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XVIII. 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én 
(kedd) 15.00 órakor tartott Képviselő-testületi ülésén. 
  
Testületi ülés helye: Művelődési Ház Szihalom 
 
Jelen vannak Szihalom Község részéről: 

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

 
Meghívottak közül megjelent: Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 
 
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testülete határozatképes, 1 fő jelezte távollétét. Ismerteti a napirendi pontot, amit a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.  
 
Napirendi pont: 

1. A település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásáról és díjáról szóló 
rendelet módosításának elfogadása.  
Ea.: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző  

2. Javaslat a Képviselő-testület 2013. évi munkatervére 
Ea.: Bóta József Sándor polgármester 

3. A Képviselő-testület Bizottságai által 2012. évben végzett munkájáról szóló 
tájékoztató 
Ea.: Tóth Barnabás Ügyrendi bizottság elnöke, Farkas József Pénzügyi bizottság 
elnöke, Boda Sándor Idegenforgalmi és Kulturális bizottság elnöke 

4. Önkormányzat adósságkonszolidációja 
Ea.: Bóta József Sándor polgármester 

5. Juventus-Panoráma Kft. élelmezési norma és rezsi költség emelése iránti kérelme 
Ea.: Bóta József Sándor polgármester 

6. Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek.  
7. A Képviselő-testület éves munkájának lezárása.  

 
I. Napirendi pont:  A település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásáról és 
díjáról szóló rendelet módosításának elfogadása.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Az előterjesztésben is szereplő előzetes számítások 
szerint a 120 literes edény elszállításának díja nettó 501 forintos áron lenne gazdaságos 
számukra, ez az összeg irreálisan magas, illetve törvénysértő is lenne. Amikor a tavalyi évben 
el lett fogadva a díj, 5 forinttal kevesebbet fogadott el a Képviselő-testület, ezért van az 
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eltérés. Javasolja, hogy ezt a díjemelést, illetve az elmarad 5 forintos összeget is fogadja el a 
testület. De lehetőség van arra is, hogy maradjon a testület által elfogadott díj a 4,2 % összegű 
emeléssel.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A téli időszakban decembertől márciusig elegendő lenne a 
kéthetente történő szállítás is, amivel megtakarítás érhető el.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Nem lehet, mert nem tesz különbséget az időszakokra 
a törvény.  
 
Virágh Dénes: Sok helyen matricát tesznek a kukára, úgy oldják meg az elszállítást.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A téli hónapokban (november közepétől március közepéig) 
a hideg miatt kérhetnénk a kéthetenkénti elszállítást, ennek pontosan utána kell nézni, hogy 
megoldható-e.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
129/2012. (XII. 11.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Hulladék elszállítás 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2012. (XII. 12.) önkormányzati rendelete  

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról  
és díjáról szóló 17/2011. (XII. 15.) rendelet módosításáról 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
II. Napirendi pont:  Javaslat a Képviselő-testület 2013. évi munkatervére 
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy 17 testületi ülés volt 
2012. évben idáig, 128 határozat és 21 rendeletet alkotott a Képviselő-testület.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a januári ülés 
időpontja nem a hónap utolsó szerdájára esik, mivel a tűzifa kiosztását elő kell készíteni, 
pontosan ledokumentálni. A februári ülés a költségvetés elfogadása miatt alakult így.  
Szavazásra bocsátja a munkatervet, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
130/2012. (XII. 11.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: 2013. évi Munkaterv elfogadása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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III. Napirendi pont:  A Képviselő-testület Bizottságai által 2012. évben végzett munkáról 
szóló tájékoztató 
 
Tóth Barnabás Ügyrendi bizottság elnöke: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 
vagyonnyilatkozatok leadása rendben lezajlott, fegyelmi tárgyalásra nem került sor.  
 
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja az Ügyrendi bizottság szóbeli 
tájékoztatását, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
131/2012. (XII. 11.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Ügyrendi bizottság beszámolójának elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Farkas József Pénzügyi bizottság elnöke: A bizottság írásos tájékoztatását minden képviselő 
megkapta, kiegészítésként elmondja, hogy 4 bizottsági ülés került megtartásra. Köszönetet 
mond annak a csapatnak, aki kiszolgálta a bizottságot, - Jegyző asszonynak, Majoros 
Viktóriának, külsős tagnak Koós Jánosnénak – a hatékony segítségért.  
 
