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XX. 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 
Készült: Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 
27-én (szerda) 15.00 órakor tartott alakuló 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 
• Virágh Dénes képviselő 
• Zelei Rajmund József képviselő 

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

• Kotánné Szentgyörgyi Szilvia HVB Elnök 
• Józsáné Debreceni Edit Művelődési Ház Igazgató 
• Koós Jánosné  
• Majoros Viktória Pénzügyi vezető tanácsos 

 
Bóta József Sándor polgármester: A Képviselő-testület alakuló ülésének 
alkalmából tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, a képviselőket. Külön is 
köszöntöm Kotánné Szentgyörgyi Szilviát, a Helyi Választási Bizottság Elnökét. 
A 2014. évi önkormányzati választások befejeztével az újonnan megválasztott 
Képviselő-testület alakuló ülésére kerül ma sor. Megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes, azt megnyitom. 
 
Javaslom, hogy az alakuló ülés napirendjét, a meghívóban szereplők szerint, az 
alábbi módosítás szerint állapítsa meg a Képviselő-testület: 
 
1. A Választási Bizottság tájékoztatója az önkormányzati választásról 
    Előadó: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia, a Helyi Választási Bizottság elnöke 
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2. A polgármester és a képviselők eskütétele 
− Képviselők eskütétele 

Előadó: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia, a Helyi Választási Bizottság 
elnöke 

− Polgármester eskütétele 
Előadó: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia, a Helyi Választási Bizottság 
elnöke 

3. Polgármesteri program ismertetése 
     Előadó: Bóta József Sándor polgármester 
4. Alpolgármester választása, eskütétele 
  Előadó: Bóta József Sándor polgármester 
5. Polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása 
      Előadó: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 
6. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
         Előadó: Bóta József Sándor polgármester 
7. Önkormányzati képviselők, külsős bizottsági tagok megválasztás,   
tiszteletdíjuknak megállapítása  
         Előadó: Bóta József Sándor polgármester 
8. Egyebek 
 
Kérem, hogy aki egyetért az előterjesztett napirenddel, kézfeltartással 
szavazzon. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület az előterjesztett napirendet 
egyhangúlag elfogadta.  
 
 
I. Napirendi pont: A Választási Bizottság tájékoztatója az önkormányzati 
választásról 
 
Bóta József Sándor polgármester: A Helyi Választási Bizottságnak az 
önkormányzati választásról és a választás végleges eredményéről szóló 
tájékoztatót tartalmazó írásos anyagot a Képviselők megkapták.  Megkérdezem 
Kotánné Szentgyörgyi Szilviát, a Helyi Választási Bizottság Elnökét, van-e 
szóbeli kiegészítése az anyaggal kapcsolatosan. 
 
Kotánné Szentgyörgyi Szilvia HVB elnök: Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2014. évi önkormányzati választás eredményesen befejeződött. A helyi 
választási bizottság elnökeként tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet a 
választás közben történtekről és a választás eredményéről. 
 
A választási bizottság a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek 
alárendelt szerve, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény 
megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a 
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pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének 
helyreállítása. Szihalom községben két szavazókör működik, a Helyi Választási 
Bizottság megállapította a választás eredményét. A Köztársasági Elnök a 2014. 
évi önkormányzati általános választás napját 2014. október 12. napjára tűzte ki.  
 
Ezt követően a jegyző, mint a Helyi Választási Iroda vezetője javaslatára a 
képviselő-testület az előírt határidőben megválasztotta a Helyi Választási 
Bizottság tagjait, akik a polgármester előtt esküt tettek.  
 
A Képviselő-testület a Helyi Választási Bizottság tagjának Kotánné 
Szentgyörgyi Szilviát, Zsámba Albertnét, Antal Emilt választotta. A Helyi 
Választási Bizottság póttagjai: Kissné Ficsór Judit és Besenyei Sándorné.  
A Helyi Választási Bizottság az alakuló ülésén elnökké választotta Kotánné 
Szentgyörgyi Szilviát. 

 
A HVB munkáját segítette a Helyi Választási Iroda (HVI), amely a választások 
előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatokat látta el. 
Működtették a Választási Információs Szolgálatot és eleget tettek széleskörű 
tájékoztatási kötelezettségünknek. Megfelelő színvonalon biztosította a HVI a 
törvényes feltételeket, tartotta be a szakmai szabályokat. 

