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XII. 
JEGYZŐKÖNYV  

 
 

Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 30-án 15.00 
órakor tartott 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: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea.  
 
Meghívottak közül megjelent: 

• Józsáné Debreceni Edit Művelődési ház vezető 
• Kissné Redele Mária KIKI Igazgató 
• Ficsór Istvánné KIKI részegységvezető 
• Menyhárt Károlyné KIKI óvoda részegységvezető 
• Beer Ferenc pedagógus 
• Németné Vaskó Diána óvodapedagógus 
• Bukta Zsuzsanna óvodapedagógus 
• Koós Jánosné pénzügyi bizottság külső tagja 
• Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos 

 
Bóta József Sándor polgármester: Köszönti a megjelent vendégeket, képviselőket, 
megállapítja, hogy a testület határozatképes, két fő képviselő jelezte távollétét. Ismerteti a 
napirendi pontokat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.  
A napirendek tárgyalása előtt köszönti a köztisztviselőket.  
 
Napirendi pont: 

1. A KIKI Intézményvezető tájékoztatója az intézmény 2010/2011. évben végzett 
tevékenységéről.  
Ea.: Kissné Redele Mária intézményvezető 

2. Tájékoztató a településen működő önkormányzati támogatásban részesülő civil 
szervezetek munkájáról.  
Ea.: Egyesületek vezetői 

3. Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek 
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I. Napirendi pont:  A KIKI Intézményvezető tájékoztatója az intézmény 2010/2011. 
évben végzett tevékenységéről.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Az első napirendi ponttal kapcsolatban minden képviselő 
megkapta az írásos anyagot, amennyiben még van szóbeli kiegészíteni való, azt mondja el. 
Várja a kérdéseket, észrevételeket.  
 
Farkas József: Meglepetten olvasta a felső tagozatos napközi csoportok létszámát, illetve az 
étkezést is kevesen veszik igénybe. A szövegértés egy kicsit elmaradt az átlagtól.  
 
Kissné Redele Mária KIKI igazgató: Inkább a kicsiket íratják be napközibe, rájuk inkább kell 
a felügyelet. A következő tanév igénye nem teljes, az előzetes felmérés alapján ilyen adatok 
születtek. Ez volt az első eset, hogy tanév végén kell nyilatkozni a szülőnek, nincsenek 
hozzászokva. Jó, ha előre látjuk, hogy a következő tanév számait, ami a kiküldött 
nyilatkozatok alapján alakult így. A létszám függvényében tudtak Egerfarmosról és 
Mezőszemeréről gyerekeket átvenni. Az 5. osztály az, ahová többen jelentkeztek, mint 
amennyi hely van, a törvényt szem előtt tartva döntöttek. Meg lett kérdezve, hogy kik a 
hátrányos helyzetűek, és azok lettek felvéve. Benyújtásra került a maximális osztálylétszám 
emelésre vonatkozó kérelmük.  
 
Farkas József: Nagy tiszteletben tartja az eredményeket, gratulál hozzá, van a beszámolónak 
egy olyan része, ahol az országos átlagot is átlépik.  
 
Ficsór Istvánné KIKI részegységvezető: Ez évek óta így van, szeretnénk ezt az eredményt 
tartani továbbra is, az országos átlag alatt még soha nem voltunk.  
 
Ficsór Kálmánné: Gratulál a tartalmas beszámolóhoz, az elért eredményekhez, és az elnyert 
pályázatokhoz. A társulással kapcsolatban elmondja, hogy ha csak néhány gyerek kerül, is 
átvételre, a helyzet romlani fog. Kezdték tudomásul venni, hogy miért nem jött össze a 
társulás. Megkeresték, mint képviselőt, mert szinte ellehetetlenedik az iskola, ha mégtöbb 
gyerek jön át Szihalonmra. Nem biztos, hogy csak a jó képességű gyerekek jönnek át. Erre az 
1-2 gyerekre túl nagy szükség nincs, de tudja, hogy minden normatívára szükség van. Szerette 
volna, ha ez a dolog el ül és kicsit talán javul a helyzet. Nem a pedagógusok miatt alakult ki 
ez a helyzet.  
 
