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III. 

JEGYZŐKÖNYV  
 
Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 02-án 
15.00 órakor tartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. 
  
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szihalom 
 
Jelen vannak: 

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

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

• Vincze József 
 
Bóta József Sándor polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, illetve Vinze Józsefet. 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Szavazásra bocsátja a napirendi pontokat, amit a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.  
 
Napirendi pontok: 

1. Vincze József ügyének megtárgyalása 
2. Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek 

 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a mai rendkívüli ülésen a 
későbbiekben meg kell még tárgyalni az úttal kapcsolatos fellebbezés kérdését is.   
Fontos téma azonban a kamerarendszer felszerelése és a felvétel terjesztése. A Jegyző 
Asszony az adatvédelmi biztostól kért állásfoglalást, akinek véleménye szerint a Ptk. hatálya 
alá tartozik a dolog.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Részletesen ismerteti az Adatvédelmi Biztos Irodája 
által küldött tájékoztatást. A tájékoztatás a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
A tavalyi évben elkészült a faluban a kamerarendszer, ezért felesleges a másik kamera 
elhelyezése. Mindezek alapján az adatvédelmi biztos kivizsgálja az ügyet, ha kérjük.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Le van szerelve már a kamera? 
 
Vincze József: Nincs leszerelve. A köztéri kamera nem a Művelődési ház parkolóját figyeli, 
csak az általuk felszerelt kamera. Rongálások miatt történt a kamera felszerelése, mert valakik 
kiszúrták az autók kerekét. Három éve lesz már a kamerák felszerelésének. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Lett kérvény beadva, hogy engedélyezzék? 
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Vincze József: Írásos kérvény nem került beadásra. Minden évben a testületi ülésen, az éves 
tevékenységről szóló beszámolókor megkapták a szükséges tájékoztatást, mindenki tudomást 
szerezhetett ezekről a dolgokról. A kamera 2008. márciusában lett felszerelve.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ez a dolog most bukott ki azzal, hogy Ön otthonról figyeli a 
felvételt és CD terjesztés történt.  
 
Vincze József: Otthonról nem állt módjában figyelni, hogy kik jönnek-mennek. Van a 
rendszernek távelérhetősége, de erősen korlátozott, csak a belső kamera figyelhető 24 órában. 
A külsőhöz nem fér hozzá, de ez az intézményvezetőnek is a rendelkezésére áll, ő is 
hozzáférhet a kamera képeihez. Annak az elvárásnak szerettek volna megfelelni, hogy 
ellenőrizetlenül ne tudjanak az emberek ki-be járkálni. A kamera felszerelésének 
köszönhetően, lopás után az elkövetőt megtalálták, ennek megfelelő szankciók is meg lettek 
hozva.  
 
Dr. Joó Csaba: Hány kamera van felszerelve? 
 
Vincze József: Négy kamera működik. Van, ami a parkolót, van amelyik a belső teret figyeli. 
Ehhez bárki hozzáférhet skypon keresztül, csak jogosultság kell hozzá. Ilyen az 
intézményvezető, illetve az egyesület tagjai. Ellenőrizetlenül jártak ki-be az emberek. Az 
egyesületnek nincs olyan anyagi helyzete, hogy ezt megtegyék, de a szükség rávitte őket. Egy 
kamera pedig a nagy műanyagajtót figyeli, egy pedig a kisajtót, aki ott bemegy, az szinte 
belenéz a kamerába. Voltak különböző problémák, erre sajnos szükség van. Nem állt 
módjában a választás folyamatát figyelemmel kísérni.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Nem figyelte, csak terjesztette. Ezeket a felvételeket 48-72 
órán belül megsemmisül. Csak akkor lehet megtekinteni, ha valami történik.  
 
Vincze József: Felülírja magát.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ezek a felvételek lettek terjesztve.  
 
Vincze József: A merevlemezhez nem lehet hozzáférni, egy zárt helyen kerül elhelyezésre.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Akkor sem lehet, kiadta ezt az anyagot.  
 
Vincze József: A rendszert valakinek karban kell tartani. Odaadta a felvételt olyannak, aki 
indult a választáson.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Más is kapott ebből. Arról van szó, hogy törvénytelenül járt 
el. Mindenkinek tisztában kell lenni azzal, hogy mit követ el.  
 
Vincze József: Nem állt módjában felkészülni ma, nem áll módjában megfelelően reagálni.    
 