 
A választás előkészítése során és a szavazás napján is a Helyi Választási 
Bizottság feladata volt a választás tisztaságának, és törvényességének 
biztosítása, a pártatlanság érvényesítése.  
 
A választási bizottság a választás kitűzése óta többször ülésezett. Az első 
legfontosabb feladata a jelöltajánlások ellenőrzése és a jelöltek nyilvántartásba 
vétele volt. Ennek során elvégeztük az ajánlószelvények, valamint a bejelentő 
adatlapok tartalmi és formai ellenőrzését. Az ajánlások érvényességét az erre a 
célra rendszeresített programmal, helyben ellenőriztük. 
 
Szihalom községben a választási bizottság 2 polgármester-jelöltet és 13 helyi 
önkormányzati képviselőjelöltet vett nyilvántartásba. A szavazólapok elkészülte 
után feladatunk volt az adattartalmának ellenőrzése és a szavazólap jóváhagyása 
is. A választási bizottság munkáját segítették az Országos Választási Iroda 
szakmai kiadványai, valamint a helyi választási iroda. 
 
Október 12-én a választási bizottság 5.00 órától a szavazás teljes időtartamában 
határozatképes számban jelen volt. A szavazás az előírásoknak megfelelően 6.00 
órától 19.00 óráig tartott. A nap folyamán rendkívüli esemény nem történt, 
rendzavarás nem volt. 
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A választói névjegyzékben 1632 választópolgár szerepelt, ebből 765-en adták le 
voksukat.  
A szavazás befejeztével sor került az urnák felbontására, a szavazólapok 
ellenőrzésére, szétválogatására és a szavatok megszámlálására. 
 

AZ EGYES VÁLASZTÁSI TÍPUSOKBAN A SZAVAZATOK 
MEGOSZLÁSA A KÖVETKEZŐ: 

 
Polgármesterválasztás 

 
 Jelölt neve Szavazatok száma  

1. Vincze József 219 
2. Bóta József Sándor 529  

 

Képviselőválasztás 
 

Jelölt neve Jelölő szervezet Szavazatok száma 

Virágh Dénes FIDESZ-KDNP 371 

Tóth Barnabás Független jelölt 384 

Szabó Józsefné Független jelölt 116 

Vincze Antal Független jelölt 290 

Kimák Viktor Független jelölt 76 

Domán Zoltán Független jelölt 248 

Zelei Rajmund József Független jelölt 407 

Tóth Nikoletta FIDESZ-KDNP 185 

Csík József Jánosné Független jelölt 66 

Farkas József Független jelölt 387 

Dr. Joó Csaba Független jelölt 510 

Boda Sándor László Független jelölt 444 

Beer Ferenc DK 217 

 
Megyei közgyűlés választása 

 
 Lista neve Szavazatok száma  
JOBBIK 255  
SZOCIÁLDEMOKRATÁK 7 
FIDESZ-KDNP 359 
MSZP 59 
DK 70 
Összesen 750  
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A választás eredményeképpen mandátumot kaptak a következő jelöltek: 
 
Bóta József Sándor polgármester 
 
Virágh Dénes 
Tóth Barnabás 
Zelei Rajmund József 
Farkas József 
Dr. Joó Csaba 
Boda Sándor László 
 
A szavazatszámlálás során a Helyi Választási Bizottság a szavazatok ismételt 
számlálásával a törvényi előírásoknak eleget tett, mellyel érvényesítették a 
választás tisztaságához, az esélyegyenlőséghez, a választás eredményének gyors 
és hiteles megállapításához szükséges törvényi elvárásokat.  
A szavazás eredményéről jegyzőkönyvet kellett készíteni, amelynek 
feldolgozása számítógépen is megtörtént, az eredmény a rögzítést követően 
azonnal látható volt az Országos Választási Iroda honlapján. Az eredmény 
jegyzőkönyvi megállapítását követően a Helyi Választási Bizottság határozattal 
állapította meg a végeredményt. Ezen túl a választás eredményéről hirdetmény 
került közzétételre a hirdetőtáblán.  