Kissné Redele Mária KIKI igazgató: Egerfarmosnak Mezőtárkánnyal van társulása, ennek 
ellenére Szihalomra hozzák a gyerekeket. Tudjuk a társulási szándék kapcsán, hogy gondok 
vannak, de már régen tehettek volna ellene. Több szülő kijelentette, hogy ha mi nem vesszük 
fel a gyerekét, akkor átviszik másik iskolába. Elsőnek magunkat kell nézni. Több képviselővel 
is beszélt erről a dologról, ha van hely, akkor miért ne vegyük át a gyerekeket, főleg így, hogy 
meg is mondták a szülők. Hátrányos helyzetű gyerekek kerültek átvételre, a törvénynek 
megfelelően. Ha a testület azt mondja, hogy utasítsuk el ezeket a kérelmeket, akkor nem 
vesszük fel őket.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Egerfarmos Mezőtárkánnyal társult az 1-8 évfolyamra, 
Mezőszemere kiesett ebből a körből. Tudja, hogy képviselő-társa nagyon kellemetlen 
helyzetben van az ügy miatt, ezért nem is baj, ha úgy szavaz.  
Hány főnek a kérelmét kellett elutasítani? 
 
Kissné Redele Mária KIKI igazgató: Az 5. osztály esetében 2 gyereket utasítottak el.  
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Ficsór Istvánné részegységvezető: Ma volt egy anyuka érdeklődni, aki szeretné, hogy a 
második osztályba vennék át a gyermekét, mert nagyon komoly problémák vannak.  
 
Kissné Redele Mária KIKI igazgató: Úgy jöttek fel a szülők, hogy Mezőszemerén a 
pedagógusok azt mondták, hogy kíváncsiak lesznek, hogy Szihalmon hány gyereket vesznek 
fel, mert a létszámok miatt történtek az elutasítások. Nem a létszám miatt kerültek 
elutasításra, hanem a törvény miatt. Nem mi okozzuk a problémát, hanem ők csinálják saját 
maguknak. A szülő egyből úgy jött, hogy ha nem vesszük fel, akkor viszi tovább a gyereket, 
nekünk sem mindegy a normatíva miatt.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Az iskola nem tud termet biztosítani, az iskola befogadó 
képessége korlátozott. A Kormányhivatal vezetője is érdeklődött nála a társulással 
kapcsolatban, akit úgy tájékoztatott, hogy az iskola befogadóképessége korlátozott, nem 
akarunk törvénytelenséget elkövetni. Ezt a tájékoztatást tudomásul is vette. Ha van is 1-2 üres 
hely, nem azt jelenti, hogy osztályokat tudunk befogadni. A gondok nem most kezdődtek el.  
 
Beer Ferenc: Ez már nagyon régi probléma, ez nem most kezdődött el. Korábban minden 
gyereket átvettünk, megpróbáltunk segíteni. Azt is meg kellene érteni, hogy egy ilyen hirtelen 
váltás mit hozna, alaposan át kell a dolgot gondolni. Jó 10 éve sorba jönnek át a gyerekek, 
ezen el kellett volna gondolkodni, soha nem mondták, hogy oldjuk meg közösen ezt a 
problémát. Sajnálja, hogy ilyen helyzetbe kerültek, de mi nem tudjuk megoldani, 10 évvel 
ezelőtt lehet, hogy tudtunk volna segíteni. A mi lehetőségeink is korlátozottak, mi nem tudunk 
a nyakunkba venni ennyi problémát. El kell azon is gondolkodni, hogy a gyerekek jól érzik itt 
magukat, nem akarnak innen elmenni.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Mi megértjük a helyzetüket, az ő gondjukat nem vehetjük a 
mi nyakunkba. Mezőtárkány is meg tudta a problémáját oldani. A legjobb szándék mellett 
sem érheti vád az itteni intézményvezetőt és az önkormányzatot. Tettünk egy kísérletet, de a 
törvényen fennakadt a dolog. Az intézményvezetőnek az önkormányzat vezetőivel kellene 
erről tárgyalni, bántani egymást felesleges.  
 
