
 114

XV. 
JEGYZŐKÖNYV  

Készült: 2010. szeptember 28-án 15 órakor a Művelődési Házban (Szihalom, Hunyadi u. 78.) 
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 
 
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea.  
 
Meghívottak közül megjelent: 

• Kissné Redele Mária KIKI Intézményvezető 
• Menyhárt Károlyné Óvoda részegységvezető 
• Gulyás László Zeneiskola igazgató 
• Ficsór Istvánné  
• Józsáné Debreceni Edit Művelődési Ház vezető 
• Zsámba Albertné Pénzügyi bizottság külső tagja 
• Koós Jánosné Pénzügyi bizottság külső tagja 
• Wennesz Istvánné Gondozási központ vezetője 
• Tóth Lászlóné Egyházközség képviselője 
• Bencsik Judit Szervátültetettek Egyesület képviselője 
• Bognár Lajosné SZIMOBE képviselője 
• Antalné Bartók Katalin TOBÁN képviseletében 
• Vincze József Testépítő Egyesület képviselője 
• Bakati Miklós Innoinvest Kft.képviselője 
• Majoros Viktória Pénzügyi tanácsos 

 
Zelei András polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelent képviselőket, 
intézményvezetőket, vendégeket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Kéri a 
képviselőket, hogy a napirendi pontok előtt kerüljön megtárgyalásra Bakati Miklós Innoinvest 
Kft. képviselőjének előterjesztése. Ezzel a változtatással ismerteti a napirendi pontokat, amit a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.  
 
Napirendi pont: 

1. Tájékoztató a településen működő önkormányzati támogatásban részesülő 
civilszervezetek munkájáról.  

2. Tájékoztató a Bizottságok 2010. évi munkájáról  
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Ea.: Csele Istvánné Szociális bizottság elnöke, Póka Sándorné Pénzügyi bizottság 
elnöke, Tóth Barnabás Ügyrendi bizottság elnöke 

3. Egyebek, bejelentések, indítványok, javaslatok 
4. A munka lezárása  

 
Zelei András polgármester: Átadja a szót Bakati Miklós részére.  
 
Bakati Miklós Innoinvest Kft.: A korábbi testületi ülésen már jelezte a képviselőknek, hogy jó 
néhány határozatot majd meg kell hoznia. A múlt héten voltak tárgyalni a Füzes Takarék 
Szövetkezeti Hitelintézetnél tárgyalást lefolytatni, akik hajlandóak a finanszírozásra a 
szennyvízzel kapcsolatban. A társulat bejegyzése október közepe táján lesz, ezért kellett egy 
helyben érdekelt finanszírozót megkeresni. A beruházás költsége 959 millió forint, 813 millió 
forint a támogatás, az önrész 19 %. A díjakra garanciát kell vállalni, ezt ellenőrizni is fogják. 
El kell fogadni a díjpolitikát, de úgy kell tekinteni a beruházást, hogy az amortizáció és a 
finanszírozás benne legyen. A 35. év végére képződik egy alap, ami lehetővé teszi a 
rekonstrukciót. Ez az összeg rendelkezésre kell álljon. Az ár a költséghaszon elemzés alapján 
került kiszámításra. Ismerteti a határozati javaslatokat.  
 
Zelei András polgármester: Javasolja, hogy egyesével kerüljenek megszavazásra a javaslatok. 
A beruházás 1,1 milliárdról indult bizonyos irányelvek alapján. Most, amikor kiszámításra 
került, 959 millió forint lett. A jelenlévők kisebb része tudja, hogy voltak a Heves Megyei 
Vízműnél, aki kb. 30 millió forinttal beszáll a beruházásba, ezt az összeget beteszi helyettünk. 
Ennek lesz olyan vonzata, hogy az ivóvízhálózatot ők akarják üzemeltetni, kutat fúrnak.  
 
Póka Sándorné: A díjtételek le lettek egyeztetve a vízművel? Az amortizáció nyilván további 
tárgyalások tárgyát képezik majd. Egy átlagos családnak kb. 2200 forintos összeget jelent 
majd havonta a díj. 
 
Bakati Miklós Innoinvest Kft.: Nem lett egyeztetés, adatokat kértünk, át lett küldve részükre a 
táblázat, nincs róla nyilatkozat. Tudják, hogy mivel jár egy ilyen pályázat, tudja, hogy az 
önkormányzat a díjmeghatározó hatóság. Az üzemeltető az üzemeltetést végzi, ő nem térhet el 
az önkormányzat által hozott díjaktól. Van benne 6 % profit és fenntartási költség. Az 
amortizációs összeget külön számlán kell majd kezelni, 50 éves amortizációval számolva. Ez 
a díj az um. középalja összeg.  
 
Zelei András polgármester: Szavazásra bocsátja a díjpolitika és a projekt alkalmazására 
vonatkozó javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
130/2010. (IX. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Kötelezettségvállalás. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bakati Miklós Innoinvest Kft.: Nyilatkozni kell továbbá a rácsatlakozásról. 2012. követően a 
környezetvédelmi díjak adók módjára kerülnek kivetésre, 75 %-ot kell biztosítani. 
 
Zelei András polgármester: Véleménye szerint ez a létszám biztosítható.  
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Ficsór Kálmánné: Mi van ha nem?  
 
