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XX. 
JEGYZŐKÖNYV  

 
 

Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én 
15.00 órakor tartott ülésén. 
  
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szihalom 
 
Jelen vannak: 

• Bóta József Sándor polgármester  
• Boda Sándor képviselő 
• Farkas József képviselő 
• Ficsór Kálmánné képviselő 
• Dr. Joó Csaba képviselő 
• Tóth Barnabás képviselő 
• Virágh Dénes képviselő  

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

• Majoros Viktória pénzügyi tanácsos 
• Dr. Kátay Tamás Lucsik és Társa Kft. részéről 
• Bódis Károly ügyvéd  

 
Bóta József Sándor polgármester: Köszönti a megjelent vendégeket, a Képviselő-testület 
tagjait. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Javasolja, hogy az első napirendi pont 
elfogadása előtt kerüljön megtárgyalásra a Lucsik és Társa Kft. által előkészített anyag. 
Szavazásra bocsátja a javaslatot, illetve a napirendi pontokat, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott. 
 
Napirendi pontok: 

1. Javaslat a Képviselő-testület 2011. évi Munkatervére  
 Ea.: Bóta József Sándor polgármester  

2. Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: A szennyvízberuházásra vonatkozóan elkészítette a 
Lucsik és Társa Kft. a közbeszerzéssel kapcsolatos anyag, ebben a témában kellene a 
Képviselő-testületnek döntéseket hoznia. Átadja a szót Dr. Kátai Tamás részére.  
 
Dr. Kátay Tamás: E-mailben megküldésre került a szennyvízberuházással kapcsolatos 
dokumentáció és Közbeszerzési Szabályzat, ezt kellene a Képviselő-testületnek elfogadni, 
illetve a Bíráló bizottságba tagokat delegálnia. A Bíráló bizottságba a közbeszerzési és a jogi 
tagokat ők biztosítják. Három cég nevét várná, akik a meghívásos ajánlásban részt vesznek. 
A jogszabályi változás lehetővé teszi, hogy behatárolják azt, hogy ki végzi a munkát.  
 
Farkas József: Javasolja Dr. Joó Csabát és Polgármester Urat.  
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Dr. Kátay Tamás: A bizottság a testületi döntést készíti elő. Nem biztos, hogy célszerű, ha a 
Polgármester is benne van.  
 
Dr. Joó Csaba: Véleménye szerint rá nincs szükség, mivel a jogi tag biztosítva lesz.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Egyeztetett Majoros Viktóriával, aki elvállalja 
tagságot. Ismerteti hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárásban résztvevő, az 
ajánlattételi felhívás megtételére javasolt cégeket. (Immobi-Rat Kft., Aqua-KBT, Aqua-Vita 
Közmű Kft.)   
 
Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja a Bíráló bizottság tagjait, amit a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
205/2010. (XII.  14.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Bíráló bizottság elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Dr. Kátay Tamás: Az alkalmassági tételek alacsonyra lettek beállítva. Ha nyílt eljárás kerülne 
lebonyolításra, akkor több ajánlattevő is lehetne.  
 
Farkas József: A cégeknek van referenciájuk? 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Az egyik cég Kiss László cége, ők már sokat 
dolgoztak az Önkormányzatnak.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja az ajánlattételi felhívás megküldésével 
kapcsolatos cégek nevét, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
206/2010. (XII. 14.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Ajánlattételi felhívás 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A súlyszámokban egyetértünk, nem kell tovább bontani, és 
akkor hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás kerül lefolytatásra. Szavazásra 
bocsátja a Közbeszerzési Szabályzatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
207/2010. (XII. 14.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Közbeszerzési Szabályzat elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Bóta József Sándor polgármester: Megköszöni Dr. Kátay Tamás részvételét.  
 
 
I. Napirendi pont: Javaslat a Képviselő-testület 2011. évi Munkatervére.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Elmondja, hogy a 2011. évre vonatkozó Munkaterv minden 
képviselő részére megküldésre került. Kéri, hogy tegyék fel kérdéseiket, észrevételeiket.  
 
