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JEGYZŐKÖNYV  
 
 

Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-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 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 
• Gulyás László Zeneiskola igazgató 
• Menyhárt Károlyné Óvoda részegység vezető 
• Wennesz Istvánné Gondozási Központ vezető 
• Józsáné Debreceni Edit Művelődési Ház Ig. 
• 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. Ismerteti a napirendi pontokat, amit a Képviselő-
testület egyhangúlag elfogadott.  
 
Napirendi pont: 

1. Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről, 
javaslat a szükségessé vált előirányzat módosításra 
Ea.: Bóta József Sándor polgármester  

2. Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára 
Ea.: Bóta József Sándor polgármester 

3. Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek 
 
 
I. Napirendi pont: Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves 
helyzetéről, javaslat a szükségessé vált előirányzat módosításra 
 
Bóta József Sándor polgármester: Átadja a szót Farkas Józsefnek Pénzügyi bizottság 
elnökének. 
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Farkas József Pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság részletesen áttárgyalta a 
háromnegyedéves gazdálkodást, nem született módosító javaslat, a gazdálkodást elfogadásra 
javasolja.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja az Önkormányzat gazdálkodásának 
háromnegyedéves beszámolóját, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot, illetve rendeletet alkotta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
105/2012. (XI. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Az Önkormányzat háromnegyedéves beszámolójának elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2012. (XI. 30.) rendelete a 4/2012. (II. 16.) 

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
II. Napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára 
 
Bóta József Sándor polgármester: Ismét átadja a szót Farkas Józsefnek a Pénzügyi bizottság 
elnökének.  
 
Farkas József Pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság részéről elhangzott javaslat az 
adóemelésre vonatkozóan, de úgy döntöttek, hogy várjuk meg a decemberi ülést. Mi 
könnyebb helyzetben vagyunk, mint a többiek, mivel két évre megoldódott a helyzetünk. A 
bizottság jónak tartotta a koncepciót, nagyon részletes, szem előtt tartva a közös hivatal 
létrehozását. A fejlesztések fel vannak sorolva, ennél bővebbet kívánni sem lehet.  
A bizottság a koncepció elfogadását javasolja.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat megvalósítását 
Mezőszemere községgel társulás formájában gondoljuk megoldani, egyértelműen 
leszögezték, hogy nem kívánnak Mezőtárkány községgel társulni. Ezek a társulások nem a 
legmegfelelőbben gazdálkodnak, ilyen nagy községek esetében. 19,5 millió forinttal tartozik 
a többi település a kistérségnek. Azt szeretné, ha Szihalom ebben a formában is önálló 
maradna. A fejlesztések és kiadások esetében az IKSZT pályázatot véleménye szerint vissza 
kellene adni, mert nem megvalósítható ebből az összegből, nem tudjuk milyen lehetőségeink 
lesznek jövőre. Lehetőség lenne két sokkal jobb pályázat megvalósítására. Ha ez így marad, 
akkor lehet, hogy ezeknek a pályázatoknak a benyújtására nem lesz lehetőség. A további 
dolgait magunkra vállalni nem tudjuk.  
 
Farkas József: Tisztázni kellene, hogy ez milyen kötelezettségeket ró az önkormányzatra.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Kezdeményezni kellene a pályázat visszaadását és a 
pályázatíróval fel kell venni a kapcsolatot.  
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Józsáné Debreceni Edit Művelődési Ház Igazgató: Ha lehet, várjunk még egy pár napot 
addig, amíg a részletek nem tisztázódnak. Ezt a pályázatot a Vidékfejlesztési Minisztérium 
írta ki, több lépcsős pályázat volt.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Felhatalmazzuk Józsánét, hogy a pályázatnak nézzen 
utána, le kell ülni tárgyalni a pályázatíróval, és mérlegelni kell a pályázat visszaadásának 
lehetőségét. Amennyiben az önkormányzatra kötelezettséget nem ró, vissza kell adni.  
 
Dr. Joó Csaba: Vizsgáljuk meg az egyéb pályázati lehetőségeket is, és annak függvényében 
kerüljön visszaadásra a pályázat.  
 
