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XIII.  
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: 2010. augusztus 30-án 15 órakor a Művelődési Házban (Szihalom, Hunyadi u. 138.) 
megtartott Képviselő-testületi ülésről. 
 
Jelen voltak: 

1. Zelei András polgármester 
2. Albert Lászlóné képviselő 
3. Antal Mihály képviselő 
4. Csele Istvánné képviselő 
5. Ficsór Kálmánné képviselő 
6. Kiss László képviselő 
7. Kósa Jenő képviselő 
8. Póka Sándorné képviselő 
9. Ragány András képviselő 
10. Tóth Barnabás képviselő 

 
Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 
 
Meghívottak közül megjelent: 

• Józsáné Debreceni Edit Művelődési Ház ig. 
• Kissné Redele Mária KIKI ig. 
• Gulyás László Zeneiskola ig. 
• Ficsór Istvánné pedagógus 
• Menyhárt Károlyné óvodapedagógus 
• Koós Jánosné Pénzügyi bizottság külső tagja 
• Zsámba Albertné Pénzügyi bizottság külső tagja 
• Majoros Viktória pénzügyi tanácsos 

 
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea.  
 
Zelei András polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelent vendégeket, képviselőket. 
Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat, a Képviselő-
testület egyhangúlag elfogadott.  
 
Napirend: 

1. Tájékoztató a költségvetési gazdálkodás első félévi helyzetéről, javaslat az éves 
költségvetési előirányzatok módosítására.  
Ea.: Zelei András polgármester 

2. Művelődési ház vezetőjének tájékoztatója az intézmény működéséről.  
Ea.: Józsáné Debreceni Edit Művelődési ház vezető 

3. Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek  
 
I. Napirendi pont:  Tájékoztató a költségvetési gazdálkodás első félévi helyzetéről, 
javaslat az éves költségvetési előirányzatok módosítására.  
 
Zelei András polgármester: A Pénzügyi bizottság ülésen minden képviselő jelen volt, át lett 
alaposan tárgyalva a téma. Ez már elköltött pénz, mindenki igyekezett úgy gazdálkodni, hogy 
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minél kevesebbet költsön. A pályázati önrész előteremtésére még van idő. A Pénzügyi 
bizottság támogatta a beszámoló elfogadását. Várja a kérdéseket, javaslatokat.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Zelei András polgármester: Szavazásra bocsátja a 2010. évi költségvetési rendelet 
módosítását, illetve a 2010. I. félévi költségvetési beszámoló elfogadását, amit a Képviselő-
testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot és rendeletet alkotta: 
 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2010. (VIII. 30.) számú RENDELETE  

a 3/2010. (II. 15.) sz. az önkormányzat 2010. évi költségvetésének és végrehajtásának 
rendjéről szóló rendeletének módosításáról 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
110/2010. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: 2010. I. félévi költségvetési beszámoló elfogadása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
II. Napirendi pont:  Művelődési ház vezetőjének tájékoztatója az intézmény 
működéséről.  
 
Zelei András polgármester: A második napirendi ponttal kapcsolatos anyagot minden 
képviselő megkapta, megkérdezi, hogy Józsáné kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? 
Amennyiben nem várja a kérdéseket, észrevételeket.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Zelei András polgármester: Szavazásra bocsátja a Művelődési ház beszámolóját, amit a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
111/2010. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Művelődési ház beszámolójának elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
III. Napirendi pont:  Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek  
 
Zelei András polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Füzesabony és Szihalom 
között megépítendő kerékpárúttal kapcsolatban megállapodást kell kötni a két 
önkormányzatnak. Mindkét önkormányzatra 6 helyrajzi szám esik, 4865 m2 a ránk eső terület 
nagysága, ami 486 ezer forint, véleménye szerint ez nagyon jó ár. Érkezett egy megkeresés a 
Nemzeti Közlekedés Hatóságtól, melyszerint jogerős építési engedély szükséges, ezt be kell 



 98 

mutatni. Ismerteti az érintett helyszíneket. Ha nem járulnak hozzá a tulajdonosok, akkor ki 
lehet sajátítani a területet. Ismerteti a határozati javaslatot és a megállapodást.  
 
Póka Sándorné: Mit fizetünk 50 %-ban? 
 
Zelei András polgármester: A földhivatali eljárást, szakhatóságok díja, földmérő díja, 
talajvédelmi terv elkészítése, földvédelmi járulék a művelési ágból való kivonás, 80 ezer 
forint AK-ént. Úgy néz ki, hogy ezek beépíthető költségek. Ebben még a Rima-patakon 
átívelő híd is benne van, ami közel 20 millió forint, ezt is közösen fizetjük. 10 % az önrész. 
90-100 millió forint a bekerülési költség, az önrész felesben van. Jó, ha ebből a jövő évre lesz 
valami, de ezeket a dolgokat december 31-ig le kell bonyolítani. A tervezési díj 2,6 millió 
forint volt.  
 