Zelei András polgármester: Ez országos probléma lesz. Az arra a részre szóló támogatást 
vissza kell fizetni. Az állam az egyik zsebéből a másikba átteszi az összeget.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
131/2010. (IX. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Nyilatkozat rácsatlakozásra. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bakati Miklós Innoinvest Kft.: 7 évnél kezdenek elöregedni a szivattyúk, a kisebbek 10-12 év 
alatt, de a pótlási költségek alapján cserélhetőek. Ahhoz, hogy csatornadíj támogatást 
kérjenek az kell, hogy a munkanélküliek aránya nagyon megugorjon.  
 
Póka Sándorné: Az üzemeltetési költséget a díjakkal együtt megfizeti a lakosság.  
 
Zelei András polgármester: A település adottsága megfelelő, nem kell ilyentől tartani, 
véleménye szerint vállalható.  
 
Ficsór Kálmánné: Az üzemeltetési szerződés még tárgyalás alatt van?  
 
Zelei András polgármester: Ezek azért kerülnek megtárgyalásra most, mert nem tudjuk, hogy 
milyen lesz a testület összetétele, és idő se nagyon van már rá.  
Szavazásra bocsátja a projekt működésével kapcsolatos javaslatot, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
132/2010. (IX. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Szennyvízelvezetés és tisztítás projekt működtetése 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bakati Miklós Innoinvest Kft.: Ismerteti a költség-haszonelemzésre vonatkozó javaslatot. Az 
önerő alapból 50 %-ot vissza lehet igényelni. A költségeknél kicsit túl vannak becsülve, mivel 
egy tartalék rátával dolgoznak, inkább többet kérnek. Amikor a beruházás elkészül, akkor a 
valós árakkal újra ki kell számolni, akkor díjcsökkentő, és kevesebbet kell fizetni.  
 
Zelei András polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
133/2010. (IX. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Szennyvízelvezetés és tisztítás projekt finanszírozása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Bakati Miklós Innoinvest Kft.: Az önkormányzatnak készfizető kezességet kell vállalnia a 
víziközmű társulattal kapcsolatban, mögé tud állni. A szegregációval kapcsolatban a 
testületnek nem kell határozatot elfogadnia, a polgármesternek és a jegyzőnek kell csak 
aláírnia.  
 
Zelei András polgármester: Az önkormányzat ezt az összeget adók módjára be tudja majd 
hajtani.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
134/2010. (IX. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Szennyvízelvezetés és tisztítás projekt finanszírozásához hitel felvétele 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Zelei András polgármester: A Takarékban mindig a hónap végén van ülés, de elnök úr ígéretet 
tett arra, hogy hamarabb összehívja, nagyon jó volt a hozzáállás. Még a lakossági 
bekötésekkel kapcsolatosan is partnerek. Kértek egy 20 pontból álló dokumentációt, de annak 
csak akkor van jelentősége, ha az új testület feláll.  
 
Bakati Miklóshoz több kérdés, észrevétel nem érkezett.  
 
I. Napirendi pont:  Tájékoztató a településen működő önkormányzati támogatásban 
részesülő civilszervezetek munkájáról.  
 
Zelei András polgármester: Írásban minden képviselő megkapta a napirendi ponttal 
kapcsolatos előterjesztést. Kéri a képviselőket, tegyék fel kérdéseiket először az Egyház 
képviselőjéhez.  
 
Kiss László: A stációkra vonatkozó pályázattal kapcsolatban érdeklődik.  
 
Tóth Lászlóné Egyházközség képviselője: A pályázat nem került benyújtásra.  
 
Zelei András polgármester: Meg volt beszélve a pályázatírókkal, ingyen megcsinálták volna, 
nem lett a pályázat beadva.  
 
Tóth Lászlóné Egyházközség képviselője: István atya vagy a püspök úr nem járult hozzá. 
Kevés volt az idő is.  
 
Zelei András polgármester: Ezt már régen elindítottuk, mi a játszótérre vonatkozó pályázatot 
beadtuk. Sajnos a hozzáállással volt baj.  
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Kósa Jenő: Jó a beszámoló, nem az volt a cél, hogy tételes pénzügyi elszámolást kérünk, egy 
szöveges ismertető jó lett volna a végzett tevékenységről.  
 
Tóth Lászlóné Egyházközség képviselője: Csak ebben az évben kaptak támogatást, ezen kívül 
2007-ben kaptak még. A 100 ezer forintról meg van a számla.  
 
Póka Sándorné: Természetes, hogy nem az egész költségvetésre kíváncsiak az egyház 
részéről.  
 
Ficsór Kálmánné: Ez a támogatás nem volt nagy összeg, biztos, hogy jó helyre került. 
Véleménye szerint az az ajtó jóval többe került, mint 100 ezer forint.  
Tóth Lászlóné Egyházközség képviselője: Nagyon kevés az az összeg, ami befolyik, kevesen 
fizetik az egyházadót is. 100 ezer forinton felül van a kiadás havi szinten. Sok helyre kellene a 
pénz, pl. újra kellene meszelni a templomot.  
 
Ficsór Kálmánné: Sok olyan adakozó van, aki nagyobb összeggel is támogatja az egyházat, 
mindenki a maga lehetőségéhez képest. Büszkék vagyunk, amikor egy rendezvény bekerül a 
templomba. Örülhetünk, hogy így néz ki a templomunk.  
 