A jegyzőkönyvekből 1-1 példány helyben maradt, melyek megtekinthetők 
voltak a Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatalban 2014. október 15. 16.00 
óráig. A HVI tájékoztatása szerint a törvényi határidőn belül senki nem kívánt 
betekinteni a jegyzőkönyvekbe, senki nem kért másolatot. 

A választás eredményével és a választási eljárással kapcsolatosan kifogás, 
panasz nem érkezett. 
 
Elmondhatjuk, hogy sikeres, problémamentes választás zajlott le Szihalom 
községben. A választási bizottság legjobb tudása szerint volt jelen a választás 
minden percében.  
A választási bizottság minden tagja nevében köszönöm a bizalmat, mellyel 
megtiszteltek bennünket, hogy a megbízásunkkal a választás ügyét a 
gondjainkra bízták és a munkánkhoz minden téren segítséget biztosítottak. 
Megköszönöm a Helyi Választási Bizottság és a Helyi Választási Iroda tagjainak 
munkáját, és a Helyi Választási Bizottság nevében sok sikert és a település 
érdekeit szem előtt tartó eredményes munkát kívánok a megválasztott 
polgármesternek, és a települési képviselőknek. Kérem tájékoztatóm 
elfogadását! 
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Bóta József Sándor polgármester: Megköszönöm a választási bizottság 
elnökének tájékoztatóját és a bizottságnak a választás során végzett munkáját.  
 
II. Napirendi pont: A polgármester és a képviselők eskütétele 
 
Bóta József Sándor polgármester: Következik a képviselők eskütétele. Kérem, 
hogy az ünnepélyes eskütételhez mindannyian álljunk fel. 
Felkérem Kotánné Szentgyörgyi Szilviát a Helyi Választási Bizottság Elnökét, 
hogy mondja elő az eskü szövegét a megválasztott képviselőknek.  
 

A KÉPVISELŐ 
esküjének és fogadalmának szövege 

 
Én, ……………………… becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom 
és másokkal is megtartatom; települési önkormányzati képviselő tisztségemből 
eredő feladataimat Szihalom község fejlődésének előmozdítása érdekében 
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Most pedig a polgármesteri eskütétel következik. 
Felkérem Kotánné Szentgyörgyi Szilviát, a Helyi Választási Bizottság Elnökét, 
mondja elő az eskü szövegét. 
 

A POLGÁRMESTER 
esküjének és fogadalmának szövege 

 
 
Én, Bóta József Sándor becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom 
és másokkal is megtartatom; polgármester tisztségemből eredő feladataimat 
Szihalom község fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Bóta József Sándor polgármester: Az eskü letételével a Képviselő-testület 
megalakultnak tekinthető. Felkérem Kotánné Szentgyörgyi Szilviát, a Helyi 
Választási Bizottság elnökét, hogy adja át az esküokmányokat. 
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III. Napirendi pont: Polgármesteri program ismertetése 
 
Bóta József Sándor polgármester: Szeretné képviselő társainak az elmúlt 4 
évben végzett munkáját megköszönni, Ficsór Kálmánnénak is, aki nem indult a 
választáson, akinek jó egészséget kíván feladatainak ellátásához. Tisztelettel 
köszönti az új képviselő társát Zelei Rajmund Józsefet, aki ezáltal ezt a 
tehetséges csapatot fogja erősíteni. Az egyik félelme az volt, hogy nem ilyen 
egységes testület áll majd fel, mint az látható más településeken, ahol széthúzás 
van. Bízik benne, hogy ilyen egység a falu jövőjét megalapozza. Kívánja, hogy 
erőben, optimizmusban gazdagon töltsék el ezt az öt éves ciklust, a faluban 
lakokra tekintettel és győzzék meg az ellenfeleket, hogy jó döntés született 
azzal, hogy a választás így alakult. A bizalmat megkapták a falutól.  
Ismerteti polgármesteri programját, ami a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Szavazásra bocsátja a polgármesteri programot, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
84/2014. (X. 27.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Polgármesteri Program elfogadása  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
IV. Napirendi pont: Alpolgármester választása, eskütétele 
 
