezett meg, ezért nem tudtak a lomtalanításról, de ki volt
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hirdetve, fent volt a honlapon is. Kéri, hogy bárki tegye fel kérdését, javaslatait. A tervek
szerint a szennyvízberuházás is szerepelt volna a napirendek között, de nem úgy sikerült,
ahogy szerettük volna, mert a mérnökök részéről felmerült az, hogy amíg el nem kezdik a
helyreállításokat felesleges izgatni egymást. Ezért egy későbbi időpontban csak ezzel a
témával fogunk foglalkozni, a tervek szerint október 25-én. A munkálatokat 10-e körül kezdik
meg. Azt tudni kell, hogy nem léphetünk fel olyan igénnyel, ami korábban is hibás volt. Azért
is lesz így jó, mert addigra látni lehet, hogy hol tart a munka, milyen hibák merültek fel. A
vitás eseteket is tudják tisztázni, mert videó felvétel készült a faluról, szeretnénk visszaállítani
azt az állapotot, ahogy átvették. A nyomásos rendszer is problémát okoz a lakosok között. Ez
is megérdemel egy külön témát, a pozitív elbírálás felé kell elmenni. Nem szeretnénk senkit
hátrányos helyzetbe hozni. A falu terepviszonyai nem egyformák, ezért vannak olyan
területek, ahol csak átemelővel lehetett a kiépítést megoldani. sajnos ezt tudomásul kell venni,
nem akartuk, hogy plusz költséget jelentsen bárkinek is. Javasolja, hogy a kérdéseket gyűjtsék
össze, nyújtsák be a hivatalban, és a későbbiekben megválaszolásra kerül majd.
Az eladó ingatlanokkal kapcsolatban elmondja, hogy nem csak a hátrányos helyzetű
települések néptelenednek el, sokkal többen halnak meg, mint ahányan születnek és az ide
költözések száma is kevés. Jó lenne egy lakosságmegtartó program, a fiatalok
gyermektervezési kedvét növelve. Egyre kevesebb létszámmal leszünk, arányában csökken a
lakosság létszáma. Szerettük volna ezt a programot elindítani, de a GDP átlag magasabb, mint
ami a pályázathoz kellett, ezért nem pályázhattunk. Mivel sok az eladó ingatlan meg kellene
nézni, hogyan tudnánk egy olyan pályázati rendszerben indulni, ahol meg lehet vásárolni az
ingatlanokat, amihez a pályázati szempontok szerint nagycsaládos, munkával rendelkezők
juthatnának hozzá. Ezzel növelhetnénk a lakosság létszámát. Nem szeretnénk 2000 fő alá
menni, meg kell nézni a kisebb településeket, hogy jártak. Mezőszemerével együttműködünk,
volt részünkről egy önkéntesség is, de ha nem vállaljuk, akkor kötelezővé tették volna. Jó,
hogy Szihalom a székhely település, Mezőszemerén van a kirendeltség, ahol 4 fő
köztisztviselővel dolgoznak. Szihalom egy élhető település, jó a munkahely lehetőség, kevés a
munkanélküliek száma, de azt tegyük hozzá, hogy nem mindenki akar dolgozni. Itt
alacsonyabb a munkanélküliek száma, mint a szomszéd településen. Büszkének kell lenni
arra, hogy Szihalom eredményeit mindenhol elismerik.
Az adózással kapcsolatban elmondja, hogy jónak mondható az adófizetési morál, de ez nem
mondható el a Zsóry üdülőterületről, mert borzalmas állapotokat találtunk a többszöri
ellenőrzések alkalmával. Nem csak itt a szihalmi oldalon vannak gondok, hanem a
mezőkövesdi oldalon is. Nem fizetik be az idegenforgalmi adót, sokszor arra hivatkoznak,
hogy nem tudták, hogy fizetni kell, az így meg nem fizetett adó helyett más forrást kell
keresni, a fejlesztésekre kevesebb jut.
A közösségi rendezvényekkel kapcsolatban elmondja, hogy fellendültek a rendezvények, amit
nem mindenki néz jó szemmel. A civilszervezetek és az ott folyó programok adják az
élményt, a saját unokáinkat nevelhetjük arra, hogy ne az legyen, hogy világpolgárok dolgait
ismerjük el, hanem a helyit is, mert ez adja azt a kultúrát, amivel meg lehet tartani egy
közösséget, egy nemzetet.
A hígtrágya szórással kapcsolatban elmondja, hogy szinte elindítója volt a médiában ennek a
témának. A Szemere-Mag Kft-vel történt egyeztetés során lekicsinylő módon beszéltek, ezért
indult el ez a folyamat, még Kőszegről is telefonáltak ezzel kapcsolatban. Örül, hogy ez a
dolog megoldást nyert. Ez a bűzös ügy már zaklatás szintjéig fajult, és már a hatóságok is
intézkedtek.