Póka Sándorné: Reális ez a tervezési díj? 
 
Zelei András polgármester: Ez az ajánlat volt a legalacsonyabb, iszonyatos árak vannak. Volt 
olyan ajánlat, ami ennek a duplája volt. A fasor kivágásra kerül, újat telepítenek helyette.  
 
Ficsór Kálmánné: Döntött már ebben Füzesabony? 
 
Zelei András polgármester: Még nem, nem tudja mikor lesz ülésük.  
 
Több kérdés, észrevétel nem érkezett. Zelei András polgármester szavazásra bocsátja az 
elhangzottakat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
112/2010. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Füzesabony-Szihalom közötti kerékpárút megépítése. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 Zelei András polgármester: Hulladékszállítással kapcsolatban érkezett egy megkeresés. 
Részletesen ismerteti a levelet. Véleménye szerint igaza van a levélírónak. Más is jelezte már 
ezt a problémát.  
 
Antal Mihály: Jelezni kellene a Remondis felé, mert ez nem tisztességes.  
 
Zelei András polgármester: Nem mi vagyunk a szolgáltatók, értesítsék ők a tulajdonosokat.  
 
Póka Sándorné: Mivel a szolgáltatást a Mezőkövesdi VG. végzi, ő áll jogi viszonyban a 
lakossal, miért nem tájékoztatja a szolgáltató hitelt érdemlően a lakosokat.  
 
Antal Mihály: Javasolja, hogy tájékoztassuk arról, hogy kérését támogatjuk, továbbítjuk a 
szolgáltató felé. Nekik is igazuk van, mert akkor senki nem fizeti be időben a díjat.  
 
Zelei András polgármester: Az üdülősök kérdezték, hogy milyen beruházásokat fogunk 
eszközölni az üdülőterületen. Tájékoztatjuk a panaszost, hogy problémáját megvizsgáltuk, 
nagyrészt egyetértünk, továbbítjuk a városgazdálkodás felé. Felhívjuk a figyelmüket a 
szélesebb körű tájékoztatásra. Rendeletet módosítsuk? 
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Ragány András: Véleménye szerint ne, mivel akkor előfordulhat, hogy ahány ember, annyi 
féle időpont lenne a jó.  
 
Zelei András polgármester: Akkor nem módosítjuk a rendeletet. Szavazásra bocsátja az 
elhangzottakat, amit a Képviselő-testület 9 igen, 1 tartózkodással elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
113/2010. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Garamvölgyi Lajos Zsóri szemétszállítással kapcsolatos közérdekű panasz beadványa 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Zelei András polgármester: Ki lett küldve a pedagógusi munkakörrel kapcsolatos KIKI 
megkeresés. Átadja a szót Kissné Redele Mária KIKI intézményvezetőnek.  
 
Kissné Redele Mária KIKI intv..: Realizálódott Bartáné Galamb Anett  helyzete, nem lehet 
megoldani úgy, ahogy szerették volna. Úgy döntöttek, hogy letölti a szabadságot és 
helyettesítjük. A tanév indulásával kapcsolatban elmondja, hogy remélhetőleg mindenki 
megkapta a meghívót a tanévnyitó ünnepségre, amelyre szeretettel várnak mindenkit. Új 
dolgozók kerültek felvételre az óvodába-iskolába, Németné Vaskó Diána óvodapedagógus, 
valamint Pappné Pázmándi Edit némettanár, Gulyásné Bartók Beáta szolfézst tanít és az SNI-
s gyerekeket oktatja, illetve Szabó Kata magyar tanár. Nyertek a TÁMOP pályázaton, amelyet 
2 fő tovább tanulására lehet fordítani. Az ő munkaidejüket 50 % csökkenteni kell. Barna 
Gabriella ma jelentette be távozását, félmunkaidőben fog csak dolgozni. A tantárgy felosztás 
még nem készült el teljesen. 6 óra a különbség a törvény által biztosított keret és a tényleges 
között, ami a németórát takarja. Az SNI-s gyerekek ellátását meg kell oldani a törvény szerint, 
ezért szükséges a gyógypedagógus közreműködése, óraadóként a gyerekeket el kell lássa. 
Megvolt a tanévnyitó értekezlet. A törvény szerint lehetőség van a szöveges értékelésről az 
érdemjegyre váltásra. A tantestület úgy döntött, hogy változtat az érdemjegyes értékelésre.  
 
