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XVI. 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: 2010. október 13-án 15 órakor a Művelődési Házban (Szihalom, Hunyadi u. 78.) 
megtartott Képviselő-testületi alakuló ülésről. 
 
Jelen vannak: 

1. Bóta József Sándor polgármester 
2. Boda Sándor László képviselő 
3. Farkas József képviselő 
4. Ficsór Kálmánné képviselő 
5. Dr. Joó Csaba képviselő 
6. Tóth Barnabás képviselő 
7. Virágh Dénes képviselő 

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

• Józsáné Debreceni Edit Művelődési ház igazgató 
• Majoros Viktória pénzügyi tanácsos 
• Kiss László falugondnok  

Választási bizottság részéről: 
• Kotánné Szentgyörgyi Szilvia elnök 
• Kissné Ficsór Judit tag 
• Zsámba Albertné tag 
• Besenyei Sándorné tag 
• Antal Emil tag 

Heves Megyei Vízmű részéről: 
• Malik István műszaki igazgató 

Transdowell Zrt. részéről: 
• Sal Judit 
• Dobos Miklós 

N-Alexander Kft. részéről: 
• Zrupcsán László 

Innoinvest Kft. részéről: 
• Kiss László 

 

A Képviselő-testület alakuló ülése a Himnusz meghallgatásával elkezdődött.  
 
Farkas József korelnök: 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Az Önkormányzati törvény 30. §-a értelmében nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy 
mint legidősebb települési képviselő Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-
testületének alakuló ülését vezessem.  
Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, a meghívott és érdeklődő vendégeinket.  
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A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Képviselő-testület 7 tagja közül az alakuló ülésen 
megjelent 7 fő, így az ülés határozatképes és azt megnyitom. Javaslom, hogy az alakuló ülés 
napirendjét a meghívóban feltüntetettek szerint tárgyalja a Képviselő-testület.  
 
Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek 
átadása 
 
Farkas József korelnök: Az elfogadott napirendnek megfelelően felkérem Kotánné 
Szentgyörgyi Szilvia elnök asszonyt, ismertesse a helyi önkormányzati képviselő- és 
polgármester választás eredményét.  
 
Kotánné Szentgyörgyi Szilvia HVB elnök: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Polgármester 
urat, a Képviselő-testület tagjait, a HVB tagjait, a meghívott vendégeinket! A helyi választási 
bizottság részéről szeretném önöket tájékoztatni a 2010. október 03-án megtartott helyi 
önkormányzati választás eredményéről. 

  
A választók nyilvántartása szerint: 

• a szavazás megkezdésekor a névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 
     1703 
• a szavazás napján igazolás alapján a névjegyzékbe vett választó polgárok száma: 1 
• a választópolgárok száma a szavazás befejezésekor: 1704  
• szavazóként megjelent választópolgárok száma: 1003 
 
Szavazás: 
- Urnában lévő szavazólapok száma:   1002 
- eltérés szavazóként megjelentek számától:  -1 
- érvénytelen szavazólapok száma:  13 
- érvényes szavazólapok száma:    989 
 

A polgármester választás eredményéről 
 

 
A jelölt neve, a jelölő szervezet neve 

Érvényes 
szavazatok 

száma 
1. Bóta József Sándor független  650 
2. Kotán Zoltán független  48 
3. Vincze József független  87 
4. Zelei András független  204 

 
A választás eredményes volt.  
A megválasztott polgármester neve: Bóta József Sándor, aki független jelöltként indult.  
 

Az egyéni listás képviselő választás eredményéről 
 

Szavazás: 
- Urnában lévő szavazólapok száma:   1003 
- eltérés szavazóként megjelentek számától: 1 
- érvénytelen szavazólapok száma:  14 
- érvényes szavazólapok száma:    989 
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A jelölt neve, a jelölő szervezet neve 

Érvényes 
szavazatok 

száma 
1. Antal Mihály független  271 
2. Beer Ferenc MSZP  322 
3. Boda Sándor László független  371 
4. Deák józsef független  117 
5. Farkas József független  497 
6. Ficsór Kálmánné független  456 
7. Dr.Joó Csaba független  685 
8. Kiss László független  244 
9. Molnár István József független  133 
10. Szaniszló Zoltánné független  97 
11. Tóth Barnabás független  326 
12. Vincze Antal független  266 
13. Vincze József független  269 
14. Virág Dénes Fidesz-KDNP 443 
15. Wennesz István független  124 

 
A választás eredményes volt. A lakosság szám alapján megválasztható képviselők száma: 6 
A megválasztott képviselők száma: 6 

 
Az egyéni listás megválasztott helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai: 

 
 

A jelölt neve, a jelölő szervezet neve 
Érvényes 

szavazatok 
száma 

1. Dr. Joó Csaba független  685 
2. Farkas József független  497 
3. Ficsór Kálmánné független  456 
4. Virág Dénes Fidesz-KDNP 443 
5. Boda Sándor László független  371 
6. Tóth Barnabás független  326 

 
 
Farkas József korelnök: Köszönöm az elnök asszony tájékoztatását. A megválasztottak 
nevében köszönjük a választók bizalmát és a választási bizottságok tagjainak a választás 
törvényessége érdekében kifejtett tevékenységüket.  
Megkérem elnök asszonyt, hogy ünnepélyesen adja át a megbízóleveleket a képviselőknek és 
a polgármesternek.  
Az Önkormányzati törvény 19. §-a értelmében a Képviselő-testület tagjainak az alakuló 
ülésen esküt kell tenni.  
Emlékeztetni szeretném Önöket, hogy az eskü letételéig a képviselő nem gyakorolhatja jogait. 
Megkérem elnök asszonyt, hogy az eskütételt bonyolítsa le. Kérem az eskü letételéhez 
felállni, és az eskü szövegét nevükkel elnök asszony után mondani.  
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Én ……. Esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek, az Alkotmányt a 
többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot 
megőrzöm; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Szihalom Település fejlődésének 
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Isten 
engem úgy segéljen! (meggyőződés szerint)  

 
Farkas József korelnök: Köztudott, hogy az október 03-i választás alkalmával az 
Önkormányzat polgármesterének Bóta József Sándor Urat választották.  
Az Önkormányzati törvény 32. §-a kimondja, hogy a polgármester megválasztását követően a 
Képviselő-testület előtt esküt tesz.  
Felkérem a polgármester urat az eskü letételére.  
 
Kérem, szíveskedjenek felállni, Polgármester Úr pedig az eskü szövegét mondja az elnök 
asszony után.  
 

Én ……. Esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek, az Alkotmányt a 
többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot 
megőrzöm; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Szihalom Település 
fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem. Isten engem úgy segéljen! (meggyőződés szerint)  

 
Köszönöm, foglaljanak helyet.  
Kérem, hogy a kiküldött meghívó alapján az ülés napirendi pontjait elfogadni szíveskedjenek. 
Szavazásra bocsátja a napirendi pontokat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.   
 
Napirendi pontok: 

1. A polgármesteri ciklusra vonatkozó céljainak, elképzeléseinek ismertetése.  
Ea.: Bóta József Sándor polgármester  
2. Bizottságok megalakítása 
Ea.: Bóta József Sándor polgármester  

� Ügyrendi bizottság 
� Pénzügyi bizottság 
� Turisztikai, idegenforgalmi bizottság 

3. Alpolgármester választása, eskütétele 
Ea.: Bóta József Sándor polgármester  
Esküvevő: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia VB Elnök 
4. Polgármester tiszteletdíjának megállapítása 
Ea.: Korelnök 
5. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
Ea.: Korelnök 
6. 7/2010. (X. 11.) számú rendelettel a 22/2006. (XII. 13.) számú Szervezeti és Működési 

Szabályzatról szóló rendelet aktuális módosítása egységes szerkezetben, felülvizsgálat 
megkezdésére történő megbízás 

Ea.: Bóta József Sándor polgármester  
7. Szennyvízpályázatról szóló beszámoló 
Ea.: Bóta József Sándor polgármester  
8. Közbeszerzési pályázat kiírása a közétkeztetésre 
Ea.: Bóta József Sándor polgármester  
9. Egyebek 
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I.  Napirendi pont: A polgármesteri ciklusra vonatkozó céljainak, 
elképzeléseinek ismertetése.  