Az időskori ellátással kapcsolatban elmondja, hogy szeretnénk bővíteni az idősek klubját.
Megnyertük a egészségügyi központ pályázatát, így együtt lesz a védőnői szolgálat, a
fogorvosi rendelő és a háziorvosi rendelő, és ha a továbbiakban minden jól alakul, akkor
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fizikoterápiás részleggel is bővülhet. Ezáltal a fogorvosi épület felszabadul, és szeretnénk
bővíteni az idősek klubját.
Kéri, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket, észrevételeiket.
Beer Ferenc: Véleménye szerint október második felében várható olyan csapadék, ami a talajt
meg tudja tömöríteni, hogy a munkálatokat meg tudják kezdeni. Javasolja, hogy érdemes
lenne erre a dologra visszatérni, mert több helyen be fog szakadni, mivel nem tud ennyi idő
alatt ülepedni a talaj. A demográfia növelésére két lehetőség van. Vagy más etnikai
kisebbséggel töltjük fel a lakosságot vagy ipari létesítményeket létesíteni, hogy a
munkalehetőségek jobbak legyenek, ne kelljen máshová eljárni dolgozni. Érdemes lenne azon
elgondolkodni, hogy ipari létesítményeket kellene idetelepíteni. Az idősek otthona egy hosszú
évek óta húzódó dolog. Ha bentlakásos intézményt nem lehet létrehozni, de valamilyen
megoldást találni kellene rá. A főtér beruházás után érdeklődne, mert arról nem volt
tájékoztatás. Illetve a szociális szövetkezet létrehozásával kapcsolatban is várna tájékoztatást,
továbbá felajánlja segítségét a munkában.
Bóta József Sándor polgármester: Attól, hogy elkezdik a munkát, nem jelenti azt, hogy be is
kell rögtön fejezzék. A végleges programzáráskor és az 1 év elteltével is van garanciális
kötelezettségük. Az ipari üzem létesítésére reagálva elmondja, hogy nem minden településen
lenne megoldható egy ipari üzem létesítése, szeretnénk, ha Szihalom ilyen szerepet töltene be,
de közel vannak a városok, mindenkinek nem mehet a helyébe az üzem. Természetesen az
lenne a legjobb, ha itt is lenne, de volna annyi dolgozó munkaerő? Makláron is az a dilemma,
hogy lesz-e elég dolgozó, busszal kell hordják ide a munkásokat. Egy ilyen településen kisebb
üzemekre van lehetőség. A szociális szövetkezet létesítésével kapcsolatban elmondja, hogy
megalakult, bejegyzett cég, a pályázat elindult, ha sikeres lesz, 2 éves létét tudja biztosítani a
szövetkezetnek. Falun óriási lehetőség a jó termőföldhöz igazodva megnézni, hogy mennyi a
nem gondozott kert, ez is lehetőség arra, hogy helyben munkát teremtsünk. Az emberek
lassan rájönnek, hogy a nem ipari termékeket nem szabad fogyasztani és szükség van a
helyben előállított termékekre. Ebben várja mindenkinek a segítségét, senki nincs kizárva a
tagságból, részvényvásárlással részese lehet. Az idősekkel kapcsolatban elmondja, hogy
véleménye szerint a házi betegápolással még több időskorúnak nyújtanak napközbeni
segítséget. Idősek otthonáról szó sem lehet, mert mások a feltételek. Elképzelések azzal
kapcsolatban is vannak, mert a Zsóryban is van olyan épület, ami erre a célra alkalmas lenne.
Kósa Jenő: Elmondja, hogy a szennyvízrendszer átvételi elismervénye a pénzügyi elszámolás
szempontjából nem megfelelő. Arra oda kellene figyelni, hogy az ÁFA-s számlát mindenki
megkapja, nehogy megbüntessék a társulatot.
Tóth Attila: Pár napon belül megérkezik a számlája mindenkinek, a hivatalos számlát
mindenkinek ki fogják küldeni.
Az idősek klubja már az előző ciklusban is téma volt, amikor a díjakat emelni kellett. A
létszám megtartásban a legnagyobb problémát ez jelentette, mert ennek a díjnak a kifizetése is
problémát jelentett. Sokkal szívesebben eljárnak a klubba, mert tudnak beszélgetni,
hasznosabban el tudják tölteni az időt.