Farkas József: Olyan pályázatíróval kell szerződést kötni, aki ezt a témát előtérbe helyezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Olyan pályázatíró kell, aki megfelelő, most kerül 
megkötésre egy szerződés a Goodwill Consultinggal, szeretné, ha 100 %-os lenne a 
pályázatok elnyerése. Az is jó, hogy a kezdetektől az elszámolásig végig viszik a pályázatot. 
Nem nekünk kell gondolkodni, hogy mi maradt ki és mi nem.  
Szavazásra bocsátja az IKSZT pályázat visszaadásának lehetőségét, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
106/2012. (XI. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: IKSZT pályázat 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Egyeztetés történt a mezőszemerei polgármesterrel a 
családsegítés és gyermekjóléti szolgálat kérdésében. Ők is ebben gondolkodnak. 2 fő kerülne 
alkalmazásra.  
Az orvosi ügyelet kérdésében is ugyan így gondolkodik Mezőszemere, az egriekhez 
csatlakoznának, és úgy néz ki Füzesabony is. Gulyás László véleménye is az, hogy ha ilyen 
összegből sokkal jobban járnak, ha ott nem lesz. Elvileg vissza kellene kapjunk pénzt is, mert 
elláttak olyan településeket is, akik nem fizettek.  
 
Farkas József: Előfordulhat olyan, hogy idős betegeket kell bevinni.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Füzesabonyba is be kellene vinni. Eger 20 km, 15 perc 
alatt ott lehet lenni. Amennyiben megépül az új maklári út, még jobban lerövidül az idő. 
Diszpécser szolgálat van, úgyis onnan irányítják ki az orvost. Egerben van benti-, kijáró- és 
gyerekorvos is. Nem beszélve a minőségről, a betegellátásról. Sokat jelent a korház 
közelsége is. Egy olyan orvos, aki napközben rendel fizikálisan képtelen ellátni az ügyeletet, 
a 16 órának el kell telnie. A várostól kellett erre engedélyt kérni. Azt nem lehet megtenni, 
hogy Szihalommal kivételt tegyenek, ezért 10-15 Ft-os hozzájárulást kérnek. Ki is jön az 
orvos, ha mentő kell, akkor onnan indítják ki. Több orvost és autót is jelent lakosarányosan. 
Decemberben meg kell kötni a szerződést, az évvégén megszűnik az ellátás Füzesabonyban. 
Mezőszemerének jelenleg nincs orvosa, helyettessel látják el a feladatot. Szeretnék, ha 
idejöhetnének praxisba. Egy rezidens orvossal meg tudnák oldani, de ehhez felügyelet 
szükséges. Tájékoztattuk őket, hogy a mi háziorvosunk több beteget ellátni már nem bír, 
maximumon van a kártya száma.  
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Szavazásra bocsátja az orvosi ügyelettel kapcsolatos lehetőséget, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
107/2012. (XI. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Orvosi ügyelet ellátása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
III. Napirendi pont: Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek 
 
Bóta József Sándor polgármester: Felmérésre került az intézmények igénye, amit részletesen 
ismertet. Az arányosítás elvén oldjuk meg amit tudunk. (Művelődési ház: hangosítás, előtér 
bútorzatának cseréje, információs eszközök cseréje, kb.: 1-1,2 millió forint. Gondozási 
központ: laptop, 4 fakkos szekrény, vérnyomásmérő. Óvoda: hangszerkészlet bővítése, IKT, 
mosógép, 3 részes szelektív hulladékgyűjtő. Képviselők és hivatali dolgozók részére laptop) 
A Zsóryban lévő út elkészítése folyamatban van, de egyet ezzel kapcsolatban tudomásul kell 
venni, mégpedig azt, hogy több adót fizetnek, mint mi. Ez éves szinten 7 millió forintot tesz 
ki. Most a faluban nem érdemes utat építeni, mert felszedésre kerül, ha jön a szennyvíz. A 
Művelődési ház előtt új burkolat és parkoló kerül kialakításra.  
 
Tóth Barnabás: A csapadékvíz elvezető rendszer ki van alakítva, abba vezessék majd bele.  
 
Bóta József Sándor polgármester: 2 lesz kialakítva. A templom előtt és a temetőnél is 
javításokat végeznek. A Füzesabonyból lesz kavics hozatva.  
 
Kissné Redele Mária Intézményvezető: Az óvoda eszközbeszerzésére vonatkozó igényt ő 
készítette, lehet, hogy túl van tervezve, de ezekre az eszközökre lenne szükség. 
Augusztusban, amikor a Kormány megszüntette a minimum bérpótlékot küldött egy 
megkeresést ennek kifizetésével kapcsolatban, ami akkor el lett utasítva. A levélben az 
szerepelt, hogy az iskolai mosdó felújításra kerül. Volt erre felmérés is végezve.  
Ezeket az eszközöket az önkormányzat vásárolja meg, vagy az intézmény? 
 