Dr. Joó Csaba: Ez a cél hogyan van egyensúlyban azzal, hogy kiírta a merevlemezről, és 
terjesztette azt. Túlléptek az alapcélon.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Súlyosan megsértette a törvényességet. Tisztában kell lenni 
az alapvető állampolgári jogokkal.  
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Vincze József: A közérdek szem előtt tartása volt a cél.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Az egyesület érdeke a nem közérdek, csak szűk közösség 
érdeke. Jobban kell figyelni, hogy csak engedélyeztetés után használhatott volna bármit. A 
jegyző felügyeli a törvényességet, ezért nem is engedélyezte volna. Ugyan ez a helyzet a 
mágneszárral. Ehhez is szükség lett volna a tulajdonos hozzájárulásra. Nem Ön az elnök, de 
mégis Ön szerelte fel. Épp csak az nem tudott róla, aki a tulajdonos. Ide kellett volna a 
kérelmet benyújtani. Így tűz- és balesetveszély történhet. Veszélyhelyzetet teremtett, a szűk 
folyosón eszközök vannak, ami leszűkíti a szabad járást. Tudomásul kell venni, hogy a 
közlekedő utakat lezárni, szűkíteni a törvény szerint tilos. Nem kell megvárni, amíg baj 
történik. Ha azt mondják, hogy ez a helyiség nem alkalmas, még mindig lehet más helyet 
találni. Nem tudja, hogy ki vállalja a felelősséget, ha valami baj történik. Nem akkor kell 
tárgyalni, ha már a baj megtörtént. Többféle szabálytalanságot, törvénytelenséget követtek el. 
A mágneszárat felszerelni nem lehet. Csanálosi Sándor mondta, hogy ez a zár nyitható, 6-10 
ember nyithatja ki. Ha éjszaka történik valami, képzelje el, hogy mik történhetnek. Arra 
kellene válaszolni, hogy mikor szünteti meg a szabálytalanságokat, a kamerával, a 
felvételekkel, mágneszárral és a folyosó szabadon hagyásával kapcsolatban, mert így kell a 
lépéseket majd megtenni.  
 
Vincze József: A tűzvédelmet nem hagyták figyelmen kívül. A mágneszár még nem üzemel. 
Ha valaki megnézi, láthatja, hogy ott van egy szükségkapcsoló, aminek segítségével be lehet 
jutni. Akinek van hozzá kulcsa, az le tud menni. Amikor lakat volt a rácson az 
intézményvezetőnek volt hozzá kulcsa, eddig is le lehetett jutni. Ezek után is biztosítva lesz a 
lejutás. Csanálosi Sándor le tud jutni, akár éjjel 1 órakor is. A rendszer egy szünetmentes 
tápegységről működik. Az elmúlt 13 évben folyamatosan igyekeztek az igényeket szem előtt 
tartani, az önkormányzatét és az intézményét is. Az intézmény is megkérte már, hogy járjanak 
bizonyos dolgok után, amiért napokig nézte a felvételeket, hogy kiderüljön a tettes. A felvétel 
át lett adva az intézményvezetőnek. Akkor sem emelt kifogást ez ellen senki. A saját házán is 
vannak kamerák felszerelve. A létesítmény biztonsági rendszeréből az a rész kimaradt, ezek a 
kamerák hiányt is pótoltak. Ha leszerelésre kerül, megnő a betörés veszélye. Nemcsak egy 
szűk réteg igényét kíséri figyelemmel. Az egyesület saját költségén alakította ki a biztonsági 
rendszert. Az eddigi testület örült ennek, mert növelte a biztonságot. Nem törik turpisságon a 
fejüket. Képtelenség megkapni a kulcs másolatát és nem mennek be illetéktelenek. 45 kódot 
lehet beletáplálni a mágneszárba, lesz az intézményvezetőnek is hozzáférése. Nem lesz jobban 
megnehezítve a bejutás, mint a kulcsos-lakatos zárral. Hangsúlyozza, hogy még nincs 
beprogramozva.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A kódot is átadhatják bárkinek. A személyiségi jogokat 
sértette meg ezekkel a kamerákkal amikor lemezre tette. Arról nem is akar beszélni, hogy az 
otthoni kamerája is az utcát figyeli.  
 
Vincze József: Végig mondhatja vagy előre döntöttek?  
 
Farkas József: Úgy veszi észre, hogy ezért vagy azért lett a kamera felszerelve, nem tudják 
ellenőrizni, hogy az emberek hogy járnak le. Ez egy más tulajdon, nem az Önök tulajdona. 
Elég lett volna csak a helyiségbe felszerelni egy kamerát. Nem szabad ilyen nagylelkű 
embernek lenni a mai világban. Itt egy védekezési reflex alakult ki, ami átcsapott abba, hogy 
személyiségi jogokat sértenek.  
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Dr. Joó Csaba: Nem az a baj, hogy nézik, hogy kiszűrik a betörőket. Ehhez egy belső 
szabályzat kellene, az úgy nem mehet, hogy Önök döntenek el dolgokat. Kellene egy rögzített 
adat felhasználási szabályzat, amit ki kellene dolgozni. Az a baj, hogy ez nem tudta tartani.  
Nem arra használják fel a felvételt, ami az eredeti cél volt. 
 