 

Farkas József korelnök: Az elfogadott napirendnek megfelelően felkérem, Bóta József Sándor 
Polgármester Urat ismertesse polgármesteri programját.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, valamint a 
megjelent vendégeket. Nagy megtiszteltetés érte, és nagy felelősséget kapott Szihalom község 
polgárai részéről, hiszen nagy feladat az, hogy egy település lakosságának a megelégedésére, 
boldogulására tegyen az ember. Ezt a feladatot hosszú hezitálás után vállalta el. Megköszöni a 
bizalmat minden szavazópolgárnak, a lakosság minden tagjának, hiszen sokszor a döntés úgy 
születik, hogy a család megbeszéli, ebbe sok mindenki beleszól, és az formálódik. Most 
inkább a felelősségtudattól elérzékenyülve mondja azt a pár szót, amit el kell mondjon. A 
választási programját ismertette a lakossági fórumon, a szórólapján, amit minden családhoz 
eljuttatott. Reméli, hogy az tűnik ki belőle, hogy őszintén, tiszta szívvel, segítő szándékkal, a 
falu boldogulására szeretne tenni. Ezért is fogalmazott úgy, hogy mint a falu szülöttje és a 
faluhoz örökké kötődő ember, - lehet, hogy aki nem itt lakik, az nem biztos, hogy így érzi, de 
ő úgy érzi, - ahogy az ember korosodik, és tapasztalatokat szerez, egyre erősebbé válik a 
vonzalom a szülőfalu iránt. Akkor lesz igazán boldog, ha az itteni emberek is boldogok 
lesznek. Ha együtt tudnak dolgozni, és a falut eredményesen tudjuk működtetni, a szükséges 
feladatokat el tudják látni, a nehézségeken át tudnak lendülni, a mostani gödörből ki tudnak 
kapaszkodni, és ez a falu valóban arra a szintre jut, amit megérdemel. Megérdemli, hogy 
vezető szerepe legyen itt a környéken, megérdemli, hogy az itteni emberek ne komoran, 
szomorúan közlekedjenek az utcán, hanem boldogan köszöntsék egymást az utcán, és ne a 
rosszakról kelljen beszélni, hanem csak a jó dolgokról, hogy abból nagyon sok legyen. Az, 
hogy ki ő, honnan jött, hová tart, mindenki előtt világos, erről nem kíván beszélni. Vannak 
feladatok, amiket el kell látni, meg kell oldani, ezek között sok minden van, ami mindenki 
számára fontos. A programjában is hangsúlyozta, hogy a mikro térségi szerepet kell erősíteni, 
együttműködni a szomszédos településekkel. Arra kell törekedni, hogy megtaláljuk a közös 
pontokat, akkor is, ha nem teljesen értünk egyet, hiszen az ellenségeskedés soha nem vezet 
jóra. A foglalkoztatottság javítása is nagyon fontos téma, a helyi munkalehetőségek bővítése. 
Forrásokat kell találni hozzá, a befektetők oldaláról, és munkaerőt kell találni a helyi 
lakosságból. Mindenki dolgozzon, dolgozzanak azok is, akik esetleg ma nem találnak a 
képzettségüknek megfelelő munkát, nem az a boldog ember, aki otthon ül munkanélküliként 
vagy szociális segélyen van, hiszen minden emberben van lehetőség a feladatok 
végrehajtására, az alkotáshoz, még a csökkent munkaképességűek esetében is. Ezért, az 
nagyon fontos dolog, hogy mindenkinek tudjunk lehetőséget adni, hogy a munkán keresztül 
tudjon érvényesülni. Ezért a helyi vállalkozások fejlődjenek, előnyt élvezzenek más 
vállalkozásokkal szemben, akár az iparban, a kereskedelemben, vendéglátásban, más egyéb 
szolgáltatásban. A falusi turizmus megszervezése is nagyon fontos feladat, hiszen a falunak a 
jövőből adható szerepe az, hogy a városi gyerekek, emberek számára pihenést, kikapcsolódást 
biztosít, a természettel való kapcsolatot jelenti majd a városi embernek majd, ha a gyermeke 
olyan környezetbe kerülhet, ahol növénytermesztést lát, állatokkal foglalkoznak, a falusi 
életmód szépségeit ismeri meg. Ezek nélkül az ősgyökerek nélkül nincs jövője egyetlen 
nemzetnek sem. Kulturális programok, hagyományőrző rendezvények szervezését meg kell 
teremteni, nem egy alkalommal, nem két alkalommal, hanem sorozatokra van szükség, ami 
ráirányítja a figyelmet a falura, az itt élő emberekre, lehetőségekre, ezáltal vonzóvá teszi azt. 
A falu lélekszáma ne csökkenjen ebből adódóan sem, inkább jöjjenek ide minél többen lakni, 
és egy felfelé ívelő népességű település legyen. Úgy tudta, hogy 2200 körül van a lakosság 
száma, és szomorúan tapasztalta, hogy ez csak 2092 fő. Fogyunk, emiatt nagyon fontos olyan 
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intézkedések megtétele, ami vonzza ide az embereket, a vállalkozásokat, ezzel együtt az 
idetelepülőket is, és a népességszámban fontos, hogy a Magyar Nemzet újra életre kapjon, és 
erősödjön. A magyar embereknek a gyermek szaporulatot nagyon komoly át kell gondolni, a 
fiatalok részére olyan lehetőséget adni, vagy olyan támogatásokat adni, hogy ne kényszernek, 
hanem boldogan vállalják fel, és szaporodjunk, és többen legyünk, mert nagyobb lesz az 
örömünk is. A pályázatokat minden területen és minden szinten be kell adni. Pályázatok 
nélkül egy település, egy intézmény sem tud meglenni. Pályázni kell állandóan, minden 
lehetőséget kihasználni, ehhez önerőt kell teremteni. Az önerő nagyon fontos kérdés, ezért 
tartalékokkal kell rendelkezni, sajnos ez pillanatnyilag nehezen mondható el, illetve nem is 
mondható el, de oda kell hassunk, hogy bármilyen forrásból pénzt tudjunk teremteni, hogy ki 
tudjunk mozdulni ebből a tespedtségből. Az úthálózat, a járdák kriminális állapotban vannak a 
faluban, ezért a Heves Megyei Közútkezelővel kell nagyon komoly tárgyalást folytatni, 
röviden és erélyesen, hogy a főút járhatóvá váljon. Neki is okozott már kárt az autójában.  10-
15 centis gödröknél nem lehet közlekedni, csak szlalomozni. Ugyanez a helyzet a legtöbb út 
esetében, kivétel ez alól a Rákóczi út. Most ilyen pályázatról van eredmény, de itt is meg kell 
nézni, hogyan tudjuk megvalósítani, hiszen közben lenne egy szennyvíz beruházás is a 
faluban, és nem tudni, hogyan lehet majd a kettőt összehozni. Azt tudjuk, hogy a legnagyobb 
átka a magyar infrastruktúráknak, hogy amit ma megcsináltak, azt holnap lebontják. Tehát, ha 
most megépítjük az utakat, lehet, hogy holnapután fel kell vágni, mert jön a szennyvíz. Nincs 
meg az az összhang, mint Németországban. A pályázati lehetőségeket figyelembe véve, erre 
oda kell figyelni. Nem lehet olyan utca, ahol nincs járda, ahol gyalogosan nem lehet járni. Jó 
lenne ipart ide telepíteni. Kapcsolatok, ismeretségek révén, székhelyek áttelepítésével vagy 
valóságos tevékenységgel is, ipari park létesítésével. El kell indítani ezt a folyamatot, mert ha 
nem kezdjük meg, akkor ezen a téren lemaradunk, hiszen meg lehet valósítani, erre bizonyíték 
Maklár mellett az ipari park. Ahol működik egy nagykereskedelmi cég, de további befektetők 
is mutatkoznak iránta. Nem vagyunk rosszabb helyzetben, ha úgy vesszük előnyösebb 
helyzetben vagyunk, hiszen az M3-as út itt megy el a közelünkben, akár füzesabonyi, akár 
mezőkövesdi felhajtók felől könnyen megközelíthető, még akkor is, ha nincs külön lehajtó 
csatlakozás. A környezetvédelem területén is el kell indulni, azért is fontos, hogy a 
kisgyermekkortól az oktatásba bele kell vinni az óvodában, általános iskolában, hogy a 
gyermek tanulja meg, hogy a környezetet védeni kell. Sajnos jó példák vannak rá az 
országban, már nemcsak Devecserben és Kolontárban, hanem a Demjéni olajiszap tároló gátja 
kiszakadt, hasonló környezetszennyezés van itt a szomszédunkban is. Ezért meg kell 
tanítanunk a gyerekeket arra, hogyan védjék környezetüket, hogy tiszteljék a környezetükben 
lévő állat és növényvilágot, a természetes vizeket. Ugyanígy a felnőtt embereket is rá kellene 
szoktatni, hogy nem biztos, hogy egy eldobott cigarettacsikk, vagy papírdarab eldobása az 
utcán a környezetünk hasznára válik. Ennek a szemléletnek a felnőtt emberek világába is be 
kell törni és ennek szellemében kell mindenkinek dolgozni, és élni az életét. Erősíteni kell a 
szociális hálót, a hátrányos helyzetű családokat, gyermekeket kiemelt támogatásban kell 
részesíteni, erre pénzforrásokra van szükség, pályázatok révén, amit el kell indítanunk. Akkor 
éri el a célját ez a tevékenységünk, ha oda jut a segítség, ahol tényleg szükség van rá, és ne 
bárki kaphassa és nem mindenféle feltétel nélkül. A múltunkat, hagyományainkat erősen 
meghatározza a hitünk, és lehet, hogy nem mindenki gyakorolja a vallását, de azért az 
erkölcsnek az egyik alapja a hit, és ezért nagyon jó volna, ha ezen a településen nemcsak az a 
100-110 ember járna el templomba rendszeresen, legalább alkalmanként, azért az itteni 
katolikusok nagyobb része eljárhatna, legalább az egyházi ünnepeinket, hagyományainkat 
tisztelnék meg ezáltal. Hiszen ez is egy közösségformáló erő, ami azt jelenti, hogy az 
együttlét boldoggá teszi az embert, erre szükség van. Szükség van a gyerekeink életében, 
hiszen sajnos mi magyarok hajlamosak vagyunk arra, hogy túlszeretjük a gyerekeket, ezáltal 
felmentjük őket minden felelősség alól, és lassan a gyerekeknek csak joga van, kötelessége 
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nincs. Ehhez egy szép, odavezető út, ha megismeri a családja vallásos hagyományait, 
megismeri az ehhez kapcsolódó erkölcsi tételeket, és ez erősíti abban, hogy ő egy becsületes, 
tisztességes, erkölcsös felnőtté váljon. A köztéri szobor téma neki, és ezt már említette a 
lakossági fórumon is, hogy ritka az a község, ahol nincs köztéri szobor, szomorú hogy, 
Szihalom az egyik ilyen. Nincs egy Szent Istvánunk, egy Rákóczink, Petőfink, Kossuthunk, 
tehát ez a falu jelkép nélkül van, pedig találnánk jelképet, amire szükség is volna, hiszen az 
ünnepek alkalmával, mint koszorúzási helyet szebbé tenné. Ezáltal is összetartóbbá válhatna, 
hiszen a múlthoz kötődni kell, és a múltból építkezik a jövő. A felhalmozott költségvetési 
hiány megszüntetése nagyon fontos dolog. Köztudott, hogy a község folyószámlahitele 
majdnem ki van merítve, ezen túlmenően a pályázatokat hiába nyerjük meg, ha önerővel nem 
rendelkezünk, az önerőt is hitelből kell biztosítani, ezek halmozottan jelentkeznek. Erről 
természetesen nagyon szeretnénk részletes és alapos tájékoztatást adni, a falu pénzügyi 
lehetőségeiről, a pénzügyi forrásokról, egy nyilvános tájékoztatót, minden szihalmi polgárhoz 
eljuttatni. A tisztánlátás érdekében és azért, hogy ne háttérből, fél hírekből és egyéb módon 
haljanak róla, hanem tudjanak konkrétan róla, hogy ezek a tények, ilyen bevételek mellett, 
ilyen kiadások, és a mérlegfőösszeg pedig ennyi mínuszt tartalmaz. Ezek alapvetően fontosak 
a tisztánlátás miatt, és kéri képviselőtársait, – maga is erre fog törekedni – hogy bárkivel 
beszélget is, tiszta őszinteséggel és objektív módon közöljük ezeket az adatokat, mindenféle 
érzelem és hozzáfűzés nélkül, hogy hol tartunk és hová tartunk. A maga részéről röviden 
összefoglalva ezeket szerette volna elmondani, hiszen ahogy mondta is és írta is, hogy igazi 
szihalmi az, aki önzetlenül tett és tesz a faluért, közössége felemelkedéséért. Ezen gondolatok 
jegyében ajánlja ezt a programot a Képviselő-testületnek, és a szihalmi polgároknak, ígéri, 
hogy a bizalommal nem visszaélek, hanem a lehetőségekkel élve megtesz mindent képességei 
szerint a falu jobbulásáért, előrejutásáért.  
 
