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XIII.  
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24-én 
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 jelen van: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 
 
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea.  
 
Meghívottak közül megjelent: 

• Kissné Redele Mária KIKI Ig. 
• Ficsór Istvánné KIKI részegység vezető 
• Józsáné Debreceni Edit Művelődési Ház Ig. 
• Koós Jánosné Pénzügyi bizottság külső tagja 
• Majoros Viktória Pénzügyi vezető tanácsos 
• Kalotainé Bukta Zsuzsanna műszaki-adóügyi előadó 

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

1. Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Egységes Óvoda-bölcsőde, Óvoda, 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ingó és ingatlanvagyonának 
2013. január 01-től történő működtetéséről való döntés.  
Ea.: Bóta József Sándor polgármester 

2. Tájékoztató az adóhelyzet alakulásáról 
Ea.: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző, Kalotainé Bukta Zsuzsanna ea.  

3. Szihalom Község Önkormányzat vagyonáról szóló rendelet elfogadása 
Ea.: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző  

4. Az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezése 
Ea.: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 

5. Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek 
 
 
 
 



 89 

I. Napirendi pont:  Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Egységes Óvoda-bölcsőde, 
Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ingó és 
ingatlanvagyonának 2013. január 01-től történő működtetéséről való döntés.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy korábban kell döntést 
hozni a napirendi ponttal kapcsolatban, ezért kellett az ülést egy héttel előbbre hozni.  
Ismerteti azokat a költségeket, amik az iskola fenntartásával kapcsolatosak, valamint a már 
korábbi ülésen is elhangzott iskola által hozott állásfoglalást.  
Sajnos semmilyen bíztató tájékoztatást nem kapott az üggyel kapcsolatban. A mai napon 
felvette a kapcsolatot Ballagó Zoltánnal is egyeztetés céljából. Ismerteti az általa feltett 
kérdéseket (a jegyzőkönyv mellékletét képezi) illetve az arra adott válaszokat.  
Az óvodánál 12 millió forint a normatíva, 16 millió az önkormányzati hozzájárulás az 
étkezési normatívához majdnem annyival járulunk hozzá. Ezt akkor is fizetni kell, ha nem az 
önkormányzat fenntartásában áll. Ezek az érvek is amellett szólnak, hogy nem tudjuk az 
intézményt megtartani. A közétkeztetés marad úgy, ahogy eddig volt, az önkormányzat kapja 
a normatívát, továbbra is a vállalkozó működteti. A technikai személyzetet nem tartalmazza a 
köznevelési törvény. Ha átadjuk működtetésre az intézményt, akkor a technikai személyzetet 
is biztosítaniuk kell. Ez az érv is amellett szól, hogy nem szabad visszaigényelni az iskolát. 
Az új igazgatót a tankerület nevezi ki.  
 
Kissné Redele Mária KIKI Igazgató: Emiatt is szerette volna korábban, ha az intézmény 
szétválasztásra kerül.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Bizonytalanság volt, felelősségteljes döntést hozni nem 
lehetett. A polgármestereknek összehívott értekezleten nagy viták voltak ezzel kapcsolatban. 
Az óvoda után be kellene fizetni ezeket a kiadásokat, itt van a nagy gond. Nagy tételt jelent a 
javítás, karbantartás, ami nagy összeget tesz ki. Szeretett volna egy jó megoldást találni, de 
sajnos nem megvalósítható. Ismerteti az újonnan kinevezett vezetőket.  
 
Dr. Joó Csaba: Probléma lehet abból, hogy egy helyrajzi számon van a terület.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Májusig be kell adni, ha visszaigényeléseket. Amennyiben 
lemondunk róla, 2015/2016-os tanévben lehet újra visszaigényelni. Ha most szeretnénk 
visszaigényelni, akkor komoly kimutatással alátámasztva kell benyújtani, be kell mutatni, 
hogy megfelelő forrással rendelkezik hozzá az önkormányzat. Ezt a MÁK ellenőrzi, és utána 
dönt. Ha visszaigényeljük és megadják, akkor bármelyik hónapban vissza lehet majd 
igényelni. Az iskola is úgy szavazott, hogy szeretnének állami fenntartás alá kerülni, és ez a 
saját véleménye is.  
 