Farkas József: Javasolja, hogy a VI. júniusi és VIII. szeptemberi ülés témája kerüljön 
összevonásra. A közmeghallgatás időpontja húsvét után 1 héttel legyen.  
 
Tóth Barnabás: Javasolja, hogy április végén kerüljön megtartásra a közmeghallgatás.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A közmeghallgatás tervezett időpontja akkor április 9-e, 
szombat 16.00 óra, ami a Művelődési Házban lenne megtartva.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: A közmeghallgatás témája nem kötött, csak 
közérdeklődésű témák kerüljenek megtárgyalásra.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Javasolja, hogy legyen lakossági fórum is megtartva. 
Javasolja a március 5-n vagy 12-n legyen a Művelődési Házban, számára jobb a 15 órai 
kezdés.  
 
Farkas József: Javasolja, hogy maradjon így, ne legyünk merevek. A kitűzött testületi ülések 
is bővülhetnek rendkívüli ülésekkel, illetve az időpontok is módosulhatnak.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Minden ülés a hónap utolsó szerdáján lenne, kivétel a 
költségvetés elfogadásakor, illetve az utolsó ülésen.  
 
Tóth Barnabás: Javasolja, hogy a már korábban bevált módon kerüljön beosztásra, hogy 
mikor melyik képviselő hoz az ülésre valamilyen édességet.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja a Képviselő-testület 2011. évi 
Munkatervét, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
208/2010. (XII. 14.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: 2011. évi Munkaterv elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
II. Napirendi pont:  Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A szemétszállítási díjat nagyon magas összegben határozták 
meg.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Kötelező elszállítás van, akkor is számláznak, ha nem 
szállítanak el szemetet.  
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Dr. Joó Csaba: A Kft. a taggyűlésen javasolja az összeget, ha ez nem kerül elfogadásra, akkor 
az Önkormányzatnak kell kiegészíteni.  
 
Farkas József: A cégbírósági bejegyzés a mai napig nincs meg, így vétójoggal sem lehet élni. 
Ez szándékosan van így. A bírósági perrel sem fenyegetőzhetett volna. 
 
Ficsór Kálmánné: A cég kössön egyedi szerződéseket.  
 
Dr. Joó Csaba: Mondhatjuk, hogy nem fogadjuk el a díjat, de a különbözet minket fog 
terhelni.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet: Az emelés 20 % lenne, mivel nem volt a díjba belekalkulálva 
a füzesabonyi rekultiváció.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Túlságosan Mezőkövesd centrikusak vagyunk. 
Mezőkövesdhez Szihalomnak semmi köze nincs. Írni kell egy levelet nekik, amiben kérjük, 
hogy kössenek egyedi szerződéseket a falu lakosságával, és kérjük továbbá, hogy tegyék 
lehetővé a 60 literes edények használatát annak, aki azt igényli, csak így fogadjuk el a díjat. 
Ha erre lehetőséget adnak, akkor segítünk a lebonyolításban. A kedvezményadás nagy terhet 
jelentene az Önkormányzat számára.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének  
209/2010. (XII. 14.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Szemétszállítással kapcsolatos tájékoztatás 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A Mezőkövesdi VG. Zrt. küldött egy másik ajánlatot az 
ivóvíz 2011. évi díjával kapcsolatban. Ismerteti a javaslatot.  
Szavazásra bocsátja a Zsóry üdülőterület 2011. évi ivóvíz díját, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII. 15.) önkormányzati 
rendelete a Zsóri üdülőterületen alkalmazandó vízdíjról 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ismerteti a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása által 
megküldött 2011. évre vonatkozó Belső ellenőrzési tervét. Véleménye szerint ez korábban 
kifogásolható lett volna, mert összeférhetetlenség állt fent. Teljesen szabálytalan. Azért nem 
ért egyet, mert olyan megnyilvánulások hangzottak el, amik teljes mértékben negatívak. 
Ennek a látszat szervezetnek a látszat vizsgálatára nincs szükség. Az, hogy a mi dolgaink 
rendben vannak nem tőlük függ.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Ez kötelező, de ezért külön nem fizettünk nekik.  
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Bóta József Sándor polgármester: Ez kimondottan a lánya miatt történt így, ezzel nem ért 
egyet. Ha van valaki, akit tudnak, hogy ezzel foglalkozik akkor azt meg kell bízni a 
vizsgálattal, ha nincs, akkor ő tud, azt, aki az iskolát ellenőrzi.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Tájékoztatjuk őket, hogy nem kérjük ennek a 
feladatnak az elvégzését, önállóan kívánja a Képviselő-testület ellátni, ezért a tagdíj 
arányában vetítsék le, hogy ez mennyibe kerül.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Csökkentsék a társulási költségeket, ezért az összegért 
adhatunk másnak megbízást. Ezt nekik el kell fogadni. Nem ildomos a családi kapcsolatok 
miatt illetve a bizonyos megnyilvánulások miatt a személye a Képviselő-testület felé.  
 