A témával kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Zelei András polgármester: Szavazásra bocsátja az Egyház beszámolóját, melyet a Képviselő-
testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
135/2010. (IX. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Egyházközség beszámolójának elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Zelei András polgármester: A következő téma a mozgáskorlátozott egyesület beszámolója. 
Átadja a szót Bognár Lajosné részére.  
 
Bognár Lajosné SZIMOBE: Ez az egyesület a hátrányos helyzetű embereket karolja fel. 
Megnyerte a Leaderhez benyújtott pályázatot, amelyhez szükség lenne a korábban megígért 
önkormányzati támogatásra. Ebben a pályázatban benne van a babakocsi tároló is. Ezt a 
pályázatot idén kell befejezni, 3 hónap alatt kell elszámolni. Lenne egy akadálymentes WC is. 
Sajnos, kevesen tudják a tagdíjat kifizetni, tagarányos támogatást kapnak, ebből vissza kell 
fizetni a szövetség felé. Különböző pályázatok vannak, pl. üdülési, erre idén 5-n nyertek 
támogatást. Szihalom 30 %-a rokkant, és kis nyugdíjas, kistérségi szinten van az egyesület, de 
Szihalomról csak 4-en vették igénybe a 150 ezer forintos vissza nem térítendő támogatást. 
Nem érdekli a dolog a szihalmi embereket.  
 
Zelei András polgármester: Nem rajta múlik, ha nem akarják az emberek, nem lehet őket 
erőszakkal rávenni semmire. Hiába teszi ki a lelkét, ha ilyen a lakosság.  
 
Póka Sándorné: Nagyon alapos és bőséges a beszámoló. Sajnálja, ha az emberek ezt a 
lehetőséget nem használják ki. Megkapta az egyesület a helyiséget és a közüzemi számlák is 
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fizetve vannak. A korábban megítélt támogatás 2009-s, hogy lesz annak a visszafizetése? 
Évvégére visszafizetésre kerül? Mikorra kell a támogatás? Önrész van?  
 
Bognár Lajosné SZIMOBE: Először úgy volt, hogy a szövetségtől kér támogatást, de ki kell 
fizetni a tervezői díjat és ez benne van a pályázatban. A pályázat utófinanszírozású, hozzá kell 
fogni a munkához, hogy a pénzt tudjanak kapni. Ha benyújtják a számlákat, visszakapják a 
pénzt. Az már biztos, hogy megvan a pályázat. A pályázatnak nincs önrésze, és szeretnék idén 
befejezni.  
 
Zelei András polgármester: A lehetőségeikhez képest fizetik majd vissza a támogatást, inkább 
legyen így. Korábban odaígértük, de a mi épületünket újítják fel. Ha a határozat megjön, a 
munkát lehet kezdeni, és ha a határozat megjön ki lehet a pénzt fizetni.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
136/2010. (IX. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: SZIMOBE támogatás megerősítése.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bognár Lajosné SZIMOBE: Az irodában egésznapos ügyfélszolgálat van, de az a baj, hogy 
nem jó a konvektor.  
 
Ficsór Kálmánné: Örül, hogy ilyen nagy taglétszámú az egyesület, és annak is, hogy ilyen 
agilisan dolgoznak. Szihalmon kívül más önkormányzat ad-e támogatást? 
 
Bognár Lajosné SZIMOBE: Ezek a települések még idén csatlakoztak, még nem kértek más 
önkormányzattól támogatást. El fogja juttatni számukra a beszámolót, hogy mi a 
tevékenységük, mit mire fordítanak.  
 
Póka Sándorné: Javasolni kellene a tagoknak, hogy lobbizzanak más települések felé.  
 
Zelei András polgármester: Az lenne a jó, ha nem lenne ennyi mozgáskorlátozott ember. Ez 
az egyesület nagyon jól működik, tényleg agilis a vezetés. A konvektor problémáját pedig 
megoldjuk.  
A témával kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
Szavazásra bocsátja a beszámolót, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
137/2010. (IX. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: SZIMOBE beszámoló elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
A témával kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
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Zelei András polgármester: A TOBÁN-al kapcsolatban várja a kérdéseket, észrevételeket.  
 
Ficsór Kálmánné: Alapos a beszámoló, magáért beszélnek a szavak és a tettek, Szihalom 
büszke lehet erre az egyesületére. Önfeláldozóak, nagy lelkesedéssel lépnek fel, óriási 
sikerrel. Az a támogatás, amit tudtunk adni csekély, de az anyagi lehetőségünk korlátozott.  
 
Zelei András polgármester: A témával kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
Szavazásra bocsátja a beszámolót, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
138/2010. (IX. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: TOBÁN beszámolójának elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Zelei András polgármester: A következő beszámoló a Testépítő egyesületé. Kéri, hogy tegyék 
fel kérdéseiket, észrevételeiket.  
 
Kiss László: Pályázat került benyújtásra? Mindent saját erőből álltak? 
 
Vincze József Testépítő Egyesület képviselője: Ez inkább munkában mutatkozik meg. 
Korábban technikai eszközökre fordították vagy az épület karbantartására, állagmegóvásra. A 
kamera kiépítés segítségével az intézményvezető is szemmel tudja tartani, hogy mi történik. A 
tápegység folyamatos üzemeltetést biztosít. A beszámoló végén benne van, hogy kik 
segítettek a munkában. Éjjellátó kamerát szeretnének felszerelni, így az autók is biztonságban 
lesznek. Teljesen új a villamoshálózat, és vásároltak egy kombinált padot.  
 