Bóta József Sándor polgármester: A következő napirendi pont az alpolgármester 
választása. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint a Képviselő-
testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, a képviselő-testület 
magbízatásának időtartamára, a polgármester helyettesítésére, munkájának 
segítésére alpolgármestert választ.  
Az alpolgármester választása titkos szavazással történik, ehhez eseti bizottságot 
kell választani. Javaslom az alpolgármester választását lebonyolító bizottság 
elnökének Farkas Józsefet megválasztani, és javaslom Tóth Barnabást és Zelei 
Rajmund Józsefet 2 fő tagnak megválasztani. 
Megkérdezem, van-e valakinek más javaslata. 
Amennyiben nincs, kérem, aki az általam előterjesztett tagokkal egyetért, 
szavazzon. 
Más javaslat nem érkezett. Szavazásra bocsátja a javaslatokat, amit a Képviselő-
testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
85/2014. (X. 27.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Eseti bizottság megválasztása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Társadalmi megbízatású alpolgármesternek a választáson a legtöbb szavazatot 
kapott Dr. Joó Csabát javaslom megválasztani. 
 
Kérem Dr. Joó Csaba képviselőt, nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy az 
alpolgármester választás idejére kéri-e zárt ülés tartását. 
 
Dr. Joó Csaba nyilatkozik, hogy nem kéri zárt ülés elrendelését. 
 
Felkérem a megválasztott eseti bizottságot, bonyolítsa le az alpolgármester 
választását, amiről külön jegyzőkönyv készül.  
 
A titkos szavazás menete a következő: 
 
A szavazás szavazólappal történik. Minden képviselő 1 szavazólapot kap. A 
szavazólapon csak az a jelölt jelölhető meg, akit a polgármester 
alpolgármesternek javasolt. Szavazni a jelölt neve alatti igen, nem, tartózkodás 
szavazatnál elhelyezett körben + vagy X jellel lehet. Az ettől eltérő szavazat 
érvénytelen. Most mindenki megkapja a szavazólapját. Kérem, hogy külön-
külön mindenki adja le a szavazatát. 
(Miután mindenki leadta a szavazatát, a bizottság összeszámlálja a szavazatokat 
és átadja a szavazás eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet a polgármesternek.) 

Bóta József Sándor polgármester: A bizottsági jegyzőkönyv alapján Dr. Joó 
Csaba megkapta az alpolgármesterré választásához szükséges szavazatokat.  

 

A Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 

 Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
86/2014. (X. 27.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Alpolgármester megválasztása.  

 

A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Felkérem a megválasztott Alpolgármester Urat, hogy az esküt e minőségében is 
tegye le a Képviselő-testület előtt. 
 
(Bóta József Sándor  polgármester előmondja az eskü szövegét.) 
 

Az ALPOLGÁRMESTER 
esküjének és fogadalmának szövege 

 

Én, Dr. Joó Csaba becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy 
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom 
és másokkal is megtartatom; alpolgármester tisztségemből eredő feladataimat 
Szihalom község fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. 
(Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
V. Napirendi pont: Polgármester illetményének, költségtérítésének 

megállapítása 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: A 2014. évi önkormányzati választások 
napján hatályba lépett jogszabályi rendelkezések értelmében Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott a polgármester 
illetménye és költségtérítése. A társadalmi megbízatású polgármester havonta 
224.300 Ft összegű tiszteletdíjra jogosult. A költségtérítés ennek 15 %-a. 
Előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A testületi döntéshozatalból történő kizárásra 
kezdeményezés nem volt.  
Szavazásra bocsátja a jegyzőnő által ismertetett illetmény és költségtérítés 
összegszerű megállapítását, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott 
és az alábbi határozatokat hozta:  
 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
87/2014. (X. 27.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Polgármesteri illetmény elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

88/2014. (X. 27.) számú HATÁROZATA 
 

Tárgy: Polgármesteri költségtérítés elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
VI. Napirendi pont: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
Bóta József Sándor polgármester: A társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíjra jogosult, amelynek összegét a Képviselő-testület a társadalmi 
megbízatású polgármester tiszteletdíja 70-90 %-a közötti összegben állapítja 
meg. (Mötv. 80. § (2) bek.) Javasolja, hogy ez az összeg 90 % legyen.  
A társadalmi megbízatású alpolgármester havonta tiszteletdíjának 15 %-ában 
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. (Mötv. 80. § (3) bek.)  
 
