
 59 

IX. 
JEGYZŐKÖNYV  

 
 

Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 26-án 15.00 
órakor tartott Képviselő-testületi 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: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea.  
 
Meghívottak közül megjelent: 

• Koós Jánosné Pénzügyi bizottság külső tagja 
• Gulyás László Zeneiskola részegység-vezető 
• Józsáné Debreceni Edit Művelődési Házvezető  
• Ficsór Istvánné KIKI részegység-vezető 
• Kissné Redele Mária KIKI Intézményvezető 
• Menyhárt Károlyné Óvoda részegység-vezető  
• Majoros Viktória Pénzügyi vezető tanácsos 

 
Bóta József Sándor polgármester: Köszönti a megjelent vendégeket, képviselőket, 
megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat, amit a Képviselő-
testület egyhangúlag elfogadott.  
  
 
I. Napirendi pont:  

1. Zárszámadás az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról 
Ea.: Bóta József Sándor polgármester 
2. Tájékoztató a folyamatban lévő fejlesztésekről 
Ea.: Bóta József Sándor polgármester 
3. Gazdasági Program elfogadása 
Ea.: Bóta József Sándor polgármester  
4. Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek 
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I. Napirendi pont:  Zárszámadás az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról  
 
 
Bóta József Sándor polgármester: Átadja a szót Farkas Józsefnek a Pénzügyi bizottság 
elnökének.  
 
Farkas József Pénzügyi bizottság elnöke: Köszönti a megjelenteket, kevesen vannak, akik 
nem voltak ott a Pénzügyi bizottság ülésén. A bizottság a 2010. évi gazdálkodást elfogadásra 
javasolta. Egy megállapítás történt, hogy a hiányt nem sikerült lefaragni.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A módosítások megtörténtek, a gazdálkodást elfogadásra 
javasolja.  
Szavazásra bocsátja a költségvetés módosítását, illetve a 2010. évi gazdálkodást, amit a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeleteket alkotta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének  
8/2011. (IV. 26.) rendelete 

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről szóló 
3/2011. (II. 15.) rendelete módosításáról  

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2011. (IV. 26.) rendelete 

az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
II. Napirendi pont:  Tájékoztató a folyamatban lévő fejlesztésekről 
 
Bóta József Sándor polgármester: Tudott a képviselők előtt, hogy a Magyar Aszfalt nyerte el 
az útpályázatot, szépen haladnak a munkálatokkal. Az árkok készülnek, azokon a helyeken, 
ahol az átereszeket nem tették rendbe, ott kénytelenek vagyunk felszedni, és majd saját 
költségén kell megcsinálja a tulajdonos. Az árokparton lévő fákat ki kell vágni, hogy ne 
hátráltassa a munkavégzést. Vannak kérések, problémák, de az egyéni kérések nem 
hátráltathatják a közösség érdekeit.  
A mai napon került aláírásra a Füzes-bau Kft-vel illetve a Zele-bau Kft-vel a szerződés.  
Az IKSZT pályázatra nagyon oda kell figyelni, komoly az elszámolása.  
Ismerteti a KEOP 6.2.0 pályázati kiírást.  
 
Tóth Barnabás: Javasolja, hogy a Zsóry üdülőterületre is terjedjen ki, ők is fizetnek adót.  
 
Ficsór Kálmánné: Jelent az önkormányzat számára költséget?  
 
Bóta József Sándor polgármester: Mindenki saját magának komposztál, a ládák itt maradnak. 
Vannak még más jellegű pályázatok, amiket a megyére kell benyújtani.  
Készülnek a kemencék, meg vannak az ajtók, készen vannak a kémények is.  
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A szennyvíz pályázattal kapcsolatban hivatalos értesítés még nem érkezett, de úgy tudjuk, 
hogy megnyertük, még várni kell vele. A készülő kiadvány költsége a Polgármesteri hivatal 
felújítási pályázatban fog szerepelni. Az újságnak hamarosan meg kell jelenni, fontos, hogy az 
orvosi rendelő megváltozott telefonszáma benne legyen. Dr. Kocsiscsák Béla személyes 
bosszúja, hogy ez a helyzet alakult ki.  
 
Dr. Joó Csaba: Fontos, hogy a délutáni rendelést a dolgozók vegyék igénybe.  
 
III. Napirendi pont:  Gazdasági Program elfogadása 
 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Az ÖTV előírja, hogy négyévente el kell készíteni a 
Gazdasági Programot. A tervezet tartalmazza mindazt, amiről már eddig szó volt. Ismerteti a 
célkitűzéseket.  
 
