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XXI. 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 
november 05-én (szerda) 17.00 órakor tartott rendkívüli  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 
• Virágh Dénes képviselő 
• Zelei Rajmund képviselő 

 
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. Tájékoztatja a 
képviselőket, hogy a mai rendkívüli ülést egyetlen napirendi pont miatt kellett 
összehívni, a tűzifa rendelet miatt.  
Ismerteti a napirendi pontokat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott.  
 
Napirendi pont: 

1. Szociális célú tüzelő támogatás helyi szabályairól szóló rendelet 
elfogadása.  
Ea.: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 

 
I. Napirendi pont: Szociális célú tüzelő támogatás helyi szabályairól szóló 
rendelet elfogadása.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos anyagot 
mindenki megkapta. A megrendelés megtörtént, az önkormányzatnak 1000 Ft-ot 
kell hozzátennie, mivel nem vagyunk hátrányos helyzetű település. Javasolja, 
hogy még karácsony előtt kerüljön kiosztásra a tűzifa.  
Átadja a szót a jegyzőnek.  
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Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2014. (XI. 06.) Önkormányzati rendelete 

A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 
 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Dr. Joó Csaba: Meg kellene vizsgálni a Cigány-tónál a csappantyút, hogy az 
kicserélhető-e, az árvízvédelem szempontjából.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Amint pályázati lehetőség lesz, ezt bele kell 
tenni. Komoly tervet kell csináltatni, ehhez kell egy vízügyi mérnökszakember, 
aki felméri. Előbb legyenek meg a tervek, hogy ne akkor kapkodjunk, és meg 
kell keresni a nagygazdálkodókat is.  
 
Boda Sándor: Javasolja, hogy a keleti, délkeleti részen is legyen megoldva az 
árvízvédelem.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tervezési szinten el kell indulni, a bajokat 
megelőzendően.  
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Templom-köznél kijavításra került az út. A 
nagy teherautók a templom előtt álltak meg, tönkre téve a beállót.  
Az üdülőtulajdonosok örülnek, hogy a területen ilyen jó a közvilágítás.  
Ismerteti a SASM-TH Invest Kft. kamerarendszer kiépítésére érkezett ajánlatát.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
99/2014. (XI. 05.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: SASM-TH Invest Kft. ajánlatának elfogadása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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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 17.30 
perckor bezárta.  
 
 
Szihalom, 2014. november 5.  
 
 
 

Bóta József Sándor   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester   Jegyző  
 