Dr. Joó Csaba: Költségtérítést nem kér, erről írásban nyilatkozik.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja az alpolgármester 
tiszteletdíjának elfogadását, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
89/2014. (X. 27.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Alpolgármester tiszteletdíjának elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
VII. Napirendi pont: Önkormányzati képviselők, külsős bizottsági tagok 

megválasztása, tiszteletdíjuknak megállapítása 
 
Bóta József Sándor polgármester: Javasolja, hogy a korábbi bizottságok 
maradjanak meg. Ennek értelmében legyen Ügyrendi bizottság, Pénzügyi 
bizottság, Idegenforgalmi bizottság.  
Tagoknak az alábbi személyeket javaslom: 
Ügyrendi bizottság: 

• Tóth Barnabás elnök 
• Farkas József tag 
• Zelei Rajmund József tag 

 
Pénzügyi bizottság: 
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• Farkas József elnök 
• Boda Sándor tag 
• Tóth Barnabás tag 
• Virágh Dénes tag 
• Koós Jánosné külső tag 

 
Idegenforgalmi és Kulturális bizottság: 

• Boda Sándor elnök 
• Virágh Dénes tag 
• Zelei Rajmund József tag 
• Józsáné Debreceni Edit külső tag 

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

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
90/2014. (X. 27.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Ügyrendi bizottság elfogadása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
91/2014. (X. 27.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Pénzügyi bizottság elfogadása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
92/2014. (X. 27.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Idegenforgalmi és Kulturális bizottság elfogadása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A bizottságok tagjainak esküt kell tennie. 
Felkérem a megválasztott bizottsági tagokat, hogy az esküt e minőségében is 
tegyék le a Képviselő-testület előtt. 
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KÜLSŐS BIZOTTSÁGI TAG 
esküjének és fogadalmának szövege 

 
Én, … becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és 
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is 
megtartatom; Szihalom Község Képviselőtestülete …. Bizottságának tagja 
tisztségemből eredő feladataimat Szihalom község fejlődésének előmozdítása 
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára 
gyakorlom. (Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 
 
Bóta József Sándor polgármester: A megválasztott bizottsági elnököknek és 
tagoknak jó munkát kíván! Ő is és az alpolgármester minden segítséget megad, 
hogy a bizottságok jól működjenek.  
A tiszteletdíjak megállapításának szabályai a választás napjától jelentősen 
módosultak. Most már a jogszabály nem állapítja meg a képviselők és a 
bizottsági tagok tiszteletdíjának alsó, illetve felső határát, a tiszteletdíj 
megállapításának egyetlen korlátja van: nem veszélyeztetheti az önkormányzat 
kötelező feladatainak ellátását.  
2014. októberig a tiszteletdíjak mértéke: 
 
Képviselői tiszteletdíj: 60.294 Ft 
Külsős képviselői tiszteletdíj: 20.098 Ft 
Alpolgármester tiszteletdíj: 198.275 Ft 
A tiszteletdíjakat 2014. október 12-től az alábbi összegekben javaslom 
megállapítani:  
 
Képviselői alapdíj: havi bruttó 65.000,- Ft 
Bizottság nem képviselő tagja: havi bruttó 25.000,- Ft 
 
Az új ÖTV nem határozza meg a tiszteletdíjak mértékét, egy kitétel van, hogy 
nem veszélyeztetheti a gazdálkodást.  
 
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2014. (X. 28.) önkormányzati rendelete a települési képviselők 

tiszteletdíjáról 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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VIII. Napirendi pont: Egyebek 
 
Bóta József Sándor polgármester: A képviselők szívesen vállalnák fel, hogy a 
falut területekre osszák fel. Meg kellene határozni, hogy melyik területet ki 
vállalná? Így az ottani lakók fordulhatnának panasszal, kérdéssel, javaslattal a 
képviselőhöz, ezáltal a munkát is közvetlenebbé lehetne tenni. A lakosság is 
jobban érezné, hogy a problémáját meghallgatják, a munka is hatékonyabb lehet.  
 
Boda Sándor: Javasolja, hogy a falubejárás alkalmával kijelölt területek 
kerüljenek felosztásra.  
 
