X.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április
29-én (kedd) 15.00 órakor tartott Képviselő-testületi ülésén.
Testületi ülés helye: Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal – Tanácskozó
terme
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
Meghívottak közül megjelent:
• Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos
• Józsáné Debreceni Edit Művelődési Ház vezető
• Koós Jánosné Pénzügyi bizottság külső tagja
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.
Ismerteti a napirendi pontokat, javasolja, hogy kerüljenek a napirendi pontok
megváltoztatásra, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
Napirendi pont:
1) Zárszámadás az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról
Ea: Bóta József Sándor polgármester
2) Tájékoztató a folyamatban lévő fejlesztésekről
Ea.: Bóta József Sándor polgármester
3) Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek
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I. Napirendi pont:
gazdálkodásáról

Zárszámadás

az

Önkormányzat

2013.

évi

Bóta József Sándor polgármester: Véleménye szerint büszkék lehetünk arra,
hogy ilyen jó a helyzetünk, rosszabb sosem legyen! A Pénzügyi bizottság ülésén
alaposan áttárgyalásra került az anyag, véleménye szerint nincs szükség az újabb
ismertetésre.
Szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását, amit a
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeleteket alkotta:
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014. (IV. 30.) számú RENDELETE a
5/2013. (II. 14) rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014. (IV. 30.) számú RENDELETE a
az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
II. Napirendi pont: Tájékoztató a folyamatban lévő fejlesztésekről
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatója a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el. Szavazásra
bocsátja a tájékoztatót, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az
alábbi határozatot hozta:
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2014. (IV. 29.) HATÁROZATA
Tárgy: A folyamatban lévő fejlesztésekről szóló tájékoztató elfogadása.
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
III. Napirendi pont: Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek.
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Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: A tervek között szerepel a faluközpont
kiépítésére vonatkozó pályázat. A pályázatíró tájékoztatása szerint valószínűleg
helyi védelem alá kell helyezni azt a területet.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy megkeresés érkezett mezőőri szolgálat
bevezetése iránt. Ismerteti a kérelmet. Elmondja, hogy ezt a feladatot ma kapta
meg, így nem jutott idő a megfelelő előkészítésre. Tényleg meg vannak ennek a
szolgálatnak az előnyei, de alapos előkészítést igényel. Pontosítani kell, hogy
hány hektár területet érint, ahol az őr végezné a feladatát, és hogy hány főről
lenne szó. Ismerteti a jogszabályi előírásokat, illetve a kiadási és bevételi oldalt.
Farkas József: Véleménye szerint érdemes lenne ezzel foglalkozni, beszélni
kellene a vadásztársaság vezetőjével.
További kérdés, észrevétel nem hangzott el. Szavazásra bocsátja a mezőőri
szolgálat létrehozásával kapcsolatos javaslatot, amit a Képviselő-testület
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2014. (IV. 29.) HATÁROZATA
Tárgy: Mezőőri szolgálat létrehozása.
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a
Remondis Tisza Kft. átalakult és a nevük is megváltozott. Július 1-vel kell új
szerződést kötni. Csak azok végezhetnek közszolgáltatást, akinek már az új
engedélyek a birtokában meg van az új szerződésük.
Bóta József Sándor polgármester: Érdemes ezt végig gondolni, mert mindig
probléma volt az idősek kérdése. Szükséges lenne még szelektív hulladékgyűjtő
sziget is a Zsóry üdülőterületre. A szerződést 10 évre kell megkötni, a régi 25
évre szólt.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy megkereste a Sportklub, hogy nincs
szertárosuk. Ezt a kérdést meg kellene oldani. Javasolja, hogy alkalmi
munkavállalóként az önkormányzat alkalmazzon egy a sportklub által megjelölt
személyt bajnokság végéig.
Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos: Ki lenne, és hány órában lenne
foglalkoztatva? Az alkalmi munkavállalónak 1 hónapban 15 napot lehet
dolgozni, egyfolytában 5 napot.
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Bóta József Sándor polgármester: 6 órában teljesítse ezt a feladatot, olyat
kellene alkalmazni, aki nincs foglalkoztatva. Júniusig lenne alkalmazva.
A Gasting Kft és egy másik cég 50-50 % bevállalta, hogy két garnitúra mezt
elkészíttet a csapatnak, 20 főre.
Dr. Joó Csaba: Készíteni kell egy leltárt, hogy mivel vette át.
Bóta József Sándor polgármester: Nagy szükség lenne a faluban egy kertészre.
Amíg nem kerül kiírásra az új közfoglalkoztatás, javasolja, hogy kerüljön
alkalmazásra Ruzsinszki Gábor, akit 8 órában lehetne alkalmazni egyszerűsített
foglalkoztatás kertében kertészként.
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2014. (IV. 29.) HATÁROZATA
Tárgy: Egyszerűsített közfoglalkoztatás keretében 2 fő alkalmazása.
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Bóta József Sándor polgármester: Ismerteti az Íjászszövetség támogatás iránti
megkeresését. Javasolja, hogy előzetes egyeztetés után a következő Képviselőtestületi ülésre jöjjenek el.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Sportklub támogatás iránti kérelemmel
fordult a testület felé.
Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos: Javasolja, hogy kötni kell velük egy
kölcsönszerződést, amiben szerepelnek a határidők és a pontos összeg.
Bóta József Sándor polgármester: Javasolja, hogy 300.000 Ft-ot adjuk meg
számukra, ezt az összeget június 30-ig kapják meg.
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2014. (IV. 29.) HATÁROZATA
Tárgy: A Szihalmi Sportklub részére kölcsön adása.
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Kálvária
ügye továbbra sem rendeződött. Mihály Csaba Márton írt egy levelet, melyben
kéri a határidő meghosszabbítását. Nagy István minősíthetetlen hangon beszélt
vele, amikor telefonon felhívta, ezért kéri a testület hathatós fellépését. Ez az
ügy 3 éve húzódik, volt többszöri egyeztetés és felszólítás.
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2014. (IV. 29.) HATÁROZATA
Tárgy: Kálvária melletti terület rendbetétele.
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy törvényi
előírás, hogy a 2014. évi közbeszerzési tervet a Képviselő-testület elfogadja.
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2014. (IV. 29.) HATÁROZATA
Tárgy: 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása.
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képez.
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 17.40
perckor bezárta.
Szihalom, 2014. április 29.

Bóta József Sándor
Polgármester

Széll Gáborné Blaskó Erzsébet
Jegyző
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