Farkas József korelnök: Megköszönöm polgármester úrnak, hogy vázolta elképzeléseit a 
jövőre vonatkozóan. Remélem, hogy az elhangzottakat a Képviselő-testülettel szorosan 
együttműködve sikerül megvalósítani, és munkánkkal Szihalom település fejlődését 
szolgáljuk.  
 

II.  Napirendi pont: Bizottságok megalakítása 
 
Farkas József korelnök: Az Önkormányzati törvény 22. §-a alapján a Képviselő-testület 
határozza meg a bizottság szervezetét, választja meg bizottságait. A 2000-nél több lakosú 
településen kötelező Pénzügyi bizottság létrehozása. Átadom a szót Bóta József Sándor 
polgármesternek a bizottságra vonatkozó tervei ismertetésére.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A Pénzügyi bizottság esetében olyan személy jelölésére 
gondoltak, aki jártas a dologban, és polgármesteri tapasztalatai alapján ezeket az ismereteket 
jól tudja majd használni. Bízik benne, hogy egyetért vele a Képviselő-testület, tehát a 
Pénzügyi bizottság elnökének Farkas Józsefet jelöli. Tagoknak: Virágh Dénest, Tóth 
Barnabást, Boda Sándort, külső tagként: Koós Jánosnét.  
 
Farkas József korelnök: Kéri a képviselőket, hogy Polgármester Úr által tett javaslatokhoz 
szóljanak hozzá.  
 
Mivel hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, Farkas József korelnök szavazásra bocsátja a 
Pénzügyi bizottság elnökének Farkas Józsefnek a megválasztását, ami a Képviselő-testület 1 
tartózkodással valamint 6 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:   
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Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
158/2010. (X. 13.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Pénzügyi bizottság elnökének megválasztása  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Farkas József korelnök: Szavazásra bocsátja a Pénzügyi bizottság tagjait, amit a Képviselő-
testület egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
159/2010. (X. 13.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Pénzügyi bizottság tagjainak megválasztása  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Az Ügyrendi bizottságnak törvényi, jogrendi szerepe van. 
Elnöknek: Tóth Barnabást jelöli. Tagoknak: Ficsór Kálmánnét, Farkas Józsefet.  
 
Farkas József korelnök: Kéri a képviselőket, hogy Polgármester Úr által tett javaslatokhoz 
szóljanak hozzá.  
Mivel hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, Farkas József korelnök szavazásra bocsátja az 
Ügyrendi bizottság elnökének Tóth Barnabásnak a megválasztását, ami a Képviselő-testület 1 
tartózkodással valamint 6 igen szavazattal elfogadott és az alábbi határozatot hozta:   
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
160/2010. (X. 13.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Ügyrendi bizottság elnökének megválasztása  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
Farkas József korelnök: Szavazásra bocsátja az Ügyrendi bizottság tagjait, amit a Képviselő-
testület egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
161/2010. (X. 13.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Ügyrendi bizottság tagjainak megválasztása  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Az Idegenforgalmi és kulturális bizottságnak fontos szerepe 
van falunk esetében is. Elnöknek: Boda Sándort jelöli. Tagoknak: Virágh Dénest, Ficsór 
Kálmánné, külső tagnak: Józsáné Debreceni Editet.  
 
Farkas József korelnök: Kéri a képviselőket, hogy Polgármester Úr által tett javaslatokhoz 
szóljanak hozzá.  
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Mivel hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, Farkas József korelnök szavazásra bocsátja az 
Idegenforgalmi és kulturális bizottság elnökének Boda Sándor a megválasztását, amit a 
Képviselő-testület 1 tartózkodással valamint 6 igen szavazattal elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta:   
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
162/2010. (X. 13.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Idegenforgalmi és kulturális bizottság elnökének megválasztása  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Farkas József korelnök: Szavazásra bocsátja az Idegenforgalmi és kulturális bizottság tagjait, 
amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
163/2010. (X. 13.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Idegenforgalmi és kulturális bizottság tagjainak megválasztása  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Boda Sándort azért javasolta az Idegenforgalmi és 
turisztikai bizottság elnökének, mivel kapcsolata van a vendéglátással kulturális szempontból 
is, és a hozzákapcsolódó képviselőtársaknak is az oktatás és a kereskedelem szempontjából.  
 