Kissné Redele Mária KIKI igazgató: Tájékoztatja a képviselőket, hogy újabb KEOP-os 
pályázat került kiírásra, amihez a testület jóváhagyása szükséges. Ismerteti a pályázatot.  
A TÁMOP-os pályázatnak megfelelően tényleg minőségi munka folyik az intézményben, 
ettől a pályázattól teszik függővé, hogy az intézmény referencia intézménnyé válik-e. Ehhez 
nem kell a fenntartó engedélye. A pályázat 26 %-a eszközbeszerzésre fordítható, még 
hasznunk is származhat belőle.  
A nyári zárva tartásról tájékoztatja a képviselőket. Elmondja, hogy a szülők értesítve lettek, a 
honlapon is megtalálható.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Minden pályázati lehetőséget meg kell ragadni, javasolja, 
hogy a Képviselő-testület támogassa az elképzelést.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
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Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
65/2011. (VI. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: KEOP-6.1.0/A/09-11 számú pályázat önrésze 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A szaktárgyi lefedettségről szeretne tájékoztatást kapni. A 
közoktatási törvény módosítása kapcsán felmerült, hogy kerüljenek módosításra a 
kinevezések, a határozott idejű kinevezés megszűnt, csak helyettesítés céljából lehet 
alkalmazni. Nekünk nincs státuszunk. Hogyan lett megoldva a két szak tanítása?  
 
Kissné Redele Mária KIKI igazgató: Amikor az iskolatitkár elment, úgy állapodtunk meg, 
hogy szeptemberben felveszünk egy iskolatitkárt, ott van státusz. Szeretnénk Hatos Veronikát 
visszahozni, és áttanítással megoldani a problémát. Bármilyen pedagógus lesz is, a két 
munkakör ellátása megéri, így szakos látná el a feladatot.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Határozott időnél minden terhet a fenntartónak kell viselni, 
a munkáltató szempontjából kemény dolog.  
 
Kissné Redele Mária KIKI igazgató: Valószínű, hogy a művészeti iskolában is tanítani fog. 
Szeretnék, ha visszajönne, mert jó szakember, jó kolléga, a gyerekek is szeretik. Most jár le a 
munkanélkülije.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tudomásul kell venni, hogy ha helyben talál állást, akkor itt 
fog minket hagyni.  
 
Kissné Redele Mária KIKI igazgató: Ha nem így valósítjuk meg, akkor aki jelentkezik csak 
határozott időre tudjuk felvenni. A határozott idejű kinevezés szeptembertől megszűnik, csak 
helyettesítés céljából lehet alkalmazni.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ha a törvény életbe lép, akkor automatikusan átmegy 
határozatlan időre. Jogi állásfoglalást kell kérni ezzel kapcsolatban. Miért nem nézzük meg 
azt a lehetőséget, hogy egy végzős hallgatóval oldanák meg a problémát, óriási lehetőség 
lenne az ő számára is. Nem szabad görcsösen ragaszkodni az elképzelésekhez. Vannak olyan 
hátrányos helyzetűek, akik örömmel vennék ezt a lehetőséget. Több oldalról kell a dolgot 
megközelíteni. Véleménye szerint Hatos Veronika csak átmeneti megoldás lenne. A túl nagy 
távolság a munkahely és a lakóhely között véleménye szerint nem szerencsés. Jobban körbe 
kell járni a lehetőségeket. Az iskolatitkár esetében a Start-kártya lehetőségét is figyelembe 
kell venni. Sajnálja, hogy a német nyelv kifuttatásra kerül, mert Közép-Európában erre a 
nyelvre nagyobb szükség van.  
 