Ficsór Kálmánné: Az óvodában az ő feladatát most másik óvónő látja el, így 
létszámnövekedést eredményez, mennyiben érinti ez a költségvetést? 
 
Kissné Redele Mária KIKI intv.: Az óvoda létszáma több, mert az ő helyére fel kellett venni 
valakit. Pályázat került benyújtásra, ezért került sor Németné megbízására, aki kezdő, 
kevesebb a bére. 15 fő az intézmény létszáma, 13 fő van, plusz 3 fő részmunkaidős.  
 
Ficsór Kálmánné: Sajnálja a pedagógusokat, elég sokat kell túlórázzanak.  
 
Ficsór Istvánné iskolai részegységvezető: Ha a GYES-ről visszajön a kolléga, a túlórázás 
megszűnik. Lett volna egy nem törvényes út, de azt nem vállalták fel.  
 
Kissné Redele Mária KIKI intv.: A 2 főnek 27 órával csökken a munkaideje, ezt az időt is el 
kell látni, de erre itt a pályázaton nyert pénz.  
 
Póka Sándorné: Kissné Redele Mária hol jelenik meg? 
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Kissné Redele Mária KIKI intv.: Az óvodánál szerepel.  
 
Ficsór Istvánné iskolai részegységvezető: Ha a német kifut, újra átgondoljuk a továbbiakat.  
 
Zelei András polgármester: Lakossági megkeresés érkezett a belvízzel kapcsolatban. 
Részletesen ismerteti a megkeresést. Az un. csordajárásnál az árkot is beművelték. 70 ezer 
forint körüli összeg a földmérő díja, oda vissza lehetne az árkot húzatni. Ezt a földet a falu 
felöli oldalon meg lehetne magasítani és az árok levezetné a vizet, és a szántóföldre menne ki 
a Rima. Ebből a földmennyiségből tisztességesen meg lehet csinálni, az ígéret szerint még 
ebben a hónapban meg lesz. Az Eger-Tarnavölgye is támogatja ezt az elképzelést, pályázatot 
nyújtottak be, de erre a célra akár még közmunkásokat is tudnánk biztosítani.  
 
Kósa Jenő: Biztos, hogy a határból beérkező vízmennyiség jelent nagyobb veszélyt, mint a 
Vörösmarty út felől érkező víz? 
 
Zelei András polgármester: A záportározó 40 HA-ról vezetné bele a vizet. A célszerű az 
lenne, hogy a TSZ-tanya melletti árkot összekötni és visszavinni a gödörbe.  
 
Antal Mihály: Nem szabad, hogy a Kossuth útra bejöjjön a víz, mert a Kálvária magasabban 
van.  
 
Kósa Jenő:A visszacsapó szelep nincs lehegesztve? 
 
Zelei András polgármester: Ki lett takarítva a terület, a szelep karban van tartva.  
 
Ragány András: A Deák út végén a vízműnél az árok össze van kötve a Rákóczi úttal? Nem 
folyt le a víz legutóbb. Nem lehetne a Bercsényi út elején egy átereszt készíteni? 
Problémaként veti fel, hogy több helyen nagy a parlagfű.  
 
Tóth Barnabás: Sok helyen a bejáró be van temetve, mindenhol a takarítással van a baj.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Nagyon nagy munka van a parlagfűvel, sokat 
harcolunk miatta. Sajnos az az út nem járható, hogy levágatjuk a füvet és majd megfizetik az 
árát, mert csak a minisztériumon keresztül lehet ezt megtenni, de már nincs az alapban pénz. 
Az árkok tisztítása és karbantartása a lakosság feladata, megint megy majd az egymásra 
mutogatás.  
 
Zelei András polgármester: Le lett tárcsáztatva a föld, amit visszavettünk, 70 ezer forint + 
ÁFA összegbe kerül majd, de elfelejtették, hogy szeptember 30. a gazdasági év.  
 
Ragány András: A közmunkásokat nem lehetne végig küldeni? 
 
Albert Lászlóné: Abból megint baj lesz, mert egyik helyen megcsinálják, a másiknál nem.  
 
Csele Istvánné: Úgy, mint a fűnyírásnál, mert akkor jogosan mondják a lakosok.  
 
Zelei András polgármester: Nincs már így vágva a fű, csak most rendezvény volt.  
A vízszolgáltatással kapcsolatban tájékoztatja a képviselőket, hogy beszélt dr. Bánhidy 
Péterrel, és neki szerda 10 óra megfelelő lenne a tárgyalásra. Tettek egy ajánlatot, hogy fúrnak 
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egy kutat, 15 éves üzemeltetést kérnek. A mintaként megküldött nyírteleki szerződés 
kiküldésre került a képviselők részére.  
 