Az alpolgármester megválasztása titkos szavazással történik,, melyről külön jegyzőkönyv 
készül. Az alpolgármester megválasztása után az ülés újra nyílt formában zajlott tovább.  
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
164/2010. (X. 13.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Alpolgármester megválasztása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Felkéri Kotánné Szentgyörgyi Szilva HVB elnököt, hogy az esküt vegye le Alpolgármester 
Úrtól, illetve a bizottságok külső tagjaitól.  
 

Kérem, szíveskedjenek felállni, Alpolgármester Úr pedig az eskü szövegét mondja az elnök 
asszony után.  
 
Kotánné Szentgyörgyi Szilvia HVB elnök: Kérem, a szöveget mondja utánam.  
 

Én ……. Esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek, az Alkotmányt a 
többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot 
megőrzöm; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Szihalom Település 
fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem. Isten engem úgy segéljen! (meggyőződés szerint)  
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Farkas József korelnök: Felkéri Kotánné Szentgyörgyi Szilva HVB elnököt, hogy az esküt 
vegye le a bizottságok külső tagjaitól.  
 

Kérem, szíveskedjenek felállni, a külső bizottsági tagok pedig az eskü szövegét mondják az 
elnök asszony után.  
 
Kotánné Szentgyörgyi Szilvia HVB elnök: Kérem, a szöveget mondják utánam.  
 

Én ……. Esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek, az Alkotmányt a 
többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot 
megőrzöm; bizottsági tisztségemből eredő feladataimat Szihalom Település fejlődésének 
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Isten 
engem úgy segéljen! (meggyőződés szerint)  

 
Farkas József korelnök: Köszönöm, foglaljanak helyet.  
 

IV.  Napirendi pont: A polgármester tiszteletdíjának megállapítása  
 

Farkas József korelnök: A polgármester illetményéről a Képviselő-testület az alakuló ülésen 
dönt nyílt ülésen, mert közérdekű adatról szól. Bóta József Sándor polgármester társadalmi 
megbízatású polgármester. A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját a 
Polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi 64. tv. (Pttv.) 4/A § (3) bekezdése alapján kell megállapítani. 
Bóta József Sándor azonban írásban nyilatkozott, hogy nem tart igényt tiszteletdíjra. Mivel 
fent említett törvény lehetővé teszi azt, hogy a Képviselő-testület költségtérítést állapítson 
meg a polgármesternek. Ebben benne van az autóhasználat és a telefonhasználat, és ennek a 
felső határa 40 ezer forint.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Szavazás előtt szeretné elmondani, hogy van egy iskolai 
telefonja. Most nem azt a világot éljük, hogy az iskolát ezzel még meg tudná terhelni. Saját 
céljára nem használja ezt a telefont, az iskola neki viszont ugyan olyan felelősség, hogy 
mennyi költséggel jár. Ezért gondolta, hogy van egy telefon, ami eddig is volt, neki 
kimondottan önkormányzati célra lenne használva. A másik dolog az, hogy az autó az iskoláé. 
Azt használja, azzal jár, a benzinköltséget az iskola téríti, ezt sem akarja az iskolára hárítani, 
hiszen még egyszer elmondja, neki ugyanakkora felelősség az iskola. Ezért gondolta úgy, 
hogy valóban csak a ténylegesen felmerülő költséget, felső plafont meghatározva. Itt 77 ezer 
forint lehetne a legmagasabb térítési összeg, de azt mondta, hogy neki nem kell, semmire 
nincs szüksége. Ha magáncélból, hétvégén kijön az neki saját költsége. Maximum 40 ezer 
forintot használhat fel, de lehet, hogy annyit sem. Kb. 2 benzinszámlát és a telefonköltséget 
jelentené. Ha egyetértenek, akkor jó, ha nem az sem baj, mert akkor megoldja saját zsebből.  
 
Farkas József korelnök: Úgy gondolja, hogy nem szabad szerénynek lenni, az elvégzett 
munkáért az önkormányzatnak fizetni kell, ezzel biztos, hogy negatívba nem csúszik a 
számlánk. Véleménye szerint ez még kevés is.  
Szavazásra bocsátja a maximum 40 ezer forint összegű költségtérítést, melyet a Képviselő-
testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
165/2010. (X. 13.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Polgármesteri költségtérítés elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

V. Napirendi pont: Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
Farkas József korelnök: Dr. Joó Csaba is nyilatkozott, hogy nem kér semmilyen jellegű 
költségtérítést.  
 
Dr.Joó Csaba alpolgármester: Nem kér sem tiszteletdíjat, sem költségtérítést nem kér.  
 
Farkas József korelnök: Véleménye szerint erre a következő testületi ülésen még térjenek 
vissza a képviselők, mert ez így méltánytalan. Polgármester Urat helyettesíteni kell, és 
nyilvánvalóan ez áldozatokkal fog járni.  
 
Dr. Joó Csaba alpolgármester: Mint ahogy a kampány során is említette, nem kér sem 
tiszteletdíjat, sem költségtérítést, eddig is ment rengeteget a falu érdekében, és fog még ezután 
is, nem kér semmilyen megállapítást.  
 

Farkas József korelnök: Még egyszer gratulálok polgármester úrnak tisztségéhez, munkájához 
jó egészséget, sok sikert kívánok! Gratulál a bizottságok elnökének, tagjainak is. A 
Képviselő-testület megalakultnak tekinthető, így a polgármester átveheti az ülés vezetését.  
 

VI.  Napirendi pont: 7/2010. (X. 11.) számú rendelettel a 22/2006. (XII. 13.) számú 
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet aktuális módosítása 
egységes szerkezetben, felülvizsgálat megkezdésére történő megbízás 

 
Bóta József Sándor polgármester: Ismerteti az SZMSZ módosítását.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: A határozatképességhez 4 fő szükséges, kikerültek 
bizonyos dolgok a rendeletből. 6 hónapon belül, átfogóan felül kell majd az SZMSZ-t 
vizsgálni. Mindenki megkapta az aktuális tervezetet, várja az ezzel kapcsolatos kérdéseket, 
észrevételeket.  
 
Koós Jánosné Pénzügyi bizottság külső tagja: Észrevételezi, hogy a 3. sz. melléklet el van 
számozva.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Nehéz ezt első alkalomra áttekinteni, idő kell hozzá, hogy a 
szükséges módosítást végrehajtsuk.  
Szavazásra bocsátja az SZMSZ-t, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi rendeletet alkotta: 
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Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2010. (X. 14.) számú RENDELETE 

 
A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2006. (XII. 13.) rendelet módosításáról 

egységes szerkezetbe foglalva 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

VII.  Napirendi pont: Szennyvízpályázatról szóló beszámoló 
 
Bóta József Sándor polgármester: Kéri, hogy adjanak tájékoztatást a szennyvízberuházással 
kapcsolatban a tisztánlátásért, szeretnék összefüggően látni az egészet.  
 
Kiss László Innoinvest Kft.: Köszönti a megjelenteket. A szennyvízzel kapcsolatban a korábbi 
években már voltak próbálkozások, amik sikertelenek voltak, megszüntették az agglomerációs 
besorolást. Keresték a településeket, hogy melyiknek lehet esélye a pályázat benyújtására. A 
besorolás tekintetében léptek, így elindult egy folyamat. Meg voltak a tervezési folyamatok, 
támogatások. A pályázat beindulásához a támogatásra szükség volt. A testület döntött, hogy 
azokkal a feltételekkel, amit a KEOP nyújt, elindulhat a pályázat. 85 %-os támogatással, 
legalább 75 % lakossági bekötés szükséges, és meg kellett tenni a megbízásokat is. Illetve a 
saját erő tekintetében a vízi közmű társulat megalakítására is szükség volt. Ez nagyon 
bonyolult dolog volt, a korábban létrehozott társulatot meg kellett szüntetni. Talán a nem 
megfelelő kommunikációnak is köszönhető, hogy ez így alakult. Meg kellett szüntetni a 
társulatot, de erről Zrupcsán László fog beszélni. Három kiválasztást kellett tartani, ami 
megtörtént, ennek alapján szerződést kellett kötni, elindult a munka. A tervezést benyújtották 
engedélyezésre, és elvi engedélyezési dokumentáció lesz. Az engedély még nem került 
kiadásra, ez majd hiánypótlásra fog kerülni. A pályázati dokumentáció elkészült, a pályázat 
benyújtásra kerül holnapután, október 15. az utolsó benyújtási határidő. A hiánypótlásnál 
minden dokumentumot be kell mutatni, ehhez szükség van az összes igazolásra, egyéb 
dokumentáció benyújtására. A KEOP elvárja, hogy ez a beruházás megvalósítható legyen, 
ebbe beleszámítanak a díjak is. A számítások elvégzésre kerültek, és azt mutatják, hogy a 
beruházás támogatható és elfogadható. Részletesen ismerteti a költséghaszon-elemzést. 17 
millió forint erejéig kértük a Heves Megyei Vízmű segítségét. A vízmű kinyilvánította, hogy 
nem tud ilyen mélységben szerepet vállalni. Megkeresték a Füzes Takarék Szövetkezeti 
Hitelintézetet, aki a finanszírozással kapcsolatban azt mondta, hogy 145 millió forintig tudják 
biztosítani a hitelt, így nem lesz ezzel sem probléma. De a korábban hozott nyilatkozatot 
módosítani kell a testületnek. 26-án lesz a vízi közmű társulat ülése, utána alá tudják írni a 
szerződést. Részletesen ismerteti a díjmeghatározásokat. Ezeknél a számoknál alacsonyabbat 
nem lehet megállapítani, csak abban az esetben, ha az önkormányzat átvállalja a különbözetet.  
 