Vincze József: Ez egy szituáció volt, a választási időszakban. Az egyesület működését 
veszélyezteti, hogy ha leszerelésre kerülnek a kamerák.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Arra kellene választ kapni, hogy tudja rendezni ezt a dolgot, 
nyilvánosság előtt vagy bíróságra kell menni. Egyes emberek személyiségi jogait sértették 
meg, hogy ez lemezre került, hogy oda adta egy másik jelöltnek. A végén már több lemez is 
volt. Ami nem bizonyít semmit, de megsérti pár ember személyiségi jogát. Megsértették azt a 
szabályt, hogy meg kell semmisíteni a felvételt. A klub esetében azt kéri, hogy a közlekedő 
utakat tegyék szabaddá, ne szűkítsék le. Egy ilyen teremnek van egy befogadó képessége. Ezt 
az önkormányzat ingyen adja oda, azért, hogy a helyi lakosok tudjanak hol edzeni, nem a más 
településekről érkezők használják. Fizetni kellene, ha máshonnan jönnek ide. Bérleti díjra 
gondol, nem működési költségre.  
 
Vincze József: Egyetért ezzel. Nem olyan régen tartottak egy gyűlést, ahol éppen ezt 
fogalmazta meg. A cél az volt, hogy a nem szihalmiakat távol tudják tartani. Sajnos ez nem 
sikerült, a többség úgy döntött, hogy a tagdíj egységes marad. Teljesen egyetért az idegenek 
bejutásának korlátozásával, egyetért azzal is, hogy sok az idegen.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ha nemcsak helyi lakosok használják, akkor bérleti díjat 
kell fizetni. Át kell nézni az egyesület működési megállapodását. Az önkormányzat továbbra 
is ingyen adja oda a helyiséget, ha nem idegenek jönnek ide, viszont, ha más településről 
jönnek ide, akkor bérleti díjat kell fizetni. Az egyesület az idegenek után fizessen bérleti díjat.  
 
Vincze József: Továbbítja ezt az egyesület felé. Az állásfoglalásról kérne majd egy példányt. 
Megbeszélik a dolgot, kialakítanak egy álláspontot.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ezt a készüléket Ön kezelte, rögzítette, ezzel kapcsolatban 
Önt lehetett megkeresni, még az elnök sem tud annyit, mint Ön.  
 
Vincze József: Mindent megbeszélnek, egyeztetnek az egyesületben. 
 
Farkas József: 2010-ben volt választás, ez a probléma akkor derült ki. Hiába hivatkozik arra, 
hogy 3 éve ott van a kamera.  
 
Dr. Joó Csaba: Kell készíteni egy belső szabályzatot, ebben legyen benne, hogy kinek van 
hozzáférhetősége, ki az adatkezelő.  
 
Ficsór Kálmánné: Milyen az arány? Nem vagyunk az egyesület ellenségei, nehogy azt 
gondolja. 
 
Vincze József: Nagy a mozgás. Jön 2-3 ember, elmegy hamar, mert megunja. Egyszerre 3-4 
ember van lent. Úgy működnek, hogy mindent megbeszélnek, és utána alakítanak ki 
álláspontot. Összehívnak egy taggyűlést, és kialakítanak egy álláspontot. Főleg az volt a cél, 
hogy Szihalmiak legyenek.  
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Bóta József Sándor polgármester: Nem akarunk kizárni senkit.  
 
Farkas József: Szívesen használja az intézmény szót. Az intézményben az intézményvezető 
egy alkalmazott.  
 
Vincze József: Ha őt kihagyják, akkor az megint probléma.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ezeket a dolgokat tudomásul kell venni. Azonnal 
intézkedni kell a folyosó kiürítéséről. Ha történik egy hatósági ellenőrzés, kifogja kifizetni a 
büntetést?  
 
Vincze József: Igyekeztek magukat az elmúlt években megbecsülni. Saját költségén végezte 
el a villamoshálózat felújítását. Igyekeztek mindent megtenni azért, hogy ott lehetnek.  
 