Kissné Redele Mária KIKI igazgató: Beer Ferenc pedagógus a felmentését tölti, Zelei 
Rajmund megszerezte a kredit pontokat és átképzéssel áttudja venni a technikatanári 
feladatokat, ő egyébként szihalmi. Mi is örültünk volna, ha mindkét nyelv oktatása 
megmarad.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Egy szempontból elégedetlen. Jelentős létszám van a 
faluban, az erkölcsi nevelés alapját adó hitnevelés el van hanyagolva. Olyan hitoktatót fogad 
be az iskola, aki nem megfelelő, mert ha az oktató nem tud a gyerekek nyelvén beszélni, 
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akkor nem alkalmas a feladatra. Az a baj, hogy ezek a problémák nem jutottak el a 
mezőkövesdi egyházközséghez. Nem mondja, hogy az iskola feladata a hitre nevelés, de a jó 
kontaktus kialakítása szükséges. Az erkölcs alapja a 10 parancsolat, fontosnak tartja a 
példamutatást. Szomorú, hogy a nevelőtestület kis hányada vallásos.  
 
Ficsór Istvánné KIKI részegységvezető: Évek óta lehetőséget adtunk arra, hogy jöjjenek el és 
próbálják meg a szülőkkel egyeztetni az oktatást. Minden esetben olyan időpontot 
biztosítottunk, hogy semmivel ne ütközzön. A lehetőséget kell biztosítani, a szülő felelőssége 
és feladata az, hogy döntsön arról, mire járatja a gyerekét. Az 1-8 osztályban mindig ott volt 
ez a lehetőség a felmérendő foglalkozások között hosszú évek óta. A maga nevében mondja, 
hogy nem biztos, hogy az a vallásos, aki templomba jár. Az erkölcsi értékeket nem az 
határozza meg, hogy jár vagy nem jár valaki templomba.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Első körben az erkölcsről beszélt, aminek az alapja a 10 
parancsolat. A falu elpogányosodott, ebben a dologban sok minden benne van. Évről évre 
látni, hogy elfogynak a gyerekek. Ebben a kérdésben az iskolának is nagy szerepe van, 
tudatosítani kell a szülőkben is akik templomba járnak. A rossz családi körülmények között 
lévő gyerekeknek nagy szüksége lenne erre, nem azért, hogy vallásos legyen, hanem az 
erkölcs miatt. Hogy ezeket az alapokat megkapják a gyerekek példát kell mutatni. Tovább fog 
lépni ebben az ügyben.  
 
Kissné Redele Mária KIKI igazgató: A korábbi hitoktatónál sem jár több gyerek, mint most. 
Van aki elfogadja, van aki nem. Lehetőséget adtunk a református lelkésznek és hozzá is 
járnak gyerekek. Mi megadjuk a lehetőséget, a szülőkön múlik, hogy élnek-e vele.  
 
Beer Ferenc: A testület ebben nem hibáztatható, aki gyakorolja a vallását ott van a 
templomban. El kellene gondolkodni azon, hogy a jelenlegi pedagógusok közül lehetne-e 
valaki hitoktató. Más helyen léptek ebben az ügyben. Többször volt Erdélyben misén, ahol 
gitáros fiatalok szerepeltek. A cserkész-mozgalom sem indult itt útjára. Fel lehetne venni a 
kapcsolatot a mezőkövesdi cserkészcsapattal. Sokszor szervezett karácsonyi koncertet és ott is 
voltak testületileg is. Keresni kellene olyan lehetőséget, hogy a mise kissé vonzóbb legyen a 
fiatalok számára.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Elmondta a véleményét a tantestület ülésén is. A 
kistérségben az egyik legjobb iskola a miénk, büszke arra, hogy egy városi iskola elé tudjuk 
helyezni a szihalmi iskolát. Ami az itteni pedagógus közösségnek köszönhető. Továbbra is 
így kell csinálni, kívánja, hogy továbbra is ilyen szemlélet legyen.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Ismerteti a maximális osztálylétszám túllépésével 
kapcsolatos megkeresést.  
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el szavazásra bocsátja, amit a Képviselő-testület 4 igen 
és 1 tartózkodással elfogadott.  
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
66/2011. (VI. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: 2011/2012-es tanév maximális csoport, osztály létszámának átlépése. 
 
A határozata a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja a KIKI beszámolóját, amit a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.  
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
67/2011. (VI. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: KIKI beszámoló elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
II. Napirendi pont:  Tájékoztató a településen működő önkormányzati támogatásban 
részesülő civil szervezetek munkájáról.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban az írásos anyag kiküldésre 
került. Várja a kérdéseket, észrevételeket.  
 