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja a Pénzügyi bizottság beszámolóját, 
amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
132/2012. (XII. 11.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Pénzügyi bizottság beszámolójának elfogadása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Az Idegenforgalmi és Kulturális bizottság beszámolóját is 
mindenki megkapta, jól összefoglalt, alapos, részletes anyag.  
 
Ficsór Kálmánné: Sok szép rendezvény került idén megtartásra, a lakosság lehetne egy kicsit 
aktívabb.  
 
Dr. Joó Csaba: Az idősek napi rendezvényen ötször többen vettek részt, mint a korábbi 
években, és sokkal színvonalasabb is volt.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Részt vett Füzesabonyban a Kis Bocs Egyesület által 
szervezett Mikulás ünnepségen. Galyasné Dósa Katalin kérelmét a korábbi vezetés 
elutasította, nem engedélyezte számára a rendezvény megtartását, ezért kerül Füzesabonyba. 
Programokban gazdag évünk volt, reméljük a jövő év is ilyen lesz.  
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Szavazásra bocsátja az Idegenforgalmi és Kulturális bizottság beszámolóját, amit a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
133/2012. (XII. 11.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Idegenforgalmi és Kulturális bizottság beszámolójának elfogadása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
IV. Napirendi pont:  Önkormányzat adósságkonszolidációja 
 
Majoros Viktória Pénzügyi vezető tanácsos: Mint ismert a képviselők előtt a Magyar Állam 
átvállalja az önkormányzatok december 12. állapot szerinti adósság állományát. Amit a 
kiküldött határozat formájában el kellene a képviselőknek fogadni. Zárolják a folyószámla 
hitelkeretet erre az évre, nekünk van hitelkeret hosszabbításunk a jövő évre, június 30-ig nem 
kell hozzájárulás.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Jó lett volna, ha a 28 millió forint összeget megadták volna, 
véleménye szerint elég rugalmatlanok. Szihalom viszonylag jó ügyfél számukra 
akceptálhatták volna a kérésünket. Tájékoztatja a képviselőket, hogy ÖNHIKI támogatásra is 
jogosult az önkormányzat  22,8 millió forint összegben. Összességében jó évet zártunk.  
Szavazásra bocsátja az elhangzottakat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
134/2012. (XII. 11.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Önkormányzat adósságkonszolidációja.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
V. Napirendi pont: Juventus-Panoráma Kft. élelmezési norma és rezsi költség emelése 
iránti kérelme 
 
Bóta József Sándor polgármester: Ismerteti a Juventus-Panoráma Kft. kérelmét. Jobban elő 
lehet készíteni a kiírást, alaposan körül kell járni a témát. Javasolja, hogy a Képviselő-testület 
fogadja el a kérelmet, mely szerint a közétkeztetési pályázat kiírása elhalasztásra kerül, és 
május hónapban lesz kiírva.   
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
135/2012. (XII. 11.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Juventus-Panoráma Kft. kérelmének elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Dr. Joó Csaba: Az étkezők létszáma nem csökkent. Sok civilszervezet felé vállalnak 
felajánlásokat.  
 
VI. Napirendi pont:  Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek 
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a kiküldésre került belső 
ellenőrzési tervet a Képviselő-testületnek el kellene fogadnia.  
 
Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett.  
Szavazásra bocsátja a belső ellenőrzési tervet, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
136/2012. (XII. 11.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: 2013. évi belső ellenőrzési terv. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Bóta József Sándor polgármester: A holnapi nap folyamán aláírásra kerül az iskola átadásával 
kapcsolatos dokumentáció. Nem történtek részletekbe menő tárgyalások, csak 
adategyeztetések. Nem tudni, hogy mi lesz a művészetoktatással, választ nem tudtak rá adni. 
Ez az önkormányzat által finanszírozva volt.  
 
Dr. Joó Csaba: A minősítést nem végezték el, most kellene elvégeztetni, a tanszakok tovább 
viteléhez. De állítólag megszűnik a minősítés.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A dokumentumok átadásra-átvételre elő vannak készítve, 
illetve a megállapodás is. Ezért is kellett az ülést előbbre hozni.  
Szavazásra bocsátja az elhangzottakat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
137/2012. (XII. 11.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Köznevelési feladatot ellátó intézmények állami fenntartásba adása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Ismerteti az ÉMÁSZ által megküldött ajánlatot, amivel a 
Képviselő-testület egyetértett.  
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Földhivatal nem fogadta el a beadványunkat, sikerült 
Dobos Miklóssal egyeztetni, javasolja, hogy Dr. Joó Csaba általi javaslatot fogadjuk el, mert 
jobb, mint egy peres ügy.  
 