Farkas József: Az a kérdése, hogy Szihalom önállóan nyújthat-e be pályázatot 
szennyvízelvezetésre. Jogszabályba foglalták-e vagy csak ígérvény van arra, hogy 2000 
lakosegyenérték felett a település önálló agglomerációt képezhet.  
 
Dobos Miklós Transdowell Zrt: Ezt a rendeletet 2 évente módosítják. 
 
Kiss László Innoinvest Kft.: A VKKI támogató nyilatkozatot adott, amiben jóváhagyta az 
önállóan agglomerációt, a 2000 lakos egyenértékűnél ezt teszi lehetővé.  
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Farkas József: Az alaprendeletből kell kiindulni. Véleménye szerint nem biztos, hogy 
együttesen írja elő, lehet, hogy jóváhagyja azt, ami volt. Feltétlenül szükség van-e önálló 
szennyvíztisztító telepre? 
 
Dobos Miklós Transdowell Zrt.: Először a 25/2002. rendeletben írták elő azt, hogy az 
önkormányzatok milyen agglomerációt hozhatnak létre. Itt agglomerációs központ 
Füzesabony a szennyvízteleppel és a tagtelepülések Dormánd, Besenyőtelek, Szihalom, 
Mezőszereme, Mezőtárkány, Egerfarmos. A 2004-es rendelet szerint a Füzesabonyi központú 
agglomerációhoz csak Dormánd és Besenyőtelek tartozik. A 2000 fő alatti település nem 
képezhet agglomerációt, a 31/2006-os rendelettel 2014-ig minden új agglomeráció létesítését 
megtiltják. Nem tudtuk, hogy miért teszik ezt, Szihalmot jogtalanul törölték.  
 
Kiss László Innoinvest Kft.: Természetesen voltak egyeztetések, és megállapításra került, 
hogy jogtalanul került ki Szihalom. Erre volt esély, azt kérték, amit jóvá fognak hagyni.  
 
Dobos Miklós Transdowell Zrt.: Ki sem adják az engedélyt  szennyvíztisztító telep nélkül. 
2009. 04. 10-én jelent meg a jogszabály.  
 
Farkas József: Együtt indultunk Dormánddal, ők megvalósították már. Megkapta a támogatást 
és nem volt önálló tisztítójuk. Füzesabonyban nekünk is van tulajdonrészünk.  
 
Dobos Miklós Transdowell Zrt.: Nincs akkora kapacitása Füzesabonynak, hogy ez elbírta 
volna Szihalmot. Nem engedik, hogy odamenjünk, a jogszabály ezt írja elő.  
 
Kiss László Innoinvest Kft.: Nekünk ez a levél kell a pályázathoz, ez elég. Tudják, hogy ez a 
levél akkor születik meg, ha a miniszter jóváhagyta. Jövő évben a rendeletben benne lesz újra. 
Sok munka van még előttük.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Nincs hosszú idő, a lehetőséget ki kell használni, mert 
akkor az egész pályázat nem jön létre. 1 hónap van a hiánypótlásra, dönteni kell. Ezekben a 
dolgokban jártasak, ezt el kell fogadni.  
 
Dr. Joó Csaba: A lakossági rész a 17 millió forint nélkül van? 
 
Kiss László Innoinvest Kft.: Igen, ez kiszámolásra került, azzal kalkuláltak, ami a klasszikus 
forma. Ha a kérelem alá van írva, 2 nap múlva kiadják a nyilatkozatot. Elmondta a 
Takarékszövetkezet elnöke, hogy ez az összetételű Képviselő-testület és vezetés nagy 
garanciát jelent a bank számára, ezt az összeget meghitelezik. 640-nél is több az LTP-s.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Az önerőnél van hitelígérvény, de vannak egyösszegű 
nyilatkozatok is.  
 
Kiss László Innoinvest Kft.: Azt az összeget a kamattörlesztésére kell fordítani. Lesz majd 
egy önálló költségvetés, ami ezt pontosan bemutatja. Ha a társulat nem tud fizetni, készfizető 
kezességet vállal az önkormányzat, és a végén elszámolnak majd egymással. Amikor a 
hitelszerződés aláírásra kerül, a melléklete lesz egy társberuházói szerződés, abban szerepelni 
fognak ezek a dolgok is.  
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Malik István Heves Megyei Vízmű Zrt.: Köszönti a testület tagjait. Tájékoztatja a 
képviselőket, hogy 117 településen üzemeltetnek, 37 településen szennyvízzel és ivóvízzel is 
jelen vannak. 5 milliárd forint körüli az árbevételük. 320 ezer lakost jelent a 117 település, 
Magyarországon a 3. legnagyobb vízi közmű szolgáltatók. Örömmel hallja ezeket a 
szándékokat, hogy ilyen tervek vannak, közel állnak a megvalósításhoz. Egy mértékadó 
döntést kellene a testületnek hozni, hiszen tudni való, hogy vannak bizonytalanságok. Reméli, 
hogy bölcs és előremutató döntés fog születni. Tettek bizonyos lépéseket az ügy érdekében. 
Ez a megoldás jó megoldásnak kínálkozik. Fel vannak készülve, ha úgy döntenek, akkor egy 
új kúttal, új vízbázis feltárásával, új alapokra helyeznénk a vízszolgáltatást, megszűnne a 
Mezőszemerétől való függés. A szennyvízzel kapcsolatban sok hozzátennivalója nincs, Kiss 
László részletesen elmondta a teendőket, ezek az információk a helyénvalóak. Felvetődött az 
üzemeltető kérdése is. Meghozták az ezzel kapcsolatos döntésüket, jó néven vennék, ha ők 
lennének az üzemeltetők. Segítik a projekt megvalósítását. A 17 millió forinttal kapcsolatban 
nem tudtak pozitív választ adni, de örül, hogy megoldódott ez a kérdés. De biztos, hogy 
számtalan kérdés fog felvetődni még, ahol a leendő üzemeltetőnek meg kell jelenni a 
véleményének. Voltak olyanok, akik a 24. órában döntöttek az üzemeltető személyéről. Más 
választásuk nem volt, tudomásul kellett venni, hogy így kell üzemeltessenek, de sok 
problémájuk ered a dologból. Összegezve ezeket a tapasztalatokat, szeretnének a kezdetektől 
jelen lenni.  
 
Kiss László Innoinvest Kft.: A korábbi megbeszélések alkalmával egyezség történt az ivóvíz 
kérdésében. Akkor úgy vették, hogy az ivóvízzel kapcsolatos tervek megegyeztek az 
önkormányzattal. A megvalósíthatósági tanulmányban a Heves Megyei Vízmű kerül 
bemutatásra, akkor ezt biztosra is vették. A pályázatban is ők vannak bemutatva.  
 
Malik István Heves Megyei Vízmű Zrt.: Volt egy kézfogás és történt testületi határozat a 
kúttal kapcsolatban. A vége lemaradt, finanszírozási garanciát kértek volna, 10 éves 
üzemeltetésre.  
 
Ficsór Kálmánné: Erről a testület szavazott. A kútról is és az üzemeltetőről is.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Ez így volt.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Részletesen ismerteti a megállapodást.  
 
Malik István Heves Megyei Vízmű Zrt.: Hiányzik az az 1 mondat az 10 éves üzemeltetésről.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Nem biztos, hogy emiatt kellene kétséget támasztani. A 
megállapodás megtörtént. Ez mehet hiánypótlás keretében? 
 
Kiss László Innoinvest Kft.: Meg kell történjen a megállapodás egy szerződéskötés keretében. 
Erre úgy is fel fogják hívni a figyelmet. Készüljünk fel arra, hogy ezt hiánypótlás keretében 
be kell majd csatolni. A hiánypótlás benyújtható, de nem ezzel a tartalommal.  
 