Tóth Barnabás: Erről soha nem volt tájékoztatás.  
 
Farkas József: Nem tudja, hogy ez a társulás legitim vagy sem. Amikor a munkaszervezet 
vezetőit kinevezték, senki nem tudta.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Módosítani kell a társulási megállapodást a 
Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulásával, és akkor megpróbáljuk más céggel megoldani 
az ellenőrzést.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Meg kell nézni, hogy a költségvetésen belül erre a célra 
mennyi összeg volt elszámolva.  
Szavazásra bocsátja az elhangzottakat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
210/2010. (XII. 14.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A kerékpárúttal kapcsolatos elképzelést esze ment ötletnek 
tartja. Ez nem Szihalom érdeke volt, hanem Füzesabonyé. Ismerteti az előző Képviselő-
testület által hozott határozatokat.   
 
Dr. Joó Csaba: Meg kellene nézni az ezzel kapcsolatos alapszerződést.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a háziorvos, Dr. 
Kocsiscsák Béla nyugdíjba vonul. A holnapi nap folyamán Simon Higin orvossal fog 
tárgyalni. Nagyon jó szakember, gasztroenteorológusként dolgozik.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy Bukta Gábor 
Mezőszemere község polgármesterének megkeresésével kapcsolatban. Ismerteti a 
megkeresést. Javasolja, hogy a Képviselő-testület engedélyezze a helyettesítést.  
 
Dr. Joó Csaba: Meg kell nézni a bérmegosztást.  
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Bóta József Sándor polgármester: Véleménye szerint jobb lenne, ha a köztisztviselők 8 órakor 
kezdenének és ½ 5-ig maradnának.  
 
Ficsór Kálmánné: A Posta, a Takarékszövetkezet is ½ 8-kor nyit, az emberek már megszokták 
így.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja Bukta Gábor polgármester 
megkeresését, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
211/2010. (XII. 14.) számú HATÁROZAT 

 
Tárgy: Jegyzői helyettesítés engedélyezése.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
Boda Sándor: Ismerteti az energetikai vizsgálattal kapcsolatos szerződést. Átvizsgálják az 
önkormányzat energetikai fogyasztását, és megkeresik az Önkormányzat számára előnyösebb 
ajánlatokat. Nincs megbízási díj, helyette sikerdíj van. 
 