Kósa Jenő: Alapos a beszámoló. Nem igazán kommunikálta korábban a tevékenységüket, 
most kapott teljes képet az egyesület tevékenységéről. Hiányolja a beszámolóból, hogy hány 
tagja van, mennyi az olyan ember, aki nem tag, de lejár.  
 
Vincze József Testépítő Egyesület képviselője: Nagyon cserélődnek az emberek, jönnek-
mennek. Átlagban 20-30 fő között van. ½ 6-kor már vannak lent, és estig jönnek 
folyamatosan. Ezért is volt szükség a kamerára és ez az intézmény biztonságát is szolgálja.  
 
Ficsór Kálmánné: A villanyszámlát ki fizeti? Azt hangsúlyozta a beszámolóban, hogy kevés 
támogatást kapnak az önkormányzattól, de azért ez is támogatás. Van közöttük polgárőr? És 
női tag? Örül, hogy a fiataloknak van értelmes, hasznos időtöltése.  
 
Vincze József Testépítő Egyesület képviselője: Az önkormányzat fizeti a számlát. Polgárőrség 
vezetőjét kellene megkérdezni, női tag volt korábban.  
 
Zelei András polgármester: Örül, hogy van ez az egyesület, mert inkább itt éljék ki magukat a 
fiatalok, mint a buszmegállóban vagy máshol.  A témával kapcsolatban több kérdés, 
észrevétel nem hangzott el.  
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Szavazásra bocsátja a beszámolót, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
  

 Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
139/2010. (IX. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Testépítő egyesület beszámolójának elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Zelei András polgármester: A következő téma a Fúvós és Majorett Egyesület beszámolója, 
várja a kérdéseket, észrevételeket.  
 
Kósa Jenő: Sajnos kevés rendezvényen tud részt venni. A zenekar és a majorett nagyon 
összetartó társaság, olyan, mint egy család, a weblapjuk is kiválóan meg van szerkesztve. 
Szihalomnak csak hírnevet szereztek.  
 
Ficsór Kálmánné: A beszámolóból kiolvasható, hogy nagyon sok helyen lépnek fel. Jó eső 
érzés, hogy Szihalmot képviselik, nagy munka és kitartás van ezek mögött az eredmények 
mögött, hogy idáig eljutottak. Megköszöni a végzett munkát, és hogy Szihalom hírnevét 
viszik. Itt ragadja meg az alkalmat, hogy megköszönje az egyházi rendezvényeken való 
részvételt, hogy még ott is helyt állnak.  
 
Zelei András polgármester: A témával kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
Szavazásra bocsátja a beszámolót, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
140/2010. (IX. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Fúvós és Majorett Egyesület beszámolójának elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Zelei András polgármester: Minden egyesületnek azt kívánja, hogy ugyanilyen szorgalommal 
folytassák tovább tevékenységüket, és ez Szihalmot is minősíti. Kicsit közelebb hozza 
egymáshoz az embereket. Az almanachot átnézve Szihalomnak dupla annyi civilszervezete 
van, mint más településnek. Sok sikert kíván mindenkinek.  
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a forró vízzel kapcsolatos projekt 2009. II. hónaptól megy, 
ez 18 milliárdos beruházás lenne. Továbbá bemutatja a képviselők részére az aláírt TÁMOP 
szerződést.  
Hátra van még a Szihalmi Futball SE beszámolója. Ezzel kapcsolatban e-mailben kiküldésre 
került néhány számla fénymásolata, az egyesület ezt nyújtotta be több más fénymásolt és 
kézzel írt kimutatással együtt.  
 
Ragány András: Mindig a foci mellett volt, de véleménye szerint ez nem beszámoló. 
 
Póka Sándorné: Az új képviselő-testület felé jelezni kell majd, hogy még nem számoltak el.  
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Zelei András polgármester: Szavazásra bocsátja a Futball SE beszámolóját, melynek 
elfogadását egyhangúlag elutasította és új beszámoló benyújtására kötelezte.  
 
  

 Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
141/2010. (IX. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Futball SE beszámolójának elutasítása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
II. Napirendi pont:  Tájékoztató a Bizottságok 2010. évi munkájáról  
 
 
Zelei András polgármester: Ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban is megküldésre kerültek a 
beszámolók. Kéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket, észrevételeiket.  
 
Csele Istvánné Szociális bizottság elnöke: Néhány szóbeli kiegészítést tenne. A 
lakásfenntartási támogatások száma az alábbiak szerint alakult:  
2006: 27., 2007: 38, 2008: 37, 2009: 49, 2010: 37, ami szeptemberi adat. Tehát látható, hogy 
növekvő tendenciát mutat. Az átmeneti segélyek száma elenyésző, jóval kevesebb lett.  
 
Kósa Jenő: A hozzátartozó tartásra való kötelezését, hogy lehetne érvényesíteni?  
 
Csele Istvánné Szociális bizottság elnöke: A családjogi törvény rendelkezik erről, a korábbi 
ülésen a Gondozási központ vezetője számolt be és ő is panaszolta, hogy mennyire 
elhanyagolják az idős embereket. Erkölcstelennek tartja ezt, azért is, mert a szülők 
becsületesen felnevelték gyerekeiket.  
 