Farkas József: A családsegítés kérdését meg kell oldani.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Sokkal többe kerül, mint amennyi a finanszírozás, de a 
törvény erejénél fogva kötelező megoldani! 
 
Virágh Dénes: A vásártér nem fog benne szerepelni?  
 
Koós Jánosné pénzügyi bizottság külső tagja: A testvértelepüléssel való kapcsolattartás még 
belekerülhetne.  
 
Bóta József Sándor polgármester szavazásra bocsátja a Gazdasági Programot, amit az egyéb 
javaslatokkal együtt a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
44/2011. (IV. 26.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Gazdasági Program elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
IV. Napirendi pont:  Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek 
 
 
Bóta József Sándor polgármester: A társulással kapcsolatos törvényi háttér nem tisztázott. 
Komoly előnye nem származna Szihalomnak a társulásból. Kéri, hogy mindenki szavazzon, 
senki ne tartózkodjon.  
 
Farkas József: Más megközelítésből látja a dolgot a szülői munkaközösség és a 
diákönkormányzat, és másból a testület. Nem tudunk megfelelő döntést hozni, nem ismerjük 
pontosan a közoktatási törvényt. Világosan meg van fogalmazva, hogy a pedagógusbérezést 
az állam át fogja vállalni, nem tudjuk, hogy milyen hatáskört adnak az önkormányzatok 
kezébe. Szeptemberben fogja a parlament az ügyet tárgyalni.  
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Bóta József Sándor polgármester: Mezőszemere oldaláról vannak merev ragaszkodások, ami 
nehézzé teszi a döntést. Szeretnék a 8. osztályig megtartani az osztályokat. Az anyagi részénél 
nem tudjuk, hogy mi fog változni, sok a bizonytalansági tényező.  
 
Farkas József: Ha komolyan gondolkodunk, akkor mindenképpen a társulás mellett kellene 
dönteni, de a bizonytalan helyzet ezt megkérdőjelezi. A minőségre vonatkozóan neki is 
fenntartásai vannak.  
 
Dr. Joó Csaba: Látható, hogy komoly ellenállás van minden fronton. Nem biztos, hogy 
nekünk ezt a társulást meg kellene lépni. Nemleges döntés esetén az iskolát bezárják és új 
működési engedélyt kérnek, akkor Mezőtárkány és Szihalom lesz a beiskolázási körzet. Azon 
is el kell gondolkodni, hogy mi lesz az iskola jövője a továbbiakban. Társulás esetén nem 
biztos, hogy mi fogjuk megmondani, pl. hogy ki tanít itt. A szülőkben is tudatosítani kellene, 
hogy vannak bizonyos dolgok, amiket vállalni kell, nemcsak az önkormányzatnak.  
 
Ficsór Kálmánné: A mezőszemerei iskola sem támogatja a társulást, ők a nemzetiségi 
programban gondolkodnak. Sok kedvezménytől elestek, hogy ezt nem lépték meg. Nem 
biztos, hogy megszüntetik az 5-8 osztályt, ha nekik ilyen szándékuk van.  
 
Kissné Redele Mária KIKI Intézményvezető: A gyereklétszám már leadásra került, látszik, 
hogy 5-8 osztályban nem tudnak gyereket fogadni még 3 évig.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ha a szülők ennyire ragaszkodnak, akkor nem kell mindent 
az önkormányzatra hárítani. A mindig csak adjanak szemléletet nem fog megvalósulni, ezt el 
kell felejteni, mindenkinek hozzá kell tenni. Az önkormányzat ezt nem fogja bírni, a 
szülőknek ezt tudomásul kell venni. Nagyon szívesen elmegy egy SZMK értekezletre, 
tájékoztatást adna erről.  
 
Kissné Redele Mária KIKI Intézményvezető: A szülői támogatással kapcsolatban 
elmondható, hogy a maximum segítséget megadják. Ha bármit csinálni kell a szülők rögtön 
kiveszik a részüket a munkából. A támogatást a gyermekvédelmi törvény alapján veszik 
igénybe.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A csak azért is szemléletnek kellene megváltozni, a 
szülőkben tudatosítani kell ezt.  
Szavazásra bocsátja a társulás lehetőségét, amit a Képviselő-testület 1 igen, 6 nem szavazattal 
elutasított és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
45/2011. (IV. 26.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Oktatási társulás 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Fontos feladat az új utakon a forgalomkorlátozása. Kellene 
egy csapat, amelyik feltérképezi, hogy milyen táblákat kellene kihelyezni.  
 