Dr. Joó Csaba: A korábban megállapított szemétszállítási díjjal kapcsolatban elmondja, hogy 
270 Ft került elfogadásra, a díjcsökkentésre került, amit Szihalom nem csökkentett le. Mi 
történt ezzel az összeggel? Ha 5 éven belül van, akkor a túlfizetésre tudunk hivatkozni.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A szabálytalan kamerarendszerrel kapcsolatban érdeklődik. 
Milyen lépéseket lehet ezzel tenni?  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Csak a bíróságon lehet az igazunkat érvényesíteni.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A következő testületi ülésre meg kell hívni Vincze Józsefet. 
Véleménye szerint ez szabálysértés, ezért bírságot kell kiszabni.  
Az előző Képviselő-testület jutalmat állapított meg Gulyás László Zeneiskola 
részegységvezető részére. Véleménye szerint nem helyes az, hogy egyes pedagógust 
jutalmazunk, a másikat nem. A testületnek joga van ahhoz, hogy ezt a döntést visszavonja. 
Nem szeretné, ha ebből feszültség lenne. Ezt ilyen gazdasági helyzetben nem tudjuk 
felvállalni. Az önkormányzat pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé a jutalmazást.  
 
Tóth Barnabás: Az új testület ezt nem tudja felvállalni.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja az elhangzottakat, amit a Képviselő-
testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
212/2010. (XII. 14.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Gulyás László Zeneiskola részegységvezető jutalmazásával kapcsolatos döntés 
visszavonása.  
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A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Mirkovszki Zsolt által beadott árajánlattal kapcsolatban 
tájékoztatni kell, hogy az ajánlatot nem kérjük, mert megállapodásunk van helyi 
vállalkozóval.  
 
Bódis Károly ügyvéd: A közbeszerzéssel kapcsolatos hiánypótlások át lettek tekintve. Minden 
ajánlattevő részére van hiánypótlás, van olyan, ami pótolhatatlan. Részletesen ismerteti a 
hiányosságokat. Véleménye szerint nagy valószínűséggel új közbeszerzést kell kiírni. A 
hirdetményhez új időpontot kell megadni, át kell tenni január 10-re. Már úgy is olyan 
mindegy, mert az utat úgyis csak tavasszal lehet megkezdeni. Ismerteti a cégek székhelyeit.  
 
Ficsór Kálmánné: Sajnálja, hogy a helyiek nem tudtak labdába rúgni.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Nem tudja, hogy miért nem pályáztak.  
A focinak ki kell fizetni 26 ezer forintot a gázszámlára.  
 
Ficsór Kálmánné: Karácsonyi ünnepség lesz az iskolában, óvodában. Gesztusértékűnek 
tekintené, ha a gyerekek kapnának szaloncukrot.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Van költségvetésük, nem tudja, hogyan gazdálkodtak. Az 
óvoda kapott 50 ezer forintot játékra. Járuljanak hozzá a szülők is és az iskola is, mindent nem 
tudunk felvállalni. 50 számítógép fog érkezni az iskolába.  
 
Tóth Barnabás: Panasz érkezett a Fogászatról és az Idősek klubjából, hogy gyakran elmegy az 
áram.  
 
Boda Sándor: A cégtől voltak kint kétszer is, ritkán láttak ilyen rossz munkát. 
Közintézményekben kétévente kell felülvizsgálatot végezni.  
  
Bóta József Sándor polgármester: Utána kell nézni az érintésvédelemnek. Tájékoztatja a 
képviselőket, hogy eladásra kerül az úthenger, Mirkovszki Zsolt vállalkozó részére. Kéri a 
képviselők hozzájárulását.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
213/2010. (XII. 14.) számú HATÁROZAT 

 
Tárgy: Úthenger eladása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy ha a szemétszállítási 
díj ebben az évben nem kerül elfogadásra, akkor csak február 1-től lehet a díjat megállapítani.  
A Képviselő-testület megtárgyalta a javaslatot és az alábbi rendeletet alkotta: 
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Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete  

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról  
és díjáról szóló 11/2007. (V. 04.) rendelet módosításáról 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem érkezett. Bóta József Sándor 
polgármester 17.45 perckor az ülést bezárta. 
 
 
 
 
 
Szihalom, 2010. december 14.  
 
 
 
 
 
 
   Bóta József Sándor  Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
   Polgármester   jegyző 