Zelei András polgármester: A témával kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
Szavazásra bocsátja a Szociális bizottság beszámolóját, melyet a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 
   

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
142/2010. (IX. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Szociális bizottság beszámolójának elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Póka Sándorné Pénzügyi bizottság elnöke: A négyéves ciklus végére értek. Megköszöni 
mindenkinek a segítségét, a hivatal dolgozóinak, képviselőknek, intézményvezetőknek, 
megköszöni az üléseken való részvételt, mindig magas volt a részvételi arány. A beszámoló 
melléklete az ellenőrzés, ami az utolsó ellenőrzés. A banki- és készpénzfizetési 
pénzforgalommal nem találtak problémát. Az előző ellenőrzéseknél probléma volt, hogy nem 
volt meghatalmazás, most megvolt, egy esetben nem volt csak, hogy nem a jogosult vette fel a 
készpénzt. Ebben az évben néhány dologi kiadást is megvizsgáltak. Júniusban testületi ülésen 
volt döntés arról, hogy az étkezési jegyek illetve a cafetéria a köztisztviselők részére ne 
kerüljön kifizetésre, ez szerepel az ellenőrzési jegyzőkönyvben. A törvény szerint kötelező 
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lett volna kifizetni. A dologi kiadást nézték, mert a ½ éves költségvetésnél téma volt, hogy a 
város és községgazdálkodásnál 107 % a dologi kiadás felhasználása. Augusztus 31-ig 107 %-
nak kellene lenni, 150 %-os túllépés realizálódott. A közcélú foglalkoztatást is megnézték, 
nem volt dologi betervezve, 353 ezer forint volt a teljesítés augusztus 31-ig. A két tétel 
túllépése 800 ezer forintot tesz ki, ami nem volt betervezve, ez nem kis tétel, hiszen a 
közüzemi számlák kifizetése is gondot okoz. Mindig arról volt szó, hogy szoros gazdálkodást 
kell folytatni, 100 ezer forint túllépését a testületnek kell elfogadni. Az uborka termesztés 206 
ezer forint kiadást hozott, illetve a sportpálya körbekerítése 80 ezer forintos támogatást 
kapott, ennek ellenére a bekerülési költsége 190 ezer forint volt. Az uborkából 46 ezer forint 
realizálódott.  
 
Zelei András polgármester: Tóbi János nem számolta el a 75 ezer forint + ÁFA összeget, 
amibe a föld rendbetétele került, helyette adtunk neki uborkát.  
 
Póka Sándorné Pénzügyi bizottság elnöke: Erről határozat nem született. Mi ennek a költsége, 
hogy lesz majd piaca, ha ebből bevétel lesz kompenzálja-e a kiadást? A járda építésére be volt 
tervezve a képviselők tiszteletdíja, erről döntés született, miért állt meg az építése? Ilyen 
esetekben döntést is kell hozni, ez a jövőre nézve legyen tanulság. Amíg az új testület meg 
nem alakul a Juventussal rendezni kell a dolgokat.  
 
Zelei András polgármester: Az uborka már le lett szedve, összeadjuk, hogy mennyi volt, amit 
elvittek, kb. 20 mázsa körüli van, kérjük, hogy fizesse ki. Véleménye szerint nem fizettünk rá. 
A támrendszer kiépítése volt a nagy költség, ezt már jövőre nem kell.  
 
Csele Istvánné: Ez egy jó elfoglaltságot jelenthet az embereknek.  
 
Póka Sándorné Pénzügyi bizottság elnöke: Valóban szép volt a terület, morálisan, emberileg 
is nagyon hasznos, csak azért aggályos, mert látják, hogy nincs piaca a terméknek, úgy érzik, 
feleslegesen dolgoznak. A fűnyírásnál 300 ezer volt betervezve és augusztus 31-ig 409 ezer 
lett felhasználva. Elismeri, hogy sok volt az eső és ezért nőtt is a fű. Voltak olyan 
elkerülhetetlen kiadások, amik a foglalkoztatással együtt járnak, pl. munkaruha, oltás, stb., de 
ez nagyon szezonális, viszont ebben az anyagi helyzetben ez nem volt a helyén. Augusztus 
31-ig nagy számban realizálódtak a kiadások. Ez a négy év nem arról szólt, hogy mire 
használjuk fel a pénzt, hanem arról, hogy mire nincs, honnan vegyünk el, milyen 
intézkedéseket kell hozni, hogy egyensúlyban legyen a költségvetés. Már 2006-ban 
jelentkeztek a problémák, hamarabb kellett volna lépni, hogy ne jusson ide az önkormányzat. 
A konyha közbeszerzés vissza lett vonva, holott mindenki tudja, hogy ki kell adni, ami éves 
szinten 6-8 millió forint. Nem tiszta az előző testület megítélése, de már ott lépni kellett 
volna. Sajnos mi is késlekedtünk, 2007. augusztusában volt az átvilágítás, meghoztuk az 
intézkedéseket, mire 2008-ban realizálódtak a dolgok. Futottunk a pénzünk után, a közüzemi 
díjak emelkedtek, a hitel megmaradt. 2006-ban a hitel 19 millió, 2007-ben 2006 
vonatkozásában vissza kellett 13 millió forint ÖNHIKI-t fizetni, 32 millió hiányt örököltünk. 
2010-ben 32 millió forint a hitel. Ki kell jelenteni, hogy amit lehetett megtettünk, 
igyekeztünk, de késlekedve cselekedtünk, akármilyen területet nézünk. 72 fővel kezdtünk, 
most 51 alkalmazott van, a köz kifolyókat is rendbe tettük, ennek a rendbetétele az ő harca 
volt, 1,5 évbe telt, mire lezajlott, és nem kell magas díjakat fizetni érte. Kérné, hogy ezt a 
testület vagy a hivatal dolgozói folyamatosan figyeljék. A város és községgazdálkodást át 
kellett alakítani. A közoktatásban is 2-3 fő leépítésre került, összevonások történtek, a 
takarításnál is. A fogászatot végre hány év után, közösen üzemeltetjük Mezőszemerével és 
Egerfarmossal. Négy év alatt szorosan gazdálkodtunk és a kötelező feladatokat láttuk el. Van 
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még két olyan intézmény, amit fenntartunk, a zeneiskola és az idősek klubja, véleménye 
szerint a zeneiskolát működtetni kell.  
 
