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XVI. 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 
Készült: Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 
augusztus 27-én (szerda) 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 
• Dr. Joó Csaba képviselő 
• Tóth Barnabás képviselő 

 
Tanácskozási joggal jelen van: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 
 
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea.  
 
Meghívottak közül megjelent: 

• Józsáné Debreceni Edit Művelődési Ház Igazgató 
• Menyhárt Károlyné Szihalmi Egységes Óvoda-Bölcsőde, óvoda vezető 
• Majoros Viktória Pénzügyi vezető tanácsos 

 
Bóta József Sándor polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, 
vendégeket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testülete határozatképes, 2 fő 
jelezte távollétét.     
 
Ismerteti a napirendi pontokat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott.  
 
Napirendi pont: 
 

1) Zárszámadás az Önkormányzat költségvetési gazdálkodásának 
első féléves helyzetéről  
Ea.: Bóta József Sándor polgármester 

2) Művelődési Ház vezetőjének tájékoztatása az intézmény 
működéséről 
Ea.: Józsáné Debreceni Edit Művelődési ház igazgatója 

3) Bizottságok 2014. évben végzett munkájáról szóló tájékoztató.  
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Ea.: Bizottságok elnökei 
4) Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek 

 
I. Napirendi pont: Zárszámadás az Önkormányzat költségvetési 
gazdálkodásának első féléves helyzetéről  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a napirendi 
ponttal kapcsolatos anyag kiküldésre került. Átadja a szót a Pénzügyi bizottság 
elnökének, mondja el kiegészítését. A pénzügyi helyzet nem rossz, vannak 
likviditási gondjaink, de ezek a pályázatokból adódnak, sajnos ezzel együtt kell 
élnünk. 10 millió forint hitelt kellett a takarékszövetkezettől felvenni. 
Véleménye szerint nem áll rosszul az önkormányzat, az már más kérdés, hogy a 
faluban ezt hogyan értékelik.  
 
Farkas József Pénzügyi bizottság elnöke: A kiküldött anyagot minden képviselő 
megkapta és a bizottság ülésén részletesen ismertetésre került. Más kiegészíteni 
valója nincs.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta 
József Sándor polgármester szavazásra bocsátja az első féléves beszámolót, 
melyet a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet, 
illetve határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2014. (VIII. 28.) RENDELETE a 6/2014.(II.12) 

az Önkormányzat 2014 . évi költségvetésének  
módosításáról 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
61/2014. (VIII. 27.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: I. félévi beszámoló elfogadása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
II. Napirendi pont: M űvelődési Ház vezetőjének tájékoztatása az intézmény 
működéséről 
 
Józsáné Debreceni Edit Művelődési Ház igazgató: Beszámolójában igyekezett 
összefoglalni tevékenységüket. Szeretné megköszönni a négy éves 
együttműködésben való hozzáállást. A rendszerváltás óta is igyekezett minden 



 76 

tekintetben együtt dolgozni a Képviselő-testülettel, de ilyen szakmai testülettel, 
mint a mostani, nem dolgozott még. A közös rendezvények révén látni, hogy az 
emberek közelebb kerülnek egymáshoz, jó együtt lenni, a szűk család mellett a 
falu közösségével is jól érezhetik magukat. Volt olyan visszajelzés, akik 
tehernek érzik ezt, mondván, hogy minek ennyi rendezvény? Aki itt dolgozik, 
véleménye szerint belülről kell fakadjon az, hogy maximális hozzáállással 
dolgozzon. De bízik abban, hogy egyre többen lesznek azok, akik a közösségi 
rendezvényekben örömüket lelik.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Számára a legfontosabb dolog, hogy az 
emberek eljussanak a boldogság érzéséig, mert akkor lehet előrébb lépni, még 
akkor is, ha vannak olyan hangok, hogy bent kell lenni és dolgozni. Nem lehet 
mindenért a markunkat tartani, rászoktak arra, hogy ha valaki megmozdul, azért 
már fizessünk. Az emberek szemléletén is változtatni kellene. A falubejárás 
alkalmával több problémával is szembesültek. Például a Tárkányi úton salakkal 
tömték be az árkot, és a játszótérre viszik a szemetet. A szennyvíz díjának 
fizetése miatt is rengeteg kritikát fogalmaztak meg.  
 
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 
62/2014. (VIII. 27.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Művelődési Ház beszámolójának elfogadása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
III. Napirendi pont: A Bizottságok 2014. évben végzett munkájáról szóló 
tájékoztató 
 
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Ügyrendi 
bizottságnak ülése nem volt. A Pénzügyi bizottság beszámolóját minden 
képviselő megkapta.  
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Szavazásra bocsátja a bizottság 
beszámolóját, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta:  
 
 
 



 77 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
63/2014. (VIII. 27.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Pénzügyi bizottság beszámolójának elfogadása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Az Idegenforgalmi és kulturális bizottság 
beszámolóját is minden képviselő megkapta.  
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Szavazásra bocsátja a bizottság 
beszámolóját, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
64/2014. (VIII. 27.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Idegenforgalmi és kulturális bizottság beszámolójának elfogadása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
IV. Napirendi pont: Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Akik nem kötöttek rá a szennyvíz-rendszerre, 
azoknál meg kellene vizsgálni a derítőket. A vízbázis védelme érdekében ez 
nagyon fontos lenne.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta 
József Sándor polgármester szavazásra bocsátja a rendeletet, amit a Képviselő-
testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat 13/2014. (VIII. 28.) rendelete 
a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 

közszolgáltatásról 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Tóth Barnabás: Az újonnan beköltözők kérik, hogy kapjanak haladékot a 
szennyvíz rákötésre. 
 