Wennesz Istvánné: 20 évvel ezelőtt indult az idősek klubja 27 fővel. Azóta sokan
elhaláloztak, pár ember maradt. Nem kellene ezeknek az embereknek otthon maradni, aki ide
jár sokkal később betegedik meg, később indul el a demencia. Készítettek egy felmérést, hogy
miért csökkent a létszám. A szemléletben kellene változtatni, mert vannak olyan idősek, akik
leszólják azokat akik ide járnak, pl. „nincs otthon dolgod?” Nem mindig a munkával kell
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foglalkozni, ki is kell néha kapcsolódni, és fontos, hogy ne legyenek magányosak. Éveken
keresztül az önkormányzat átvállalta a térítési díjakat, amit a rezsiért kellene fizetni, itt csak
az étkezési díjat kellene fizetni, tehát ez nem lehet indok az elmaradásra. Vannak olyanok,
akik szívesen mennének, de nem tudnak a betegségük miatt. Figyelemmel kísérik a
pályázatokat, hogy esetleg nyernének egy autót, amivel be lehetne szállítani az időseket.
Bóta József Sándor polgármester: Keressük a lehetőségeket, sajnos az előző vezetés
elszalasztotta a busz beszerzését, pedig így kapott Mezőtárkány és Egerfarmos is. Talán most
lesz megint egy lehetőségünk, bízunk benne, hogy sikeres lesz. 8-10 éves hiányosságot nem
lehet ilyen rövid idő alatt pótolni. Ezt a kérdést megoldaná egy ilyen busz. Már most
szervezzük, hogy autóval ide hozzuk az időseket az idősek napján, igyekszünk erre megoldást
találni. Németországból is sok mindent kaptunk a nyugalmazott katonatisztektől, ilyen
témában is pályáztunk feléjük, úgy, mint a tűzoltóautó esetében is.
Kemény László: Ismerteti az élettörténetét. Elmondja, hogy ki kellene tenni az utakra a tiltó
táblát, hogy műemlék, mivel a templom is ezért megy tönkre, ez okozza a statikai
problémákat. Problémaként veti fel az árvízkor jelentkező gondokat a Bocskay úton, mivel ott
nem folyik át a víz. Fel kellene lendíteni a sertéstartást a faluban. Fürdő városok vesznek
minket körül, ha valaki megörököl egy ingatlant, erre kellene egy kis kedvezményt adni,
akkor szívesebben maradnának itt. A hit és erkölcstan oktatás bekerült az iskolákba,
Szihalmon mindig katolikus iskola volt, ezen el kellene gondolkodni.
Bóta József Sándor polgármester: A templom statikai problémáit a fenyőfák okozzák, ebben
az ügyben már levelet is írt az apát úrnak. Ugyan így történt a plébánia kertjében a fák
kivágása, ami ellen erősen tiltakozott. De ezek egyházi dolgok, amikben nem tudunk tenni
semmit. Vannak olyan erős emberek a faluban, akik még az érsekséget is sakkban tudják
tartani. A belvízre megoldást kell találni, mindenkinek ez az érdeke. A sertéstartás
mindenkinek a saját maga dolga, ehhez az önkormányzatnak semmi köze. Volt olyan, aki
felesleges szalmát ajánlott fel. Örül, hogy az iskola nem egyházi iskola, mert tudni kell, hogy
az egyház mohóságát jelenti, ahogy az iskolákat átvette. Sajnos nincs meg a személyi és a
tárgyi feltétel hozzá. Nem biztos, hogy az a megoldás, hogy egyházi kézbe kerüljön, ki kell
mondani, hogy túlvállalták magukat. Inkább erkölcs legyen, a településen tudjunk példát
mutatni a gyerekeknek.
Mihály Zsolt: Úgy lehetne megtartani a lakosságot, hogy ha ipar lenne, de ne legyünk inkább
olyanok, mert nekünk földjeink vannak. Azon gondolkodtak, hogy ezeket a földeket hogyan
tudnák művelés alá bevonni. Erre a célra jön létre a szociális szövetkezet, ami a lakosságot
segítené, hogy a földjeiket kezdjék el megművelni. Megpróbáljuk azokat az embereket
megtalálni, akiknek kertjük van, de nem művelik, mert így lenne munkahelyük, csökkenteni
tudnánk a munkanélküliséget, és a lakosság szemléletváltását is elősegítené.
Beer Ferenc: Őseink bűneiért mi kell fizessünk. Hagyták a TSZ-t tönkre menni, Mezőkövesd
ezt nem hagyta. Van egy hőforrás, amit betemettek, ezeket a dolgokat már nem tudjuk
visszahozni.
Tóth Attila: Furcsának találja, hogy egy falusi környezetben 1-1 szál zöldségért szaladgálnak
a boltba, miközben a tv előtt ülnek az emberek. Minden kibúvót megtalálnak, hogy miért nem
művelik meg a földet. Tisztelet a kivételnek, az időseknek és a betegeknek.