Kissné Redele Mária KIKI Igazgató: A nevelő-testület azért döntött így, mert évek óta 
semmilyen felújítás nem volt az iskolában, állandóan takarékoskodni kellett, siralmas 
állapotok uralkodnak. Úgy tájékoztatták, hogy minden iskola egységes támogatásban fog 
részesülni, ezért is várják a változást. Bízik abban, hogy ha a kis iskolák meg is fognak 
szűnni, a szihalmi nem, ide biztosan jut felújításra pénz. Itt stabil a gyermeklétszám, nem 
fenyeget a csökkenés. A nevelési tanácsadóval mi lesz? Megoldandó feladat még a 
logopédus kérdése is.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Megérti a döntésüket, ígéri, hogy mindenki érdekeit 
messzemenően képviselni fogja.  
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A nevelési tanácsadót nem veszi át a járás. Valamint az orvosi ügyeletet, területfejlesztést, 
belső ellenőrzést, mozgó könyvtárt, gyermekjóléti szolgálatot-családsegítést sem. Ezekre a 
feladatokra mikrotársulásokat kellene létrehozni. A családsegítés 2000 fő alatt nem kötelező. 
De nem biztos, hogy érdemes ezekbe a társulásokba belemenni. A füzesabonyi kistérségnek 
19 millió forintnyi kintlévősége van. Gulyás László polgármester azt javasolta volna, hogy 
oldják meg az ügyelet kérdését a háziorvosokkal. Véleménye szerint ez nem megoldható az 
orvosok leterheltsége miatt. A lakossági hozzájárulást az okozza, hogy Füzesabonyban külön 
irodát, gépkocsit kellett biztosítani, ez Szihalomnak 157 e/Ft/hó jelentett. Biztosan ugyan ez 
lenne a mikrotársulásokkal is. Lehet külön megállapodást kötni az Agria Ügyelettel. Ma már 
15-20 perc alatt be lehet érni Egerbe, és magasabb szintű orvosi ellátásban részesülhet a 
beteg is. Ha velük kötjük meg a szerződést az 50%-kal kevesebb lenne a lakossági 
hozzájárulás, és ez a költségvetés szempontjából sem mindegy. Füzesabonyban sok az idős 
orvos. A háziorvos számára 16 óra pihenőidőt kell biztosítani, addig nem kezdheti meg a 
rendelését. Egyetért ezzel a testület? 
A Képviselő-testület elviekben egyetértett a felvetéssel.  
Felesleges a kistérséget fenntartani. A gyermekjólét kérdésével kapcsolatban elmondja, hogy 
egy fő két települést lát el jelen pillanatban is. Mivel Szihalomhoz kerül Mezőszemere, az 
lenne a legcélszerűbb, ha ezt a feladatot egy ember látná el. Füzesabonnyal nem lenne jó 
társulni ebben az ügyben. A logopédia a járáshoz fog kerülni.   
Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy az önkormányzat nem vállalja Közös Igazgatású 
Köznevelési Intézmény 2013. 01. 01-től való működtetését, melyet a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
87/2012. (X. 24.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Köznevelési intézmény feladatainak ellátása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ahogy már korábban is említette, három témában 
szeretnénk megmaradni: a belső ellenőrzés, - önálló szerződéssel – a terület fejlesztés, az 
orvosi ügyelet.  
Arról kellene döntést hozni, hogy a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulás jogutód nélkül 
megszűnjön.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
88/2012. (X. 24.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulás megszüntetése 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
II. Napirendi pont:  Tájékoztató az adóhelyzet alakulásáról 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Tájékoztatója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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A kormány bevezetni kívánja a közműadót, amit az ingatlanok után lehet kivetni, 
elképzelhető, hogy akkor a kommunális adót át kell nevezni. Ez a lehetőség a következő 
testületi ülésre kidolgozásra kerül.   
 
Bóta József Sándor polgármester: A szolgáltatóknak a kialakított közmű hálózat után kell az 
önkormányzat felé adót fizetni. Azt mondták, hogy korlátozva lesznek a szolgáltatók az 
áthárítás szempontjából.  
 