Zelei András polgármester: Volt tervünk a bentlakásos idős otthonra, de az EU nem 
támogatja. Önerőből lehetne megépíteni, de sok gond lenne a működtetésével. Most 
mondanak mindent, hogy milyen pazarlóan gazdálkodtunk. Nem a testület végzi az 
oroszlánrészt, hanem a dolgozók, az, hogy ilyen takarékos gazdálkodás volt ennek is 
köszönhető. Azt sem adjuk oda, ami jár nekik, nemhogy jutalmaztunk volna. A testület is ezt 
mondja, akkor honnan szedik ezeket a dolgokat? Semmi olyanra nem költöttünk, a közcélú 
munkát sajnos nem finanszírozzák. Próbáltunk velük dolgoztatni, ha mindent összeadunk 
pozitívan jövünk ki. A támrendszer 5-6 évig megmarad, nem megy tönkre. Kellene olyan 
ember, aki felügyeli őket állandóra és a feltételeket biztosítják, pl. szerszám. Volt olyan, hogy 
a falut is körbe nyírták, mert rendezvény miatt rendezett környezetet szerettünk volna, hogy 
az idelátogatók ne mondjanak rossz véleményt. (Kálvária, sportpálya) A csapadékvíz 
elvezetésért mindent megtettek, igaz, hogy sokat dolgoztak ezért, a nagy vizet megúsztuk. 
Nagyon odafigyelve gazdálkodott itt mindenki. 11 millió forint van a hitelkeretből, nincsenek 
már kifizetetlen számlák, csak ami éppen az adott napi. Véleménye szerint nem állunk 
rosszul. Az óvodára közel 12 millió forint elnyert támogatás meg van, 5 millió forintot 
nyertünk a működésképtelen önkormányzatok támogatására. Nem állunk olyan rosszul, annak 
ellenére, hogy nem tudtunk társulni se az oktatásra, se a körjegyzőségre. Rajta volt, kereste a 
lehetőséget, nem jött össze. Akármennyire szeretné nem jön össze. A mártír iskolaigazgató 
emberei körbeszaladták a falut, így a társulás nem jött létre. Aki társult az spórolt, azzal nem 
ért egyet, hogy ugyan azt a feladatot elvégzik más címen, ez nem spórolás. De ezt biztos, 
hogy meg is fogják szüntetni. Saruddal is lehetett volna egy közoktatási társulás, a távolság 
miatt nem jöhetett létre, de itt is lehetett volna spórolni. Befejeztük az áthúzódó 
beruházásokat, megépítettük a játszóteret, a fogászat akadálymentesítését. Beadtunk egy pár 
pályázatot, de mindig előttünk fogyott el a pénz. Az iskolára is pályáztunk, tartalék listán 
voltunk, a következő évben nem volt pályázat, az utána jövő évben megint nem nyertünk, 
mert magas volt a fajlagos költség. Mindig forráshiányra hivatkoztak, más településeknek 
nem volt ilyen jó pályázatuk, mégis nyertek. Van 2007-es pályázat, de még mindig nem indult 
be, mert ki kell várni a közbeszerzést, vannak törvényi előírások, amiket be kell tartani. Az 
ovis beruházást lehet majd kezdeni, ebben benne van a külső szigetelés is. Folyamatban 
vannak a közbeszerzések, a beruházások kezdése azonban időjárás függvénye is. A 
Gyógyszertár előtt kisjátszótér pályázat be van fogadva, a hivatal és az orvosi rendelő előtti 
térre vonatkozó pályázatra még nem kaptunk értesítést. Megpróbálunk mindenben ott lenni, 
figyeljük a pályázatokat, hogy milyen sikereket érünk el az más kérdés.  
 
Antal Mihály: A közbeszerzésre vonatkozóan, aki pályázik, annak tudni kell, hogy mit 
akarunk mi, különben nem tudunk reklamálni, ha valami nem jó. Erdélybe is ment ki uborka. 
Nem a valódi hiányunk mutatkozott meg a költségvetésben, mert abba beleterveztük a 
pályázatok önrészét is.  
 
Zelei András polgármester: A pályázatokat mindig odaadtuk be, amire szükség volt. Lehet 
mondani, hogy milyen jó az iskola, de milyen áron.  
 