Bóta József Sándor polgármester: Nemet kell mondjon, mert állami feladat lesz, majd a 
fenntartó megcsinálja. A bérpótlékot elvették, de a törvény is módosult. Mindent nem lehet 
az önkormányzatra terhelni. Véleménye szerint nem is ildomos erről beszélni. Szeretnénk jó 
kapcsolatot tartani az iskolával, de ez a fenntartó feladata lesz. Amit tudtunk, azt megtettünk, 
hogy a jövő év hogyan alakul, majd meglátjuk. Az az érdekünk, hogy a saját fenntartású 
intézményeket szorgalmazzuk, azt fejlesszük. A felelősségteljes gazdálkodásunk azt mutatja, 
hogy kilábaltunk egy komoly adósságállományból. Az eszközök beszerzésével kapcsolatban 
a számítástechnikai felszereléseket egyszerre vásároljuk meg, melyhez árajánlatokat kell 
bekérni, a többi a pénzügyi csoporttal való egyeztetés után kerülhet megrendelésre.  
Szavazásra bocsátja az elhangzottakat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és 
az alábbi határozatot hozta: 
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Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
108/2012. (XI. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Informatikai eszközök beszerzésére árajánlatok bekérése 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Részletesen ismerteti a belső ellenőrzésre vonatkozó 
árajánlatokat. Ezt a feladatot továbbra sem szeretnénk társulási formában ellátni. Javasolja, 
hogy a jelenlegi belső ellenőr végezze a további 2 évben is ezt a feladatot.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
109/2012. (XI. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Belső ellenőrzési feladat ellátása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Az ÉMÁSZ visszaválaszolt Rusainé Babucs Edit 
jászfényszarui lakos panaszával kapcsolatban. Ismerteti a levelet.  
 
Boda Sándor: Tavasszal végeztek gallyazást, amivel kapcsolatban nagyon sok panasz 
érkezett.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Mivel szigetelt vezetékről van szó, nem vagyunk kötelesek 
ezt a feladatot elvégezni. Az áramellátást nem befolyásolják a gallyak.  
A tornaterem padlózatával kapcsolatban elmondja, hogy kiderült, hogy a padozat takarítása 
nem volt megfelelő, ennek a technikáját meg kell tanulni. Azért történik baleset, mivel egy 
vékony porréteg rárakódott. Le fog jönni egy takarító szakember, aki be fogja mutatni a 
technikát. Feltakarítja egy forgóhenger segítségével, ezután nem vállal tovább felelősséget. 
Hibázott abban a vállalkozó, hogy össze kellett volna hívnia az iskola vezetést és be kellett 
volna mutatnia, hogy működik ennek a takarítása. Továbbra sincs meg a tisztaságérzete az 
iskolában, véleménye szerint nem megfelelő a tisztaság.  
 
Kissné Redele Mária Intézményvezető: Azért, mert nem jó a bűzelzáró.  
 
Ficsór Istvánné részegység vezető: Elfogadja, ha azt mondják, hogy a takarítással van 
kapcsolatban a csúszás. A legelső alkalommal is csúszott a padló.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A legjobb minőségű a padló, német minőség, a FIFA 
ajánlásával. Azért kell a gép, hogy a rajta lévő anyagokat felszedje, olyan vegyszer került rá, 
aminek nem lenne szabad. Ehhez speciális takarítószer szükséges.  
 
Kissné Redele Mária Intézményvezető: Hiába volt papírral leterítve a rendezvényen a 
parketta az asztalok lábának a lenyomata ott maradt és csikarások is vannak rajta.  
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Bóta József Sándor polgármester: Az már lehet, hogy korábban is rajta volt. Ismerni kell a 
gyerekek természetét is, ezen felesleges vitatkozni. Az óvoda leválasztásának decemberben 
meg kell történnie. 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy rendkívüli közös testületi ülés megtartására kerül sor 
december 5-én 15 órától.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Megkeresés érkezett az óvoda zárvatartásával 
kapcsolatban, amit részletesen ismertet.  
Szavazásra bocsátja a kérelmet, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
110/2012. (XI. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Óvoda zárvatartása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy mivel a Szihalom-
Mezőszemere Községek közös önkormányzati hivatalt fognak létrehozni, ezért a szihalmi 
Polgármesteri Hivatal Alapítót Okiratát jogutódlás-összeolvadás címén meg kell szüntetni. 
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
111/2012. (XI. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Szihalom Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának megszűntetése 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
 
 
Bóta József Sándor polgármester hatósági ügyek tárgyalása miatt zárt ülést rendel el, amiről 
külön jegyzőkönyv készült. Hatósági ügyek tárgyalása után  az ülést 18.00 perckor bezárta.  
 
 
 
Szihalom, 2012. november 28.   
 
 
 
 
  Bóta József Sándor   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester     Jegyző       