Koós Jánosné: Mivel új testületi tagok vannak, a beszámolót 10 éves időtartamra tért ki. Várja 
a kérdéseket, észrevételeket.  
 
Ficsór Kálmánné: A tánctanár után érdeklődik.  
 
Koós Jánosné: Miskolcról járt ki, nem volt vele mindenki megelégedve, megszűnt az 
utánpótlás. Mindig az volt a jellemző, hogy a tagok létszáma nőtt, most volt egy kis 
csökkenés. Szeretnénk újra indítani az utánpótlás csoportot.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Hány fő az utánpótlás? Hogyan látja a jövőt? 
 
Koós Jánosné: Nagyjából 10 fő van. Pozitívan látja a jövőt, mindent megtesznek a jó 
működésért, hogy jó hírnevet hozzanak Szihalomnak. Mindent lehetőséget megragadnak 
azért, hogy a munka eredményes legyen. A szülők és a lakossági is támogatja az 
elképzeléseket. Három alkalommal nyertek az NCA pályázaton. Most mennek Olaszországba, 
korábban is voltak külföldi szerepléseik, ahová szívesen várják vissza őket.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Nagy hírnevet szereznek a falunak, gratulál a végzett 
munkájukért, további sok sikert kíván.  
Szavazásra bocsátja a beszámolót, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.  
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
68/2011. (VI. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Fúvós és majorett egyesület beszámolójának elfogadása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Farkas József: A TOBÁN egyesület beszámolója nagyon alapos, pénzügyi melléklettel 
kiegészített. A további munkához jó egészséget kíván.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja a beszámolót, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott.  
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Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
69/2011. (VI. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: TOBÁN Hagyományörző Egyesület beszámolójának elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ismerteti a Sportegyesület vezetőjének levelét. Ami 
támogatást az önkormányzat nyújtott, azzal el kell számolni.  
 
Dr. Joó Csaba: Ha nincs rendezett egyesületi működés, komoly gondok lehetnek.  
 
Majoros Viktória vezető pénzügyi tanácsos: Ami számlák kifizetésre kerültek, az az összeg a 
támogatásból levonásra került.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Kötelezni kell az egyesületet arra, hogy tényszerűen 
alátámasztva számoljon el a támogatással július 10-ig. Két főt érint Puhl Sándornét és Zelei 
Andrást. Számoljanak el önmaguk és a fenntartó érdekében ezeket a lépéseket meg kell tenni. 
A működés a jogi- és számviteli törvénynek megfelelően történjen. Intézkedni kell arról, hogy 
az öltözőt vegyék zár alá addig, amíg működő képes vezetés nem áll fel. Le kell zárni az 
energiafogyasztást. Mutassák be a befizetett számlákat, készítsenek pénzügyi működési 
tervezetet.  
Szavazásra bocsátja az elhangzottakat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
70/2011. (VI. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Futball SE beszámolója 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Az alábbiakról tájékoztatja a képviselőket: 

• Ismerteti a kemence használatra és díjaira vonatkozó javaslatot.  
• Augusztus 20-án kerülne megrendezésre a Szent István Napi Kemencés kenyér 

ünnepe elnevezésű rendezvény. A tervek szerint műsorok lennének, búzakoszorú kötő 
verseny, kézműves sátor, kenyérszentelés.  

• Ismerteti a Füzesabonyi Kistérségi Társulás ülésén elhangzottakat, illetve a Társulási 
Megállapodás módosítására vonatkozó megkeresést. Szavazásra bocsátja az 
elhangzottakat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

71/2011. (VI. 30.) számú HATÁROZATA 
 

Tárgy: Társulási Megállapodás módosítása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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III. Napirendi pont:  Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek 
 
Bóta József Sándor polgármester: Ismerteti az Észak-magyarországi Környezetvédelmi 
Felügyelőség levelét.  
 