Farkas József: Ez egy testületi határozat, de nem lett aktiválva, a hajlandóság meg van? 
 
Malik István Heves Megyei Vízmű Zrt.: Természetesen van.  
 
Tóth Barnabás: Erről történt egy határozat, nem tudja, hogy került ez ki belőle. 2 fő képviselte 
az önkormányzatot és Kiss László az Innoinvest Kft. részéről, nem tudja, hogy maradt ez el.  
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Kiss László Innoinvest Kft.: Így volt. Behozták a papírokat, azt aláírták, amit ő nyugtázott.  
 
Bóta József polgármester: Üzemeltetési szerződést kell kötni.   
 
Dr. Joó Csaba: Az akkori dátummal már nem lehet, mert nincs, aki aláírja.  
 
Malik István Heves Megyei Vízmű Zrt.: Július 18-án fel lett mondva az üzemeltetési 
szerződés, ettől az időponttól kezdve üzemeltető nélküli állapot van, de üzemeltetési engedély 
nincs.  
 
Farkas József: A szerződés hiánya biztos, hogy elutasító döntést eredményez.  
 
Zrupcsán László N-Alexander Kft.: Köszönti a testület tagjait. Az előző társulat megszűnt és 
nincs akadálya tovább az önálló vízi közmű társulat létrehívásának. Folyamatos a szervezés, 
az alakításnak nincs törvényi akadálya. A hétvégén is lesz további szervezés, ettől függetlenül 
az alakuló közgyűlést meg lehet tartani. A meghívó alá van írva, megy ki a lakosság felé, a 
hirdetmény kihirdetésre kerül. Meg kell választani az új delegált tagokat, intéző és ellenőrző 
bizottságot, akik vállalják a társulati munkát. Aki nem önkéntes belépő, kényszer belépő lesz, 
annak is egyösszegben kell majd megfizetni a díjat, amikor szerződéskötésre kerül sor. Így 
plusz 73 millió forint lesz a társulat vagyona. A társulat vissza tudja fizetni és a kamat is 
megfizethető ebből a társulati pénzből. Tényleges szerepvállalása csak akkor van az 
önkormányzatnak, ha ezt a pénzt nem tudja beszedni, hiszen készfizetési kezességvállalása 
van. Szükség van a visszavonhatatlan hitel ígérvényre. Az önkormányzat a számlanyitási díjat 
már kifizette, ezért a hitelfedezet aktiválva van. Ők biztosítják a jogi hátteret, minden munkát 
elvégeznek, jegyzőkönyvet vezetnek, cégbíróság felé benyújtják a dokumentumokat.  
 
Dr. Joó Csaba: Ha a pályázat nem nyer van-e kötelezettsége az önkormányzat felé? 
 
Kiss László Innoinvest Kft.: Az elkészült terveket szerzői jog védi, marad a tervezőnél. Ha 
látni, hogy valami nem jó, vissza lehet vonni a pályázatot. Meghosszabbították a határidőt 
december 15-ig, újra be lehetne nyújtani. Nincs anyagi konzekvencia.  
 
Zrupcsán László N-Alexander Kft.: Ha a társulat megalakul a lakossági befizetés nem indul 
meg, amíg nem nyer a pályázat. Folyamatosan tudnak önerőt biztosítani, de lakossági 
befizetés nem indul el addig. Az LTP aktiválással kapcsolatban változás van, a 
Fundamentánál legalább 100 Ft-tal meg kell kezdeni a befizetést. Ha nem nyer a pályázat, 
akkor 1 havi összeget be kell fizetni. Ez egy későbbi dolog és nem is biztos. Most mennek ki 
a visszaigazolások a lakosság felé.  
 
Dobos Miklós Transdowell Zrt.: Több, mint 10 éve dolgozik már Szihalom 
szennyvízberuházásán. A vízjogi engedélyezés terv szinten készen van. A tisztító telep az 
M3-as autópálya és a Rima-patak közötti területen valósul meg. Két ingatlan az, ami kiesik a 
védőtávolságból. Engedélyt csak akkor lehet beszerezni, ha a tisztítótelep az önkormányzat 
tulajdonában van. Arra jutottak, hogy elvi engedély kérelmet adnak be, nincs sok idő, ezért 
meg kell szerezni a tulajdonjogot, meg kell kezdeni a művelésből való kivonást. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Folyamatban vannak az intézkedések. Folyik a tárgyalás. 
Köszöni az alapos tájékoztatást, igazán most került képbe a beruházással kapcsolatban. 
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Szűkös a határidő az üzemeltetési szerződést holnap megköti a Heves Megyei Vízmű Zrt-vel. 
Nagyon fontos dolog a terület megszerzése és a szerződés aláírása.  
Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy a Képviselő-testület megerősíti azon szándékát, 
hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt-vel üzemeltetési szerződést köt az ivóvízhálózat 
üzemeltetésével kapcsolatban, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
166/2010. (X. 13.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Testületi határozat megerősítése ivóvízhálózat üzemeltetésével kapcsolatban.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy a Képviselő-
testület megerősíti azon szándékát, hogy a KEOP pályázat keretén belül Szihalom Település 
pályázatot nyújt be szennyvíztisztító telep létesítésére és elvezetésre. 
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
1672010. (X. 13.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Testületi határozat megerősítése KEOP pályázat benyújtásával kapcsolatban.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

VIII.  Napirendi pont:  Közbeszerzési pályázat kiírása a közétkeztetésre 
 
Bóta József Sándor polgármester: Rövid időszakra született a szerződés a Juventus Panoráma 
Kft-vel, ez év december 31-én lejár. A kiírásnál vannak bizonyos elképzeléseink és szeretné, 
hogy a testület is osztaná a véleményét. Túl rövid az idő a feltételek pontos, alapos 
megfogalmazására. Tudomása szerint nem lett jobb a minőség és sokan nem is veszik igénybe 
emiatt az étkezést. A helyi vállalkozásoknál is körül kellene nézni. Ezt a dolgot nagyon jól 
körül kell határozni. Ha nem tudunk jó szempontokat összehozni ilyen rövid idő alatt, akkor 
nem érdemes neki látni, mert annak nincs értelme, hogy gyenge minőségű étkezést kapjanak a 
gyerekek és a felnőttek. Az alapos előkészítés érdekében érdemes lenne 1-2 hónapra 
meghosszabbítani a szerződést. Az, hogy a pályázat meghirdetése mennyire volt nyilvános 
arról nincs meggyőződve. Alaposan elő kell készíteni a pályázatot. Amennyiben azonosak a 
feltételek, akkor a helyi pályázó kerüljön előnybe. Meg kell nézni a tartalmát is, mert ez 
véleménye szerint nem tartalom. Nem egy alaposan előkészített pályázati kiírás.  
 
Dr. Joó Csaba: Ha közbeszerzésre nem tudjuk kiírni, akkor arról kellene dönteni, hogy mikor 
lesz testületi ülésen ez napirendi pont és mennyi idő kell ehhez.  
 
Bóta József Sándor polgármester: 60 nap a kiírás, 1 hónap kell az előkészítésre. Annak nem 
volna értelme, hogy 1 vállalkozásnak szóló pályázati kiírás legyen. Komoly feltételeket kell 
meghatározni, ami nemcsak árat jelent, hanem minőséget és mennyiséget is. A normatívák 
megadása mellett milyen feltételekkel szeretnénk minőségi étkezést biztosítani. Fontos 
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szempont, hogy mennyi zöldség legyen benne, a gyerekek szempontjából ez nagyon fontos 
dolog, akármit nem lehet eléjük tenni. A szakmai anyag meg van hozzá, de túl rövid az idő. 
Egy hónap kell a pályázat előkészítéséhez, ha összeáll az anyag, onnan kell számítani a 60 
napot, és még ott van az átadás-átvétel.  
 
Dr. Joó Csaba: Meg van az a kimutatás, hogy mennyi az 50 %-os térítési díjas. A pályázati 
tartalom összeállításáért ki lesz a felelős és mennyi idő kell hozzá? 
 
Bóta József Sándor polgármester: Vállalja a felelősséget a pályázati anyagért, ez november 
30-ig elkészül. Túl rövid az idő, hogy komolyan kiírásra kerülhessen. Szeretne olyan 
kimutatást látni, ami bontásban mutatja be az étkezők számát.  
 
Dr. Joó Csaba: Vannak más vállalkozók is, akik hordják az ebédet.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Látni kellene, hogy mekkora az igény a lakosság részéről, 
esetleg készíteni kellene egy felmérést, hogy miért nem veszik igénybe az étkezést.  
 