Bóta József Sándor: Ez nem személyes támadás, hanem arról van szó, hogy vannak 
törvények, amiket be kell tartani. Ha nincs baj, akkor nem érdekes. Csanálosi Sándor 
bejelentette, hogy készen van a zár, ezért mondta, hogy próbáljuk meg elérni Önt. A 
kamerázás nagyon átgondolandó dolog, mert semmilyen törvénysértésnek nem tehetjük ki 
magunkat. A polgárok jogait figyelembe kell venni.  
 
Vincze József: Tőle is kérdeztek dolgokat, amin elcsodálkozott. A doktor Úr is olyat kérdezett 
tőle, ami nem igaz. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Egy orvos ne terjesszen híreket, ne állítsa az egyik lakost a 
másikkal szembe. Egy orvos legyen korrekt, pártpolitika-mentes.  
 
Dr. Joó Csaba: Ha kiszűrnek egy betörést, a rendőrséghez sem tudják felhasználni, mert nem 
szabályos a felvétel. Ezt előbb át kellett volna gondolni. A rendőrség sem tudja használni.  
 
Vincze József: Eddig nem volt probléma, a testület tudott a dologról, hallgatólagosan 
hozzájárult az önkormányzat. Négy kamera van feltéve, a többsége a kaput látja. Megteszi a 
megfelelő lépéseket, alkalmazkodnak az új helyzethez.  
 
Virágh Dénes: Megkérdezi, hogy van-e most nála valamilyen rögzítő szerkezet?  
 
Vincze József: Nincs.  
 
Virágh Dénes: Csak azért kérdezi, mert Vincze Józsefnek ez egy um. fegyvere.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Vannak ilyen jellegű panaszok, nem véletlenül említették 
ezt meg.  
 
Vincze József: Ki van téve a tájékoztató, hogy biztonsági kamera működik náluk.  
 
A témával kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy fellebbezés érkezett az 
egyik pályázó részéről. Ismerteti Dr. Bódis Károly megkeresését.  
 
A Képviselő-testület részletesen megtárgyalta a témát, és az alábbi határozatot hozta: 
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Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2011. (II. 02.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Szihalom útfelújítás, akadálymentesítés 2010. - vitarendezés 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a háziorvosi pályázatra 
három érdeklődő van. Dr. Galler Gábor, akinek még 5 év kell, hogy háziorvosi praxisa 
legyen. Dr. Horváth László, aki most szerezte meg a licenszét. Ma jelentkezett Dr. Máthé 
Annamária, recski doktornő. Nagyon szeretik ott. Távozásának oka, hogy két orvost 
szorítottak be egy rendelőbe. Kijárna rendelni, de érdekli a lakás is. Véleménye szerint az 
orvosi lakásért kérjünk bérleti díjat, de a rendelőért ne.  
 
Farkas József: Asszisztencia? 
 
Bóta József Sándor polgármester: Valószínű, hogy kell neki. Megdöbbentő volt a rendelő 
látványa. Nagyon elhanyagolt állapotot mutatott, ez áldatlan állapot. Nagy a rendetlenség, régi 
könyvek vannak kirakva, amik már rég nem jók, lejártak.  Nagy baj, hogy nem tudtunk leltárt 
mutatni, ezt a dolgot alaposan elő kell készíteni. Egy kisebb átalakítást kell végezni, hogy az 
orvos be tudjon menni a beteggel egy olyan helyre, ahol csak ketten tudnak lenni. Hogy 
alkalmas legyen arra, hogy diszkrét, orvos-beteg kapcsolat alakulhasson ki. Alkalmassá kell 
tenni a rendelőt arra, hogy az orvos tudjon rendelni. Ismerteti Simon Higin levelét. 
Valószínűleg március végétől jöhet ide, ha le tudja rendezni a papír dolgokat.  
A Képviselő-testület hozzájárult a rendelő átalakításához.  
Mivel a múltkori testületi ülésen nem került elfogadásra az SZMSZ, ezért kéri a képviselőket, 
hogy fogadják el azzal a módosítással, hogy a köztisztviselők munkarendje hétfő, kedd, 
csütörtök 8-16 óráig, szerda 8-18 óráig és a pénteki napon 8-14 óráig tartson.  
Javasolja továbbá, hogy a kerüljön ki a szabályzatból a 3 millió forint feletti adóbehajtás után 
járó juttatás.  
Szavazásra bocsátja az SZMSZ-t, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2011. (II. 03.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatáról  

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Hatósági ügyek 
tárgyalása miatt Bóta József Sándor polgármester zárt ülést rendel el. Hatósági ügyek 
tárgyalása után az ülés 17.10 bezárta.  
 
Szihalom, 2011. február 2.  
 
 
 
  Bóta József Sándor   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester    Jegyző 