Vasas László: A levelében is leírta, hogy Tóth Barnabást kérte meg, hogy egyeztessen a 
település vezetőivel, állítólag Dr. Joó Csabával egyeztetett. Tavasszal nyílt arra lehetőség, 
hogy gépeket szerezzen, és még akkor reggel találkozott Tóth Barnabással és megkérdezte 
tőle, hogy el lehet-e szállítani a földet. Azt a választ kapta, hogy igen. Ő jóhiszeműen járt el.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Lehet, hogy jóhiszeműen járt el, de nem szabályosan, mert 
a testülethez kellett volna forduljon.  
 
Vasas László: Azt hitte, hogy bízhat az általa is megválasztott képviselőben. Ha úgy látja, 
hogy ezért büntetést kap, vállalja a felelősséget. 
 
Dr. Joó Csaba: Neki Tóth Barnabás nem szólt, nem tudott a dologról. Az derül ebből ki, hogy 
ez egy korábbi megegyezés, korábbi vezetői ígéret. Lehet keresni, hogy ki hol hibázott. 
Véleménye szerint szabályozni kellene, mert közérdeket képviselt.  
 
Vasas László: Az előző vezetés is elszerette volna szállítani és a vízügy kérte a segítséget. Ők 
adják a gépeket, de földet nem tudnak biztosítani. Neki elég zsebbe nyúlós volt ez a dolog, 
mert a gépeket neki kellett fizetni, és más helyről is gépeket hozatni. 2010-ben volt egy nagy 
árvíz és ott is védekezést kellett folytatni, kb. 50 házat véd ez a megépült gát. Egyetért azzal, 
hogy testületi hatáskör, és írásba kellett volna foglalni. Megkért egy képviselőt, megbízott a 
szavában, de ez sajnos most így történt. A gát nem az ő tulajdonán van.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Levelében súlyos vádakkal illet bennünket. Itt nem 
meghurcolásról van szó, rokoni kapcsolatai miatt nem akartuk. Nem hurcoltunk meg senkit, 
de bizonyos szabályok betartására kötelezhetünk. Az ÉKÖVIZIG egy állami cég, aminek meg 
vannak a kötelezettségei, és nem hiszi, hogy magánszemélytől kell elvárni, hogy ott a 
problémát megoldja. A díj úgy lett megállapítva, hogy mennyibe kerül 1 m3 föld elszállítása. 
Amit a testület határozhat meg, nem dönthet el egy személy. Távol áll tőle, hogy 
meghurcoljuk, és ezt visszautasítja. Az önkormányzat tulajdonát csak testületi határozattal 
lehet kezelni. Ha ez a föld a foci pályán volt, akkor azt testületi határozat nélkül elszállítani 
nem lehet. Próbáljuk azokat az anomáliákat helyre tenni, amik előfordultak. Vitatható 
dolgokat írt le.  
 
Vasas László: 3-4 helyről hordták a földet Mezőszemeréről és Füzesabonyból. Nem volt 
elegendő föld. Annyit kért a hatóságtól, hogy írják le mi hogyan történt. Füzesabonyi 
vállalkozó planírozta el, de a földet neki kellett előteremteni.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tisztázni szerettük volna ezt a helyzetet. Amiről azt 
hisszük, hogy milyen jó, a falu másik része nem ért vele egyet. Nekünk objektív döntést 
kellett hozni. Látni kell azt, hogy sem a testülethez, sem a jegyzőhöz, polgármesterhez nem 
fordult kérelemmel, de csak úgy kellett volna ezt megtenni, hogy lejárja ezt az utat.  
 
Vasas László: A jó szándék vezérelte a dologban, hogy legyen egy gát ott, ahol nem volt. Mi 
célja lenne, hogy hazudjon? Megkérte Tóth Barnabást, ő pedig így járt el. Kapott egy pozitív 
választ, azt hitte, hogy ezzel rendben van a dolog. 
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Bóta József Sándor polgármester: Mennyiben érez felelősséget? Ami őt sértette az utolsó 
mondata a levélnek. Személyes sértésnek tartotta a dolgot, ami természetesen nem igaz.  
 