Farkas József: A gépjárműadó mentesség kire vonatkozik? 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: A mozgáskorlátozottakra, 2012. 12. 31-ig, ami jövő 
évtől felülvizsgálatra kerül.  
 
Dr. Joó Csaba: A hátralék behajtása után érdeklődik. 
 
Kalotainé Bukta Zsuzsanna adóügyi ea.: Azoknál az embereknél, akik itteni dolgozók, 
megoldjuk, velük van a kevesebb gond. Lehetőséget biztosítunk a részletekben történő 
megfizetésre. Van olyan is, akinek évek óta fennálló tartozása van, ezek 5 év után elévülnek.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József 
Sándor polgármester szavazásra bocsátja a beszámolót, melyet a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
89/2012. (X. 24.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Adóügyi beszámoló elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
III. Napirendi pont:  Szihalom Község Önkormányzat vagyonáról szóló rendelet 
elfogadása 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Az előterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el. Szavazásra bocsátja a 
rendeletet, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott, és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2012. (XI. 25.) önkormányzati rendelete Szihalom Község Önkormányzat 

vagyonáról 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
IV. Napirendi pont:  Az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet hatályon kívül 
helyezése 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Az előterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.  
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A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el. Szavazásra bocsátja a 
rendeletet, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott, és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2012. (X. 24.) önkormányzati 

rendelete az állattartás helyi szabályairól szóló 10/2004. (IV. 27.) önkormányzati 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
V. Napirendi pont: Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek 
 
Bóta József Sándor polgármester: A közös hivatal kialakításával kapcsolatban elmondja, 
hogy amennyiben jelzik csatlakozási szándékukat, a törvény értelmében el kell fogadnunk. 
Viszont a mai napig nem küldték még meg az erről szóló határozatot. A mi helyzetünk jobb, 
nem vagyunk kényszerhelyzetben. Pontosan meg kell határozni a feltételeket. Rendkívül 
ülést kell tartani ebben a témában, melynek időpontja – abban az esetben, ha a határozat 
megérkezik – 2012. október 30. 15 óra.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: A szabályzataink hatályosak, az előírásoknak 
megfelelőek, nekik kell alkalmazkodniuk.  
 
Dr. Joó Csaba: Át kell gondolni, hogy mik azok a dolgok, amikhez be kell majd pénzzel 
szállniuk.  
 
Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos: Jövőre nem lehet hiánnyal tervezni. 
Szihalommal ezen a téren nem lesz probléma, de jó lenne pontosan látni, hogy az ő 
költségvetésükbe mi van betervezve. Összhangba kellene hozni a dolgozók, a képviselők 
bérét és juttatásait.  
 
Farkas József: Az idősek otthonát ők tartják fenn? Kérdés még az aljegyző foglalkoztatása.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Önkormányzati intézmény.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Kellene egy előzetes egyeztetést tartani az aljegyzővel 
kapcsolatban. Az ő érdekük is az lenne, mert egy új ember ilyen idő alatt bele sem tanul, át 
sem látja a feladatokat.  
Tájékoztatja a képviselőket, hogy kint volt a Zsóry üdülőterületen, egyeztetést folytatott Zana 
Úrral, aki a következő problémákat vetette fel.  

• Az aszfaltos út repedezik, erre egy emulziós anyaggal réteget kellene rákenni, hogy 
ne romoljon tovább az állaga. Kellene egy felmérést végezni, mire jön a hideg és a 
fagy. Árajánlatot kell kérni több cégtől is, Tóth Barnabás segít ebben, valamint a 
faluban lévő utakat, és a temetőben lévő utat is fel kell mérni.  

• Kérték, hogy a Virág úton lévő közkutat nyissuk meg.  
 
Tóth Barnabás: Az egy mérő nélküli csap. Meg kell kérdezni a városgazdálkodástól, hogy 
mennyit számolna fel érte.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Mérővel kell ellátni, ezt a problémát a jövő évben tudjuk 
megoldani.  
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• Szeretnék, ha ott is kiépítésre kerülne a szennyvízhálózat, ezzel kapcsolatban levelet 
is fognak írni a Belügyminiszter felé.  