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Bóta József Sándor polgármester: A szociális szövetkezetbe ezeket a kerteket be lehet vonni,
ez a megoldás arra, hogy újra virágozzon a földművelés. Bosszantja, hogy ilyen sok
megműveletlen föld van a faluban.
Czégé Magdolna: Elmondja, hogy nagyon kevesen jöttek el a mai közmeghallgatásra, az is
baj, hogy úgy tudja, nem volt kiplakátolva. Megoldás lehetne erre a problémára, ha egy
hangos bemondóval körbejárnának a faluban. Nem lehetne piaci napokat tartani néhány
asztalt kitenni, hogy ne a földre kelljen az árut letenni? A pékség előtti szennyvízbekötés
problémáját ismerteti. Nagyon sokan megszólták azért, mert a nyilatkozott a tv-ben a bűz
üggyel kapcsolatban.
Bóta József Sándor polgármester: Sajnos a szihalmi emberek ilyenek, van egy réteg, aki csak
kritikát tud mondani. Ezek az emberek irigységtől vannak hajtva, vagy nehogy már jót
mondjon valakire. Ehhez kellene a szemléletváltás, ezért kellene a rendezvényekre eljárni, a
szeretet többet ér, mint a gyűlölet.
Kósa Jenő: A korábbi években, mikor még képviselő volt felvetette, hogy milyen keveset
foglalkoznak az emberek a kertekkel. A mai gyerekeknek is kellene tanítani az állatok
gondozását, a kert megművelését. Tényleg sok műveletlen kert van, olyané, aki itt lakik, de
nem foglalkozik vele vagy aki örökölte, de nem itt lakik, azért nem foglalkozik vele.
Mihály Zsolt: Felmerült már bennük is az iskola kertjének gondozása, hogy legalább a
gyerekek lássák, hogy mit hogyan kell csinálni. Kéri a tanár úr segítségét ebben.
Csík József: Érdeklődik, hogy mennyibe fog kerülni m3-e a szennyvíznek?
Bóta József Sándor polgármester: Egységes, hatósági ár lesz. Még mindig jobban járnak vele,
mint a talajterhelési díjjal. Ha beindul a hálózat, komoly ellenőrzések lesznek, fizetni kell a
talajterhelési díjat és még a büntetést is.
Kolozsvári Béla: Mikor lesznek leaszfaltozva azok az utak, amelyek nincsenek? A
rongálásokat meg kellene akadályozni a vasútállomásnál.
Beer Ferenc: Javasolja, hogy akinek nyaralója van, és üdültet, fizessen átalánydíjat, ebben
kellene a képviselő úr segítségét kérni.
Bóta József Sándor polgármester: Átalányt biztosan nem lehet fizettetni. Nagy a
feketegazdaság. Néhány üdülőst behívtunk a hivatalba is elbeszélgetésre. Információs iroda
lesz az üdülőterületen és az ellenőrzések folyamatosak lesznek. A MÁV sajnos ilyen szinten
áll, a gazt nem vágja le, egy szemétdomb a terület. Amikor kértük, hogy adják át az állomás
épületét nem adták, inkább dőljön össze, ebben sajnos nem tudunk lépni. A nem aszfaltozott
utakra válaszként elmondja, hogy voltak útfejlesztéseink, de az elmúlt évek hiányosságait
nem lehet azonnal helyrehozni. A közutakhoz hozzá sem nyúlhatunk. Magyarországon az
utak állapota kriminális, az elmúlt 20 év legsúlyosabb bűne. Ha pályázati lehetőség lesz,
természetesen pályázni fogunk.
Bereczné Molnár Erika: Problémaként veti fel, hogy nagy a forgalom az új utakon,
megkérdezi, hogy lesznek-e fekvőrendőrök?
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Bóta József Sándor polgármester: El is indítottunk egy folyamatot ezzel kapcsolatban, de ezek
milliós tételeket tennének ki, nagyon drága dolog a fekvőrendőr. Úgy látni, hogy a beruházás
alkalmával az utak is több helyen megsérültek, ebben is lépéseket kell tenni.
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor polgármester 19.00 órakor a
közmeghallgatást bezárta.
Ezután lakossági fórum következett, ahol Bóta József Sándor polgármester a következő
témákat ismertette:
•
•
•
•

Főtér tervének bemutatása,
Kálvária körüli erdősáv kialakítása
A földben eltemetett Nepomuki szent János szobor és Mária szobor kiásása és
restaurálása
Árpádvár felújítása, lehetséges megoldások.

Szihalom, 2013. szeptember 29.

Bóta József Sándor
Polgármester

Széll Gáborné Blaskó Erzsébet
Jegyző
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