Póka Sándorné: Ilyenről egyáltalán nem volt benne szó. A karbantartási díj fedezi az 
üzemeltetési díjat. A vízmű minden karbantartást kiszámláz az önkormányzat felé? Tudja az 
önkormányzat, hogy mit kap a bérleti díjért.  
 
Antal Mihály:Ez egy olyan szerződés, amit megkötöttek a vízre, szennyvízre, gázra, ez már 
így megy 20 éve. Oda-vissza számlázás van, ilyen a miénk is. A teljes vagyon odaadódik, 
beszedi az amortizációt és a teljes érték hozzávándorol. Ez egy sablonszerződés.  
 
Póka Sándorné: Ez a tárgyalás olyan lenne, hogy mit kapnánk mi, essen szó arról, hogy mi 
történik a későbbiekben, mit forgat vissza, mi lesz az amortizációval. Nincs benne a 
folyamatos felújítás biztosítása. Tudni kell, hogy azt az összeget mire fordítják.  
 
Zelei András polgármester: Ilyen jellegű szerződést biztos nem fog aláírni, ez valakiknek jó 
volt, de a lakosságnak nem, az biztos. Azt hitte, hogy korrekt szerződést küldenek majd. Mi 
szerepeljen majd a szerződésben? 
 
Antal Mihály: Az amortizáció arra való, hogy mi ebből tartjuk szinten a rendszert vagy külön 
számlán kell tartani ezt a pénzt, nem vállalhatunk olyan kötelezettséget, ami vissza nem 
vonható.  
 
Tóth Barnabás: Ebben az évben 300 órát cseréltek ki, csőtöréseket javítottak. Alá lett írva egy 
olyan szerződés, hogy még a bekötő vezetéket is átadjuk nekik, gerinctől óráig.  
 
Antal Mihály: Ugyan az a helyzet, mint a szemétnél, de ha kevesebb összeget állapítunk meg, 
a különbözetet az önkormányzatnak kell hozzátenni.  
 
Póka Sándorné: Mi van benne az amortizációs díjban? Ezt kérdezi már hónapok óta.  
 
Zelei András polgármester: Akkor mi legyen a tárgyalási alap?  
 
Antal Mihály: Az amortizációs alapot külön tartsa nyilván.  
 
Ragány András: Számoljanak el pontosan, mert a géphasználati díj nem mindegy. A gép a 
vízmű tulajdona, hogy állapítottak meg ekkora árat?  
 
Antal Mihály: Ezt az összeget akár vissza is lehetne perelni, jogásztól kellene megkérdezni.  
 
Ragány András: Ezt azért nem kell ott elmondani, nem kell fenyegetőzni.  
 
Tóth Barnabás: Itt nem Bánhidy dönt egyszemélyben, az igazgató tanács elé fogja vinni az 
ügyet.  
 
Póka Sándorné: Nem olyan régen volt a tévében, hogy a közüzemi díjakat felül fogja 
vizsgálni a kormány. Lehet, hogy ezt meg kellene várni.  
 
Zelei András polgármester: Akkor függesszük fel a tárgyalást?  
 



 102

Zelei András polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Óvodai Nevelési Program is 
megküldésre került a képviselők részére. Várja a kérdéseket, észrevételeket, esetleg szóbeli 
kiegészítést.  
 
Póka Sándorné: Remek a program, ezt ki kellene tenni a szülőknek, hagy olvassák.  
 
Zelei András polgármester: Szavazásra bocsátja az óvodai nevelési programot, amit a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
114/2010. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Nevelési Program elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Zelei András polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a TEKI pályázat támogatásánál 
le kell mondanunk 46.875 forintról, amit a Képviselő-testületnek el kell fogadnia. 
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
115/2010. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: TEKI támogatási összegről lemondás.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Zelei András polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a futballal kapcsolatban azt 
hallotta, az a hír járja, hogy Bóta József 500.000 forinttal támogatta a sportot, hogy indulni 
tudjanak a bajnokságban. A valóság az, hogy 50 ezer forintot adott, de addigra nevezett a 
csapat.  
 
Csele Istvánné: Mi a helyzet a főtér pályázattal?  
 
Zelei András polgármester: Míg nincs róla hír. Voltak kint ellenőrizni, fényképeztek, 
megnézték, hogy milyen állapotban van. Várjuk a döntést.  
 
Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Hatósági ügyek 
tárgyalása miatt Zelei András polgármester zárt ülést rendel el. Hatósági ügyek tárgyalása 
után az ülést 17.45-kor bezárta.  
 
Szihalom, 2010. augusztus 30.  
 
 
 
 
  Zelei András   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester   Jegyző  
 