Vasas László: Jobb lett volna írásban kérni, ott követte el a hibát, hogy megbízott a képviselő 
szavában. Még akkor is beszélt, egyeztetett vele. Elnézést kér a levél hangneméért, de annak 
idején ilyen színezete volt a dolognak, most látja, hogy nem így van.  
 
Bóta József Sándor polgármester: El kell különíteni a rokoni kapcsolatból eredő érzéseket. Ha 
nem helyesen járt el, annak nyomának kellene maradni. Nem szeretné, ha úgy kerülne ki a 
faluba, hogy kiforgatják a szavait.  
 
Vasas László: Azért jött ide, hogy egyezség szülessen. Ha kiszabnak egy büntetést különös, 
mert a faluért is tett. A jövőben nem tesz ilyet. Szabálysértésről azért nem lehet beszélni, mert 
a testület ilyen büntetést nem szabhat ki, bírósági hatáskör. Ha a testület úgy dönt, hogy nem 
akarja az eljárást minden nélkül befejezni, akkor inkább az adásvétel felé menjen el.  
 
Dr. Joó Csaba: A felhozott indokokat figyelembe véve egy utólagos határozattal jóvá lehet 
hagyni ezt a tevékenységet.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Az eljárás rendje sérült, valamilyen jelképes összeget 
fizetni kellene. Mert utólagos felhangokat nem szeretne a falu részéről hallani. Nem az a fő 
baj, hogy ez az eset így történt, hanem az, hogy precedenst teremthet másnak is.  
 
Vasas László: Aki vitt még ebből a földből, saját területre vitette, kertnek. Azért is mutatta be 
a levelet, hogy az ő területére nem került belőle. Itt más volt a cél, nem mindegy, hogy magán 
vagy közcélra történt.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Az üzemet is védeni kellett, ezeket a költségeket pedig el 
lehet számolni. A levél hangnemét kifogásolta, bocsánatot kért, ő elfogadta. Ne érezze senki 
úgy a faluban, hogy holnap bárki bármit elvihet. Kompromisszumra törekszik, de azt nem 
lehet megtenni, hogy akkor most mindent elfelejtünk és kész. A közös érdeket az 
igazgatóságnak kellett volna szolgálni. Fel lehetne őket jelenteni, mert nem tették meg a 
megfelelő lépéseket. Egy jelképes összegben kellene megállapodni, a mennyiség sem 
dokumentált.  
 
Vasas László: Mindegy, hogy milyen formában valósul meg, mondjanak egy összeget, azt ő 
elfogadja. Más területről nem szállíttatott el.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Nem rontani kell a kapcsolaton, hanem javítani, nincs rossz 
szándéka. 15 ezer forintot javasol.  
Szavazásra bocsátja az adásvétellel kapcsolatos javaslatot, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott.  
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
72/2011. (VI. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Adásvételi szerződés megkötése Vasas László-ÖK.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Vasas László: A döntést elfogadja. Nem az anyagiakról van szó, hanem az elvről.  
 
Ficsór Kálmánné: Nem egy esetben volt ott már árvíz, sok esetben kritikus volt a helyzet. 
Több házat védtek több alkalommal.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Nem akarunk személyeskedés felé elmenni, de ez a 
földmennyiség óriási. Nincs benne semmi rossz szándék, se meghurcolás, de mindenben 
rendet kell tenni, mert nem lehet, hogy mindenki azt csinál, amit akar. Bízik benne, hogy 
megmarad a jó kapcsolat, függetlenül attól, hogy ez az eset hogyan zajlott le.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Részletesen ismerteti Kiss Pál panasz ügyét.  
 
Dr. Joó Csaba: Problémaként veti fel a benzinkút lekerítésének ügyét.  
 
Ficsór Kálmánné: A kerékpárúttal kapcsolatban érdeklődik.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Rendbe van téve, ami maradt, az a közúté. Tájékoztatja a 
képviselőket az IKSZT pályázattal kapcsolatban.  
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 19.00 órakor az ülést bezárta.  
 
 
 
Szihalom, 2011. június 30.  
 
 
 
 
  Bóta József Sándor   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester    Jegyző  
  
 
 
    
 
  
 
 
 