Farkas József: Javasolja, hogy kapjanak 2 éves haladékot.  



 78 

 
Bóta József Sándor polgármester: Ez alatt az idő alatt egyedi döntések alapján 
lehetőség lesz a részletfizetésre. Érdemes lenne olyan önkormányzati politikát 
folytatni, hogy adnánk a beköltözők részére egy egyszeri segélyt, kb. 100 ezer 
forint összegben, de ezt pontosan le kellene szabályozni. Így az óvodában is 
tartani tudnánk a létszámot, csökkenthetnénk az elöregedést. 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Korábban volt első lakáshoz jutó 
támogatás, de már nincs.   
 
Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
65/2014. (VIII. 27.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Türelmi idő szennyvíz rákötésre 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy 
augusztus 31-ig meg kell választani a HVB tagokat. Megkérdeztük őket, és 
mindenki úgy nyilatkozott, hogy vállalja. Nekünk is jobb tapasztalt emberekkel 
együtt dolgozni. Továbbá meg kell választani a nemzetiségi szavazatszámláló 
bizottsági tagokat is, függetlenül attól, hogy eddig senki nem kérte a 
névjegyzékbe történő felvételét. 
Szavazásra bocsátja a javaslatokat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
66/2014. (VIII. 27.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
67/2014. (VIII. 27.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak elfogadása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy 
kérelmet nyújtott be a Szihalmi Egységes Óvoda-Bölcsőde, óvoda vezetője, 
melyben kérte, hogy engedélyezzék a 20 %-os létszám túllépést.  
Szavazásra bocsátja a kérelmet, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
68/2014. (VIII. 27.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: A Szihalmi Egységes Óvoda- Bölcsőde, Óvoda óvodai csoportjainak 
maximális csoportlétszámtól való eltérése iránti kérelme.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Leader 
pályázatunk második részének megvalósításához érkeztünk. Megkezdődhet a 
kivitelezése az új salakos kispálya és hozzá tartozó külső szurkolói WC 
építésének, zúzottkő parkoló kialakításának, valamint a kerítés megépítésének. 
Korábban már döntés született a három cég meghívásáról, két érvényes ajánlat 
érkezett be. A Tető Centrum 95 Kft. ajánlata 17.428.867 Ft, a Fix Modul Kft. 
ajánlata 16.644.568 Ft. Az alacsonyabb összeg tekintetében a nyertes 
pályázónak a Fix Modul Kft-t javasolja.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
69/2014. (VIII. 27.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Fix Modul Kft. ajánlatának elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Kéri a testület hozzájárulását ahhoz, hogy 
még a tél beállta előtt egy emulziós belocsolást végeztessünk az utakon. Vannak 
utak, ahol szinte egyáltalán nem járnak autók, így nem tud rendesen 
bekeményedni. Kérni kell, hogy ahol felgyűrődött tegyék rendbe és hozzanak 
zúzalékot. Fel kell szólítani az NHSZ Tisza Nonprofit Kft-t, hogy a 
szemétszállító autó nagy súlya miatti károkozás miatt a helyreállításban 
közreműködjenek majd. Kérni kell egy helyszíni bejárást és a helyre állítási 
munkákban való részvételt. Igény van a fekvőrendőrök kihelyezésére is, mert 
hiába van a tábla, nem veszik figyelembe.     
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

70/2014. (VIII. 27.) számú HATÁROZATA 
 

Tárgy: Emulziós belocsolás a helyi utakon. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Boda Sándor: Javasolja, hogy a Bocskay út eleje is legyen belevéve a 
helyreállítási munkákba.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Egyeztetni kellene ebben a dologban a 
közútkezelővel.  
 
Tóth Barnabás: Venni kellene néhány zsák hidegaszfaltot, azzal meg lehetne 
oldani.  
 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
71/2014. (VIII. 27.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Hidegaszfalt megvásárlása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy Dr. 
Kiss Pál kérelemmel fordult a testület felé, aki szeretne az újonnan épített 
lakóházában lakóhelyet létesíteni.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
72/2014. (VIII. 27.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Kiss Pál kérelmének elfogadása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket az állomás 
épületének elbontásával kapcsolatban.  
 
Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Hatósági 
ügyek tárgyalása után az ülés újra nyílt formában zajlott tovább.  
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Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 
mezőőri szolgálat létrehozása további egyeztetéseket igényel a létszám és a 
járulék összegét illetően, ezért kérelmet kell benyújtani a Heves Megyei 
Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságához. 
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
79/2014. (VIII. 27.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Mezőőri szolgálat nyilvántartásba vételének törlése.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor polgármester az 
ülés 17.45 perckor bezárta.  
 
 
 
Szihalom, 2014. augusztus 27.  
 
 
 
 

Bóta József Sándor   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester   Jegyző  