Dr. Joó Csaba: A Rendezési terv mellékletét kellene módosítani ’K’ jelzésű besorolásra, 
illetve az útra eltérő célú, közösségi célú hasznosításra a módosítást végrehajtani. Lehet, hogy 
nem kell fásítani, hanem jó lesz a gyep.  
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Bóta József Sándor polgármester: A Művelődési háznál korábban végrehajtott beruházás 
garanciáját meg kellene pontosan nézni, mert komoly minőségi problémák adódtak a lift 
aknával kapcsolatban. Jelezni kell a hibát a kivitelező felé és helyszíni egyeztetést tartani.  
Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati 
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. Tv. 
alapján a többcélú intézményünkből az önkormányzat fenntartásában maradó, az egységes 
óvoda-bölcsőde, óvoda intézményegységet ki kell szervezni önálló önkormányzati 
intézménnyé. Ezzel egyidejűleg vissza kell vonni a KIKI intézményvezető kinevezését, mivel 
ezt a feladatot óvodapedagógus látja el, aki továbbra is önkormányzati dolgozó marad és így 
nem vezetheti az intézményt. Az új óvodai intézmény létrehozása miatt szükségessé válik az 
intézmény vezetőjének a megnevezése.  A törvény lehetőséget ad arra, hogy a tanév végéig 
pályáztatás nélkül megbízással lehessen kinevezni a vezetőt. Ezen feladat ellátására javaslom 
Menyhárt Károlyné jelenlegi óvodavezető kinevezését.  
Szavazásra bocsátja az elhangzottakat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
138/2012. (XII. 11.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Kissné Redele Mária intézményvezető kinevezésének visszavonása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
139/2012. (XII. 11.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Szihalmi Egységes Óvoda-bölcsőde, óvoda létrehozása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
140/2012. (XII. 11.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Menyhárt Károlyné óvodavezető megbízása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Polgármesteri Hivatal 
belső felújítására 3 árajánlat érkezett be. Részletesen ismerteti az ajánlatokat. A 
legkedvezőbbet Kalotai Zsolt ev. adta. Kéri a Képviselő-testületet az árajánlat elfogadására.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
141/2012. (XII. 11.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Kalotai Zsolt ev. árajánlatának elfogadása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Bóta József Sándor polgármester: Részletesen ismerteti az étkezési térítési díjakra vonatkozó 
előterjesztést, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet 
alkotta:  
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2012. (XII. 12.) RENDELETE 

az Önkormányzat intézményeinél folyó gyermekjóléti, szociális és munkahelyi  
étkeztetésről és az élelmezési nyersanyagnormáiról szóló 2/2006. (II. 15.) rendelet 

módosítása 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
VII. Napirendi pont : A Képviselő-testület éves munkájának lezárása  
 
Bóta József Sándor polgármester: Szeretné megköszönni a Képviselő-testület munkáját. Egy 
jól együtt dolgozó, testületünk van, eredményesen tudtak működni. Köszöni továbbá a 
köztisztviselők és a jegyző asszony munkáját is. Bízik benne, hogy ugyan ilyen eredményesen 
tudják majd folytatni a munkát a következő évben is. Azt hiszi, hogy a szihalmi testület által 
mutatott példa, jó hatással lesz a mezőszemerei képviselőkre is. A két település társulásával 
plusz munka lesz majd. Ez az időszak lezárul, a jövő évtől kezdődően mindenkinek a munkája 
szerint hozzá kell jutni a tiszteletdíjhoz. Örül, hogy a döntések szempontjából általában 
egységes volt a testület, a döntéseknél az érvek mindig győztek. Reméli, hogy a továbbiakban 
is ugyan így együtt tudnak majd működni. Folyamatosan lesznek még rendezvények is, 
amelyeken mindenki részvételére számít. Bízzunk abban, hogy jövőre is egy jó gazdasági évet 
fogunk majd kezdeni és magunk mögött hagyni. Eredményesen, és sok mindent tettünk a 
faluért. A további munkához mindenkinek sok sikert, kitartást kíván.   
 
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 16.10 perckor az ülést bezárta.  
 
 
 
Szihalom, 2012. december 11. 
 
 
 
 
 
  Bóta József Sándor    Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester    Jegyző  
 