• Problémaként vetették fel, hogy a közvilágítási lámpákat a fák lombja elfedi, ezeket 
le kellene vágni. 

Boda Sándor: Az előzetes tervek szerint 88 lámpatestet fognak lecserélni energiatakarékosra, 
amiért az önkormányzatnak nem kellene fizetni.  
 
Bóta József Sándor polgármester: További gondként említették a szlovák tulajdonossal lévő 
problémákat, a kishíd és a kamerarendszer ügyét. Ezeket a jövő tavasszal tudjuk megoldani. 
Volt még egy másik ügy, amiben a segítségét kérte Zana Úr. Az ÉVIZIG kivágott egy fát, 
annak a lomkoronáját el kellene szállíttatni. Javasolja, hogy minden hónapban egyszer a 
falugondnok egyeztessen Zana Úrral.  

• Tájékoztatja továbbá a képviselőket, hogy a temetőben lévő ravatalozó rendbe lesz 
téve, a belső festés folyamatban van, ki lesz vakolva az urnafal. Kérte a 
temetőgondnokot, hogy a WC legalább kéthetente legyen kitakarítva.  

• Megkereséssel élt felé a Kormányhivatal, mivel a bizottságok nem látják el a 
funkciójukat. Az ülésekről jegyzőkönyvet kellene beküldeni.  

• Ismerteti a falu két végén lévő üdvözlőtábla terveit, melyet Kalotai Zsolt készítene el. 
A régieket sem kell eldobni, jó lesz Mezőszemere felé vezető út két végére.  

• Ismét lehetőség van tűzifa igénylésére, a feltételek ugyanazok, mint tavaly. Ismerteti 
a felhívást.  

Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
90/2012. (X. 24.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Tűzifa igénylés 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Ismerteti Rusainé Babucs Andrea panaszát, véleménye 
szerint ebben nem vagyunk illetékesek, továbbítani kell a szolgáltató felé.  

• ÉMÁSZ által érkezett árajánlatot ismerteti. Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel 
nem hangzott el. Szavazásra bocsátja az ajánlatot, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 

 
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

91/2012. (X. 24.) számú HATÁROZATA 
 

Tárgy: ÉMÁSZ ajánlat elfogadása  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Bóta József Sándor polgármester: SZIMOBE-tól érkezett kérelmet ismerteti. Javasolja, hogy 
számukra 2 csomag papír, 1-1 festékpatron kerüljön átadásra. Korábban 250 ezer forint 
kölcsönt adtunk az egyesület részére, amiről a mai napig nem történt elszámolás. Fel kell 
őket szólítani, hogy számoljanak el a pénzzel.  
A munkaügyi központ tájékoztatása alapján ismét lehetőség van a közmunkaprogramban 
való részvételre. Ismerteti a lehetőségeket.  
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Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy idén 
ismételten lehetőség van a Bursa Hungarica Pályázatok benyújtására. Ismerteti a pályázati 
kiírást.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
92/2012. (X. 24.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Bursa Hungarica Pályázat benyújtása.   
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Óvodai csoportlétszámnál 20 % eltérést 
engedélyezhet a testület. Ismerteti a megkeresést.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület 6 igen, 1 tartózkodással elfogadott 
és az alábbi határozatot hozta:  
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
93/2012. (X. 24.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Maximális csoportlétszám átlépés engedélyezése 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Ficsór Kálmánné: Érdeklődik, hogy futball céljára a tornaterem igénybe vehető-e? 
 
Bóta József Sándor polgármester: Most nagyon kényes a helyzet, javasolja, hogy ezzel a 
kéréssel még egy kicsit várjunk.  
 
Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor 
polgármester hatósági ügyek tárgyalása miatt zárt ülést rendel el, amiről külön jegyzőkönyv 
készül. Hatósági ügyek tárgyalása után  az ülést 18.30 perckor bezárta.  
 
 
Szihalom, 2012. október 24.  
 
 
 
 
  Bóta József Sándor   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester     Jegyző       