Farkas József: Véleménye szerint ezt a szülői munkaközösség meg tudja oldani.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A tartalmi részét összeállítja, de legyenek hozzá 
tényszámok arról, hogy alakult az étkezés. November 20-ig elkészíti az anyagot, közbeszerzés 
november 30-ig, ezután meghirdetésre kerül, onnan számítva 60 nap. február 28. a végső 
időpont. Ha ezt eldöntöttük, akkor megbízásos alapon működhet a jelenlegi üzemeltetővel. 
Szavazásra bocsátja az elhangzottakat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
168/2010. (X. 13.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Közbeszerzés lebonyolítása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Március 1-vel a pályázat nyertese folytatja tovább az 
üzemeltetést. Megnézi a konyha állapotát. A szerződésben az is szerepelhet, hogy a HACCP 
rendszernek megfelelően miket kell hoznia, és minek kell megfeleljen.  
 
Ficsór Kálmánné: Érdemes lenne megnézni a konyha állapotát, nem tudja, hogy az ÁNTSZ 
milyen gyakran jár ki.  
 

IX.  Napirendi pont: Egyebek 
 
Bóta József Sándor polgármester: A falugondnok munkakör bővítésével kapcsolatban 
elmondja, hogy szükség lenne arra, hogy a közcélú dolgozókat irányítsa és foglalkoztassa a 
dolgozókat az előzetes egyeztetés szerint. A munkaköri leírás csak címszavakban tartalmazta 
a feladatokat. Ezért fontos lenne, hogy ez is kiegészítésre kerüljön. A közterek, parkok, 
önkormányzati ingatlanok, járdák tisztítása nem szerepel benne. Körül kellene határozni úgy, 
hogy a temetőgondnoki feladatok le vannak írva. Ismerteti a munkaköri leírást. A 
közintézmények előtti járda is hozzátartozik, ezeket is el kell végezni. Nem látni a 
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munkavégzés helyét és a feladatokat. A temetőgondnok szépen ki van dolgozva, de ez nincs. 
Azt is meg kell határozni, hogy az ő munkaköre mit tartalmaz. 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Csanálosi Sándorénál részletesen meg vannak 
határozva a feladatok, ő a lenti részen van.  
 
Bóta  József Sándor polgármester: Akár meg is lehetne osztani a feladatokat. Ezt a részét 
pontosan meg kell határozni.  
 
Kiss László falugondnok: Eddig úgy történt, hogy Csanálosi Sándor volt a Művelődési Ház és 
az iskola előtti részen, ő pedig fent a hivatalnál és a temetőnél, ha ónos eső esett, akkor 
besegítettek egymásnak. Így voltak megosztva. A közcélúakkal a polgármester foglalkozott.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Pontosítsunk, válasszuk szét a feladatokat. A részletes 
leírást meg kell adni, mert ez nem megnyugtató megfogalmazás. Kell egy szervező, irányító 
munkás.  
  
Dr. Joó Csaba: Ez maradhat így, mert ez kialakult gyakorlat.  
 
Farkas József: A közhasznú foglalkoztatás milyen volumenű? 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Közhasznú foglalkoztatott most nincs, 30-70 % lenne 
a támogatási arány, a közcélú foglalkoztatás esetében a támogatási arány 5 – 95 %.  
 
Kiss László falugondnok: 20 fő van jelenleg, 15 férfi és 5 nő. Az eszközöket reggel kiadja, 
most a Cigány-tónál vannak. Kellene az önkormányzat részéről egy terv, hogy mit szeretne 
megcsináltatni, és akkor ő az alapján tudja végrehajtani a feladatokat.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Kellene egy tervezet, ütemezett végrehajtással és meg 
kellene szabni egy minimum teljesítményt számukra. Látta a Kálváriánál lévőket korábban, a 
szerszámokon támaszkodva beszélgettek, ücsörögtek, de nem látta, hogy milyen munka van 
mögötte. Ennek így nincs értelme, meg kell határozni, hogy mi a feladat, hány óra alatt 
végezhető el.  
 
Tóth Barnabás: Nem kell ott állni felettük, szúrópróba szerűen kell ellenőrizni. Vállal a 
feladatból egy részt, felügyel néha rájuk.  
 
Dr. Joó Csaba: Sokan jelezték, hogy vannak olyan idős emberek, akik sarokháznál laknak, és 
nem bírják a hó eltakarítást, fűnyírást, ezt is bele lehetne venni a feladatba.  
 
Tóth Barnabás: Azt is mondták, hogy még fizetnének is érte.  
 
Farkas József: Kell egy ütemtervet készíteni, jön a tél, más munkák lesznek, mint eddig. Kell 
egy olyan is, ami tavasztól folytatódik. Meg kell határozni, hogy milyen feladatok legyenek.  
 
Kiss László falugondnok: Olyan jellegű munkát kell meghatározni, ami 20 embernek is 
megfelelő, a célt kellene kitűzni.  
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Bóta József Sándor polgármester: A falunak van olyan területe, amit rendbe kell tenni. Örül, 
hogy Tóth Barnabás részt vállal ebben, köszöni a segítségét. Akkor ennek a felelőse Tóth 
Barnabás lesz, a határideje: október 31.  
 
Ficsór Kálmánné: Eszközzel hogyan áll az önkormányzat? Szoktak szondáztatni? 
 
Kiss László falugondnok: Vannak megfelelő szerszámok. Volt szondázás, a munkaügyi 
felügyelő végezte.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Az a baj, hogy ha ezeket az embereket kiszűrjük, 
akkor kizárjuk őket a rendszerből.  
 
Bóta József Sándor polgármester:  

• Tájékoztatja a képviselőket, hogy a MEFA Kft. kérelmet adott be a víz 
üzemeltetésével kapcsolatban, de ez már így okafogyottá vált.  

• Ismerteti a Zeneiskola térítési díj módosítását.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Gulyás László novemberben szedi a térítési díjakat, 
addigra le lesz szabályozva pontosan, ha van róla határozat.  
 
Ficsór Kálmánné: Mentességet kapnak a hátrányos helyzetű vagy rászorult gyerekek? 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: A hátrányos helyzetűek nem fizetnek térítési díjat. 
Szavazásra bocsátja a térítési díjakat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének  
169/2010. (X. 13.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: 2010/2011. tanév zeneiskolai térítési díjainak megállapítása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A korábban testületi határozattal visszavont földterülettel 
kapcsolatban elmondja, hogy felvette a kapcsolatot a falugazdásszal, aki tájékoztatta, hogy a 
földalapú támogatás 47 ezer forint/ha. A tökmag termesztésből várhatóan hektáronként 3 
mázsára számíthatunk, 80 ezer forintos áron vásárolják fel. A feladatok ehhez nagyon 
kemények, a vetőmag nagyon drága, de előfordulhat, hogy újra kell vetni, mert hiányosan kel. 
A végén géppel történik a szedés és a magozás, ez után pedig a szárítás. A magot tárolni kell 
az átvételig, olyan helyen, hogy ne penészedjen be. 287 ezer forint lenne a bevétel 
hektáronként, a kiadás pedig 190 ezer forint hektáronként. De akkor mi haszna van? És még 
nem is biztos, hogy jó lesz a termés. Ennek óriási a kockázata, mert ha nincs termés, akkor 
csak kiadás van. 160 ezer forint volt a földbérlet díja. 
 
Dr. Joó Csaba: Ez gazdálkodási tevékenység, nem alapfeladat.  
 
Farkas József: Az önkormányzat sem lelkileg, sem testileg nincs erre felkészülve. Nincs 
meggyőződve arról, hogy ezek az emberek ide elnavigálhatóak.  
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Ficsór Kálmánné: Elmondja, hogy megkereste őt a bérlő, és elmondta, hogy ő ebből él, erre a 
földterületre nagy szükségük van.  
 
Tóth Barnabás: Ő is beszélt velük, szeretnék művelni ezt a területet.  
 
Farkas József: Javasolja, hogy az előző döntést helyezzük hatályon kívül. Ráérünk még két év 
múlva dönteni.  
 
Virágh Dénes: Azt a területet majd be kellene ültetni fűvel és csinálni ott egy vásárterületet. 
Meg lehet nézni, hogy más helyen milyen bevételeket hoz. Lehetne kisállat vásárt szervezni, 
nagy tömegeket vonzana.   
 