Boda Sándor: Az ellopott táblákat is pótolni kellene.  
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Bóta József Sándor polgármester: Erre kellene készíteni egy szakmai javaslatot. Javasolja, 
hogy Farkas József, Virágh Dénes, Tóth Barnabás legyenek az előkészítők, döntésüket a 
testület elfogadja.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
46/2011. (IV. 26.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Képviselők felhatalmazása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A vásártérrel kapcsolatban beszélt Erdélyi Úrral, aki 
egyben szeretné a területet eladni, ami összesen 2 ha. Lebontaná az előtetőt, csak az épület 
maradna, kiemeli a tartályokat.  
 
Tóth Barnabás: Végezze el a talajcserét, mert az nagyon drága.  
 
Bóta József Sándor polgármester: 12 millió forintot kérne a területért és az épületért. Ennyi 
pénzt előteremteni nem egyszerű dolog, de hajlandó várni. Meglátjuk, hogy milyen pályázati 
lehetőségek lesznek.  
A kemencés udvaron két csapot kellene kialakítani olyan megoldásban, hogy legyen 
vízelnyelő, a sár elkerülése miatt.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: A Zsóry üdülőterületen sokan választották a zsákos 
szemétszállítást. Május 30-ig előre meg kellett venni, javasolták, hogy ez 1 hónappal kerüljön 
meghosszabbításra, amihez rendeletmódosítás szükséges.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2011. (IV. 26.) rendelete 

 
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról  

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Részletesen ismerteti a Közbeszerzési Tervet.  
 
A Közbeszerzési Tervvel kapcsolatban kérdés nem hangzott el, melyet a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
47/2011. (IV. 26.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Közbeszerzési terv elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Füzesabonyi 
Kistérség Többcélú Társulása megküldte 2011. évre szóló éves ellenőrzési tervét, amit a 
Képviselő-testület előterjesztésként meg is kapott. Ismerteti az ellenőrzési tervet.  
A tervvel kapcsolatban kérdés nem hangzott el, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
48/2011. (IV. 26.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: 2011. évi ellenőrzési terv elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ismerteti KEOP 6.2.0 pályázatokat, amit a Képviselő-
testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatokat hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
49/2011. (IV. 26.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy:  KEOP-6.2.0/A/09-11 pályázat benyújtása  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
50/2011. (IV. 26.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: KEOP 6.2.0/A/09-11 számú pályázat saját forrásának rendelkezésre állása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A településen befejeződött a falubejárás, de a Zsóry 
üdülőterület még hátra van. Javasolja, hogy május 7-én kerüljön megtartásra a bejárás. 
Továbbá javasolja, hogy május 13-án pénteken 16 órakor kerüljön megtartásra részükre a 
lakossági fórum.  
Részletesen ismerteti az idegenforgalmi adóból várható bevételek tervezetét. Ennek 
megvalósulása érdekében két diákot kell megbízni, amihez szükség lenne még legalább egy 
polgárőr segítségére. Ennek a pénznek be kell jönni, mert nagyon szolidan van számolva. Az 
általuk befizetett díj 50 %-át visszaforgatjuk a területre, és ebből az összegből egy bizonyos 
összeget kapna még a polgárőrség is, illetve a gyerekek díját is ebből a bevételből fizetnénk 
ki. Ezek az emberek hatósági személynek számítanak. Ha bezárják a kaput és nem engedik be 
őket, elismerik, hogy bűnösök. Meg kellene határozni, hogy ebben az esetben mennyi a 
szabálysértési bírság.  
 
Dr. Joó Csaba: Át kell gondolni, hogyan tudjuk fogni őket. Mi van akkor, ha azt mondják, 
hogy nem alszanak ott. Ki kell dolgozni a jogi hátterét.  
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Bóta József Sándor polgármester: Ezek csak alapelvek, be akarta mutatni, hogy mennyi 
pénztől esik el az önkormányzat. Nemcsak háborogni kell, hanem teljesíteni is. Pontosan ki 
kell dolgozni a jogi hátterét, amit el kell készíteni a bejárásra.  
 
Tóth Barnabás: A Diófa úton még nincs összeszedve az eltúrt föld, amit rendezni kellene.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Össze kellene írni azokat az embereket, akik nem regisztrált 
munkanélküliek. A lakosságot is bele kellene vonni, hogy ki az aki elesett, rászoruló lenne.  
 
 
Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor 
polgármester az ülést 18.30 órakor bezárta.  
 
 
 
Szihalom, 2011. április 26. 
 
 
 
 

Bóta József Sándor  Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
Polgármester   Jegyző 

 
 
 
 
  