Póka Sándorné Pénzügyi bizottság elnöke: Az oktatás kötelező feladat, nem hagyhatják az 
önkormányzatokat ennyire magukra, nagyon fontos a következő nemzedék oktatása. Lehet, 
hogy ezeket a feladatokat átveszi az állam. Nevetséges, hogy ennyire nincs lefedezve a 
jövőnemzedék sorsa.  
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Kissné Redele Mária KIKI intézményvezető: Két évvel ezelőtt volt szó már a társulásról, örül, 
hogy nem társultunk, mert nem biztos, hogy nekünk jó lett volna, még annak ellenére sem, 
hogy kaptunk volna 8 millió forintot. Még meg van a gyereklétszám, az állam jóval kevesebb 
normatívát ad, mint amennyi a fenntartáshoz szükséges. Referencia intézménnyel 
kapcsolatban elmondja, hogy a szakmai munka kiváló az intézményben, még a kistérségben 
is, ehhez majd egy pályázat fog társulni. A szakmai munka is tovább fog erősödni. 
Továbblépéssel kapcsolatban tudni kell, hogy egy TÁMOP-os pályázatot nyertek el, 6 millió 
forint értékben, 2 fő kezdi meg a képzést. Nem minden áron szabad a színvonalat feladni. A 
dologi kiadásoknál spóroltak, nagyon kevés az eszköz, erre próbálnak majd pályázni, erre az 
évek folyamán nagyon sokat kell majd fordítani. A feladat bővítésben látja a fejlődés útját, a 
művészeti foglalkoztatásra pl. plusz normatíva jár. Ma volt ÁNTSZ ellenőrzés és hiányolták a 
mosdó csempézését. Ha beindul az óvodás beruházás, akkor ez is megoldható lenne. Szükség 
lenne a nyílászárók cseréjére, padlózat karbantartására. Köszöni a testület munkáját, 
hozzáállását, a választásokhoz sok sikert kíván. Úgy tudja, hogy 2010-ben írnak ki intézmény 
felújítására pályázatot. Elvégezték az ECDL tanfolyamot, ennek nagy hasznát látják.  
 
Zelei András polgármester: Van egy KEOP pályázat, aminek részesei vagyunk, amibe bele 
lehetne vonni a nyílászárók cseréjét és a hőszigetelést is. A pályázat kétfordulós.  
 
Antal Mihály: Reménykedjünk, hogy több pályázat lesz eszközbeszerzésre, a mostani 
kormány éppen azt szeretné, hogy másként alakuljanak a dolgok.  
 
Zelei András polgármester: 700 millió forint körül van az önkormányzat vagyona, 5 %-al nőtt 
a vagyonunk, nem herdáltunk, 2 új ingatlant is vettünk.  
 
Póka Sándorné Pénzügyi bizottság elnöke: A pályázatokban nagyon sok pénz áll, 20-30 millió 
forint körül, benne áll a pénz, de nem biztos, hogy a pályázat nyer. Mindenki jól jár vele, csak 
az önkormányzat nem.  
 
Zelei András polgármester: A terveket előre el kell készíteni, de ha nem pályázunk, akkor 
nem is nyerhetünk. Sok pályázat rosszul van kiírva. Szép főterek épülnek, de senki nem 
törődik azzal, hogy a víz elviszi a szobrokat. Itt nem számít semmi, csak minél több 
pályázatot írjanak ki, mert ebből lehet zsibizni. Sajnos a korrupció az ország legnagyobb baja.  
 
Csele Istvánné: Örül, hogy végre kikerült a márványlap Erdélybe, az is a testület 
hozzájárulásából valósult meg.  
 
Zelei András polgármester: 80 ezer forint volt a bronz Turul szobor, 200 ezer forint a 
márványemlékmű. A gránitlapon lévő Turul madarat Antal Mihály készíttette. 
 
Majoros Viktória Pénzügyi tanácsos: 500 ezer forint lett elkülönítve, 300 ezer forint lett 
odaadva. A tavalyi előirányzat nem jön át erre az évre.   
 
Zelei András polgármester: A témával kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
Szavazásra bocsátja a Pénzügyi bizottság beszámolóját, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
143/2010. (IX. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Pénzügyi bizottság beszámolójának elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Zelei András polgármester: Az Ügyrendi bizottság tájékoztatója is ki lett küldve a képviselők 
részére. Kéri, hogy tegyék fel kérdéseiket, észrevételeiket. 
 
Kósa Jenő: Az a bizottság a jó, ami keveset ülésezik.  
 
Póka Sándorné: Az alakuló ülésen az volt, hogy vagy a Pénzügyi bizottság vagy a Szociális 
bizottság lássa el ezt a feladatot. De akkor volt rá javaslat, hogy mégis legyen, a jövőre 
tekintettel véleménye szerint nincs rá szükség. 
 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
 
Zelei András polgármester: Szavazásra bocsátja az Ügyrendi bizottság beszámolóját, amit a 
Képviselő-testület 1 tartózkodással és 9 igennel elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
144/2010. (IX. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Ügyrendi bizottság beszámolójának elfogadása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Csele Istvánné: Működnek az alapítványok? Kik csinálják? 
 
Zelei András polgármester: Működnek, 75 ezer forint van a számlán, ami minden hónapban 
csökken 1080 forinttal.  
 
Józsáné Debreceni Edit Művelődés Ház igazgató: 100 ezer forinttal indult, ennyi a 
törzstőkéje. Csík Jolán, Vasas László még a tag.  
 