Farkas József: Az a terület benne van a Rendezési tervben, még a villany is kint van. Ezzel a 
területtel nem kell kapkodni. Nem tudjuk, hogy mi lesz a sorsa a volt benzinkútnak.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja, hogy a korábbi szerződés érvénye 
maradjon fent, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
170/2010. (X. 13.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Testületi határozat visszavonása Önkormányzati földterület bérbeadásával 
kapcsolatban.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A kamerázással kapcsolatos anyagot a jegyző fogja 
előkészíteni.  
Tájékoztatja a képviselőket, hogy Zelei András Petőfi út 24. szám alatti lakos – volt 
polgármester kérelmet nyújtott be, melyet részletesen ismertet.  
Az volt az első kérése irányában, amikor megjelent itt. Véleménye szerint nem a laptop értéke 
a döntő, de ez az egy laptopja van az önkormányzatnak. Az adatokat le lehet menteni és 
törölni. Amikor ilyen körülmények között van az önkormányzat nem tudja, hogy mennyire 
méltányos ez a kérés, szerinte nem. A másik a 3 havi juttatás. Jelen helyzetben kb. 1,5 millió 
forintot jelent, ezen felül még 3 havi juttatást kér, ez jelen körülmények között nem tehető 
meg. Amikor tiszteletdíj nélkül végzik a munkájukat nem ildomos a kérése.  
 
Farkas József: Teljes mértékben rászolgált arra, hogy ne támogassa ezt a kérését. Annak 
ellenére, hogy ezelőtt ő 10 havi juttatást megszavaztatott neki ez előtt 8 évvel és vissza is 
utalta volna. Nincs meggyőződve arról, hogy nincs szerepe abban, hogy ennyi hiány van. 
Nem támogatja a kérelmet.  
 
Dr. Joó Csaba: Tájékoztatni kell, hogy az önkormányzat jelenlegi költségvetési helyzete nem 
teszi lehetővé a kérelmének támogatását. A település érdekében végzett munkáját a testület 
tejes mértékben elismeri. Mennyi a laptop értéke? 
 
Majoros Viktória pénzügyi tanácsos: Jelenleg 50 ezer forint értéket képvisel. 
 
Józsáné Debreceni Edit Művelődési Ház igazgató: Ez a laptop az érdekeltségnövelő pályázat 
részét képezi.  
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Majoros Viktória pénzügyi tanácsos: Azért lett itt elszámolva, mert minden évben kap 
érdekeltségnövelő támogatást és nem tudta elkölteni, ezért lett így megoldva.  
 
Bóta József Sándor polgármester: 50 ezer forint az értéke, de ha nincs és venni kell az több 
100 ezer forint lenne. Nem a rosszindulat vezérli, hanem az, hogy szegény az önkormányzat 
ilyen szempontból.  
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Szent Lőrinc Vendéglátóipari Szakközépiskola 24 millió 
forintot nyert pályázaton, a most lecserélésre kerülő gépeket a szihalmi iskola fogja 
megkapni. Van egy 70 milliós pályázat is, ha nyer, akkor is cserére kerülnek a gépek.  
Szavazásra bocsátja Zelei András kérelmét a 3 havi juttatással kapcsolatban, melyet a 
Képviselő-testület egyhangúlag elutasított és az alábbi határozatot hozta: 

 
Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

171/2010. (X. 13.) számú HATÁROZATA 
 

Tárgy: Zelei András háromhavi juttatás iránti kérelmének elutasítása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
172/2010. (X. 13.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Zelei András laptop iránti kérelmének elutasítása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: az alábbiakról tájékoztatja a képviselőket: 

• Megkereséssel fordult a Képviselő-testület felé a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 
vezetője. Részletesen ismerteti a megkeresést.  
A Képviselő-testület egyetértett a megkeresés tartalmával. A megkeresés a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

• Pályázati értesítés érkezett a falumegújítási pályázattal kapcsolatban, sajnos 
elutasításra került.  

• Viszont 5 millió forint összegű támogatást nyert az önkormányzat az 6/3-as ÖNHIKI 
pályázaton.  

• Elmondja, hogy ellenőrzést tartott az ÁNTSZ az iskolában. Részletesen ismerteti az 
ellenőrzési jegyzőkönyvet.  

 
Dr. Joó Csaba: Van olyan szülő, aki felajánlotta a munkaelvégzését, csak az 
anyagszükségletet kellene fedezni.  
 
Ficsór Kálmánné: Nem alakult szociális bizottság, a szociális kérdéseket a testület tárgyalja 
majd meg? A korábbi testület is így oldotta meg. Az Idősek napja után érdeklődik, a mostani 
testület tartja magát a korábbi évekhez? 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Olyan kérelmet kell elbírálni, ami vagy adható, vagy 
nem.  
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Józsáné Debreceni Edit Művelődési ház igazgató: Az október 23-i ünnepség műsorát az 
általános iskolások felső osztálya szokta elvállalni. Nem tudja, hogy díszvendéget szeretne-e 
meghívni a testület. Az ünnepség október 22-én 17 órakor kerülne megtartásra a Művelődési 
házban. Nem tudja, hogy jó-e ez az időpont vagy van rá más javaslat? Az idősek napja 
október 1-e, de szokás szerint karácsony táján kerülne megtartásra. Mióta elmaradt a 
pénztámogatás 50-60-n szoktak rajta részt venni. A Juventus Panoráma Kft. biztosította a 
vacsorát és a süteményt. Nem tudja, hogy ez a forma maradhat-e vagy kívánnak rajta 
változtatni.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ha van hagyomány, akkor azt meg kell őrizni, hogy milyen 
forrásból az már más kérdés.  
 
Józsáné Debreceni Edit Művelődési ház igazgató: Erre nem költöttünk, a gyerekeknek nincs 
díjazása, 20-25 perces irodalmi műsort szoktak bemutatni, és a kiszenekar adna még hozzá 
egy kis műsort.  
Az idősek napján mindent a Juventus Panoráma Kft. felajánlásából oldottuk meg. A műsor 
általában úgy történt, hogy a helyi civilszerveztek adnak műsort. Fellépett a Tobán 
Hagyományőrző csoport, a kis táncosok, de énekelt Farka Ágnes is. Az önkormányzatnak 
pénzbe nem került.  
 
Farkas József: Javasolja, hogy az idősek napja legyen megtartva. Egyetért azzal, hogy ne 
decemberben, hanem más időpontban.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Javasolja, hogy Advent első vasárnapjára legyen időzítve. 
A jövőre vonatkozóan javasolja, hogy a napján kerüljön megrendezésre.  
 
Józsáné Debreceni Edit Művelődési ház igazgató: Azért alakult így, mert ha a gyerekek 
fellépnek, a hozzátartozója is eljön megnézni. A fiataloknak is kell biztosítani egy fellépési 
lehetőséget, ahol megmutathatják magukat. Vannak értékeink, amiket meg kell mutatni. 
Fellépő művészek 100 ezer forint alatt nem jönnek el.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ha a Juventus Panoráma Kft. megcsinálja a rendezvényen 
az étkezést, az elkötelezettséget jelent. Mert, ha ad valamit, vár is érte valamit cserébe. Inkább 
szponzorban kellene gondolkodni.  
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az Idősek napi rendezvény 2010. 11. 27-én, 14.00 
órakor kerüljön megrendezésre.  
Az október 23-i megemlékezést meg lehetne oldani úgy, hogy külön alsó és felső 
tagozatosoknak, megosztani. A kicsi gyerekek is szokják, hogy a nemzeti öntudatuk 
megerősödjön.  
 
Ficsór Kálmánné: A községi ünnepek mindig nagyon színvonalasak voltak, a falu lakossága 
nagyon csekély létszámmal vesz részt ezeken a megemlékezéseken.  
Elmondja, hogy sokan panaszkodtak neki, hogy a középső bolt előtt pakolják ki az árusok a 
portékáikat, nem lehet lassan bejárni a boltba, nem lehet a kerékpárt lerakni. Mit lehet tenni 
ebben az ügyben? 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Nem szabályosan árulnak.  
 
Virágh Dénes: Annak, aki fizeti az adót, rontja az üzletét.  
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Bóta József Sándor polgármester: A lehetőséget meg kell teremteni, hogy a helyi vállalkozó 
és őstermelő árulhasson.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Az a baj, hogy nincs hivatalosan piac. A 
Közigazgatási Hivatal megkifogásolta a Képviselő-testület ez irányú korábbi döntését, az EU-
s irányelvekre hivatkozva.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A közterületet csak az önkormányzat engedélyével lehet 
használni. Módosítani kell a rendeletet. A helyi vállalkozókat támogatni kell.  
 
Dr. Joó Csaba: A helyi vállalkozók részéről ez nagy sérelem, ezért ebben az ügyben lépni 
kell.  
 
 
Több napirendi pont nem volt, 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 20. 30 perckor bezárta.  
 
 
 
 
Szihalom, 2010. október 13.  
 
 
 
 
 
  Bóta József Sándor   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester     Jegyző 
 
 