Bóta József Sándor polgármester az alábbi felosztást javasolja: 
I. Virágh Dénes (Liget köz, Liget út, Rózsa út, Szabadság út, Diófa út, Vasút út, Vasút 
állomás környéke 
II. Boda Sándor (Széchenyi út, Gárdonyi út, Szemerei út, Hunyadi út 80-tól 142-ig, Bartók 
B. út, Jókai út, Arany J. út, Kölcsey út, Bem út, Damjanich út, Tárkányi út, Dobó K. út) 
III. Tóth Barnabás (Bercsényi út, Petőfi út- Rákóczi út 35-93-ig, Mikszáth út, Bocskai út, 
Árpád út, Temető út) 
IV. Zelei Rajmund József (Rákóczi út 1-35-ig, Deák F. út, Kossuth L. út 53-87-ig, 
Hunyadi út 2-78-ig, Templom köz) 
V. Farkas József (Kossuth út 1-51-ig, Móricz Zs. út, József A. út, Ady E. út, Vörösmarty 
út) 
VI.Dr. Joó Csaba (Zsóri üdülőterület) 
 
Bóta József Sándor polgármester: Javasolja, hogy a decemberi ülésen kerüljön 
sor az SZMSZ módosítására. Ismerteti Dr. Pajtók Gábor Kormánymegbízott 
levelét.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy véleménye 
szerint a jó együttműködés és a magas színvonalú szakmai hozzáértés 
eredményeképpen a kitűzött célok teljesültek. Az eredmény elérésében nagy 
szerepet játszott a jegyző és a köztisztviselői gárda, valamint a háttérmunkát 
végző technikai személyek.  Javasolja, hogy az eredmények elismeréseként a 
dolgozók egyszeri juttatásban részesüljenek, melyre 900.000 Ft összegű 
pótelőirányzat átcsoportosítást javasol a betervezett tartalék terhére.  
 
Dr. Joó Csaba: Egyetért az elhangzott javaslattal. Sok helyre jár 
önkormányzatokhoz, azt látja, hogy szakmailag nagyon jó a munkavégzés, és jó 
a munkahelyi légkör is. Javasolja a költségvetés módosítását 
 
Bóta József Sándor polgármester: Kéri, hogy fogadják el a költségvetési rendelet 
módosítását. Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
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Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2014. (X. 28.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 

6/2014. (II. 12.) rendelete módosításáról 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az idősek 
napja 2014. november 30-án kerülne megrendezésre. Neves művészek 
fellépésével, melynek összege kb. 260.000 Ft lenne és a már hagyománnyá vált 
ebédeléssel, ajándékok osztásával.  
Szavazással bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
93/2014. (X. 27.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Idősek napjának megrendezése 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja továbbá a képviselőket, hogy a 
testépítő egyesület vezetése kérelmet nyújtott be. Ismerteti a kérelmet. Kérnék, 
hogy november 1-től ne kelljen bérleti díjat fizetniük.  
Javasolja a kérelem elfogadását azzal a feltétellel, ha elmaradásukat rendezik.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
94/2014. (X. 27.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Testépítő egyesület kérelmének elfogadása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Virágh Dénes: Minden képviselő előtt köztudott, hogy nem olyan régen a 
háziorvoshoz betörtek és eltulajdonították a laptopját. Javasolja, hogy a 
háziorvos részére tartós használatba kerüljön egy laptop vagy a kára kerüljön 
megtérítésre.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
95/2014. (X. 27.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Háziorvos kártalanítása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 81/2014. 
(IX. 15.) számú határozatunkban a vis maior esemény forrás összetétele még a 
tervezettek szerint lett megállapítva, amely nem fedezte a valós költségeket. 
Ezért ezt módosítani kell az alábbiak szerint: 
Saját forrás: 406.810 Ft, igényelt támogatás: 949.221 Ft.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
96/2014. (X. 27.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: 2014. 09. 14-én bekövetkezett vis maior káresemény költségeinek 
pontosítása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Hatósági ügyek tárgyalása miatt Bóta 
József Sándor polgármester zárt ülést rendel el, amiről külön jegyzőkönyv 
készül. Hatósági ügyek tárgyalása után az ülést 18.20 perckor bezárta. 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Felhívja a figyelmet, hogy a Képviselő-
testület tagjai köztartozásmentes adatbázisba kell felvetessék magukat (KOMA), 
vagyonnyilatkozattételre kötelesek, (határidő 30 nap) összeférhetetlenségi 
nyilatkozatot mindenkinek alá kell írni. 
 
Szihalom, 2014. október 27.  
 
 
 
 

Bóta József Sándor   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester   Jegyző  