III. Napirendi pont:  Egyebek, bejelentések, indítványok, javaslatok 
 
Zelei András polgármester: A Sziha-Hírekben már korábban össze lett foglalva, bárki 
elolvashatja a beszámolót. A vagyon gyarapodott, véleménye szerint ez nem rossz, nem 
herdáltunk el semmit, hanem gyarapodtunk. A szempont továbbra is ilyen lesz. Elég rosszul 
indult a négy év. Ment a harc, hogy ki legyen az alpolgármester, igaz, hogy a 
megválasztáshoz kellett egy Közigazgatási hivatal általi felszólítás. Véleménye szerint 
mindenki jót akart a településnek, mert csak az jelentkezik képviselőnek, aki jobbítani akarja 
a falu helyzetét. Kicsit szét is húzott a csapat, nem is kovácsolódott össze rendesen. Soha nem 
egy emberen múlik, hogy mit sikerül megvalósítani, ez csapat munka, itt elég vegyes volt a 
dolog. Kb. 300 millió forintot nyertünk, ez mégis úgy néz ki, hogy nem csináltunk semmit, 
ahogy Albertné is mondta. Ha ez az elnyert pályázat semmi, akkor tényleg nem tettünk 
semmit.  
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Kiss László: Jobb lett volna 1 évvel ezelőtt, még ezt is kétségbe vonják, hogy ez a pályázat 
elnyerésre került.  
 
Zelei András polgármester: Nem is akarnak tudni róla. Elkövettünk mindent, legalább a 
magunk lelkiismeretével el tudunk számolni. Itt okoskodni lehet, de pénz nélkül nem lehet 
tenni semmit. Pazarlásról szó sincs, sokan mégis ezt mondják. Év végére lehet, hogy 40 millió 
lesz a hiány. Amíg ilyen lesz a finanszírozás mindegy, hogy ki mit mond, ezt a hiányt 
leküzdeni nem lehet. Aki gondoskodott a hiány leküzdéséről, annak köszönetet mond. 
Érzékeny búcsút nem akar venni. Köszöni mindenkinek a munkáját, raktározzák úgy el, 
ahogy akarják, hogy hol a testületben a helye. A további testületnek jó munkát kíván, hátha 
jobban tudják Szihalmot menedzselni.  
 
Zelei András polgármester: Módosítani kell a Közfoglalkoztatási tervet. 40 fő volt beállítva, 
ami módosult 31-re. Látjuk, hogy ki hogyan dolgozik. Volt már az előző évben tapasztalat, 
aki olyan volt be se lett hívva. Hogyan alakul a következő évben nem lehet tudni. Kialakult 
egy mag, akikre lehet számítani. A járdaépítésnél elfogyott a pénz, pedig jól ment az 
építkezés, szépen dolgoztak. Pár nap alatt felvették a teljesítményt, mire belelendültek volna, 
elfogyott a pénz. A munka jellege szerint próbáljuk beosztani a dolgozókat. Fogósabb 
munkára a férfiak lettek behívva. Nem tudjuk, hogy milyen lesz az idő, de van néhány férfi, 
aki december 31-ig bent lesz. Reméljük, hogy nem lesz árvíz, de ott is lehetett számítani 
rájuk. Lehet, hogy idén meg lesz oldva a töltés felmagasítása. Ki van választva a vállalkozó is, 
a füzesabonyi Pápai. 70 ezer forintból meg lehetne ezt oldani, az árok kihúzatásából kinyert 
földből a töltés meg lehet magasítani. Ha az útnál meg lesz a nyertes vállalkozó, 
megpróbálunk megegyezni vele, hogy a Rákóczi út végén oldja meg a víz problémát. Télen is 
lehet ezt a munkát végezni. Jó lenne, ha tavaszra ez össze is jön.  
Szavazásra bocsátja a Közfoglalkoztatási terv módosítását, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
145/2010. (IX. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Közfoglalkoztatási terv módosítása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Ismét kiírásra került a Bursa Hungarica Pályázat. 
Miden évben úgy döntött a testület, hogy csatlakozik ehhez a támogatási formához. Az idei 
évben 175 ezer forint összegű támogatást kaptak a gyerekek. A feltételek nem változtak.  
A Képviselő-testület részletesen megtárgyalta az előterjesztést, melyet egyhangúlag elfogadott 
és az alábbi határozatot hozta:  
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
146/2010. (IX. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Bursa Hungarica Pályázat benyújtása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Kósa Jenő: Megkérdezi, hogy a tiszteletdíj mikor kerül kifizetésre.  
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Zelei András polgármester: A határozat úgy született, hogy amikor az önkormányzat anyagi 
helyzete olyan lesz, akkor kifizetésre kerülhetnek az étkezési jegyek a közalkalmazottak és a 
köztisztviselők részére is. Véleménye szerint a képviselői tiszteletdíjak is kifizetésre 
kerülhetnek.  
 
Póka Sándorné: A közbeszerzés a következő testületre marad? Honnan lesz előteremtve a 16 
millió forintos önrész? Nem kellett az önrészről nyilatkozni? 
 
Zelei András polgármester: A következő testület majd eldönti, hogy mi szerepeljen benne. 
Kapunk egy előleget, abból vissza lehet venni az eddigi költségeket. Az önrész a következő 
testület feladata lesz majd.  
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, Zelei András polgármester zárt ülést rendel el 
hatósági ügyek tárgyalása miatt. Hatósági ügyek tárgyalása után az ülést 19.00 órakor bezárta.  
 
Szihalom, 2010. szeptember 28.  
 
 
 
 
 Zelei András  Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
 Polgármester   Jegyző 


