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IV. 
JEGYZŐKÖNYV  

 
 

Készült: Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13-án 
(szerda) 15.00 órakor tartott Képviselő-testületi ülésén. 
  
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szihalom 
 
Jelen vannak Szihalom Község részéről: 

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

 
Meghívottak közül megjelent:  

• Józsáné Debreceni Edit Művelődési Ház vezető 
• Wennesz Istvánné Gondozási központ vezető 
• Menyhárt Károlyné óvoda intézményvezető  
• Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos 
• Koós Jánosné Pénzügyi bizottság külső tagja 

 
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. Ismerteti a napirendi pontokat, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott.  
 
Napirendi pont: 
 

 1) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapítása, a kapcsolódó 
rendelettervezetek előterjesztése (2011. évi CXCV. Tv. 24. § (2)-(4) bekezdése) 
Ea.: Bóta József Sándor polgármester  
2) Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek 

 
I. Napirendi pont: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megállapítása, a 
kapcsolódó rendelettervezetek előterjesztése  
 
 
Bóta József Sándor polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, intézményvezetőket. A 
Pénzügyi bizottság ülésén alaposan áttárgyalásra került a költségvetés, ezért kéri, hogy tegyék 
meg észrevételeiket.  
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Virágh Dénes: Javasolja, hogy az ÖTE részére is legyen megállapítva a 250 ezer forintos 
támogatás.  
 
Farkas József: Támogatja a javaslatot, mivel megszűnt a megyei hozzájárulás, csak dologi 
juttatásban részesülhetnek.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Az sem jó, ha mindegyik civilszervezet egyforma 
támogatást kap, a szervezetek súlya sem egyforma.  
 
Dr. Joó Csaba: Sok versenyen részt vesznek, ők is szeretnének szobrot állítani, egyenruhát 
vásárolni. Nekik is van 20-25 tagjuk.  
 
A Képviselő-testület egyetértett azzal a javaslattal, hogy az ÖTE 250 ezer forintos 
támogatásban részesüljön.  
 
További kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor polgármester szavazásra 
bocsátja az önkormányzat 2013. évi költségvetését, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat 
5/2013. (II. 14.) rendelete 

az Önkormányzat 2013 . évi költségvetéséről 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Elmondta, hogy az adósságkonszolidáció miatt az 
önkormányzat folyószámla hitelkeretét meg kellett szüntetni, így szükségesnek tartja, hogy az 
átmeneti likviditási nehézségek finanszírozására 10 millió forintos hitelszámla keretet 
igényeljünk a pénzintézettől. Ennek fedezetéül a „Pártházat” valamint az autópálya mellett 
lévő földeket ajánljuk fel.  
 
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2013. (II. 13.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Folyószámla-hitelkeret igénylés 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
II. Napirendi pont: Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek 
 
Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos: Tájékoztatja a képviselőket, hogy szükségessé 
vált a Gondozási központ SZMSZ-ének módosítása, mivel volt egy ellenőrzés, aminek a 
jegyzőkönyve most érkezett meg. Ennek voltak megállapításai, amik érintették az SZMSZ-t 
illetve az Idősek klubjának házirendjét. A javaslat a jogszabály előírásainak megfelelően 
készült el, technikai jellegű kiegészítéseket kellett tenni. 
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Wennesz Istvánné Gondozási központ vezetője: A gazdasági része nem volt benne, illetve 
ábrák hiányoztak belőle. Ennyivel kellett kibővíteni.  
  
Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja a Gondozási központ SZMSZ 
módosítását, illetve az Idősek klubja házirendjének módosítását, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatokat hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2013. (II. 13.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Gondozási Központ SZMSZ módosítása  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
23/2013. (II. 13.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Idősek klubja házirendjének módosítása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Kéri a képviselő-testület felhatalmazását azzal 
kapcsolatban, hogy a Polgármester Úr aláírhassa a szerződést a Tüzép-telep átadásával 
kapcsolatban.  
 
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
24/2013. (II. 13.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Tüzép-telep átadása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy három kivitelezőt 
kívánunk meghívni a sportpálya beruházásával kapcsolatban. Ismerteti az neveket.  
Szavazásra bocsátja a kivitelezőket, akiket a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
25/2013. (II. 13.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Kivitelezők kiválasztása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy megérkezett a 
gyermekjóléti szolgálat működési engedélye.  
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Tájékoztatja továbbá a képviselőket, hogy ebben az évben az önkormányzat könyvvizsgálatra 
kötelezett, több ajánlat is érkezett, a legkedvezőbb ajánlat az X-Audit Kft-é, akik 300 ezer 
forint áron vállalná a feladatot.  
 
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
26/2013. (II. 13.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: X-Audit Kft. megbízása könyvvizsgálatra.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy sok pályázat érkezett be 
az aljegyzői állás kiírására. A mai napon 5 jelentkezőt hallgattunk meg, próbáltunk 
tájékozódni, megismerni a pályázókat. Meg kell várni a 15-ét, akkor jár le a jelentkezési 
határidő. Ez a döntés főleg Mezőszemerét fogja érinteni, de itt kell a döntést meghozni. Volt 
egy kis sértődés is ezzel kapcsolatban a polgármester Úr részéről, miszerint őt nem hívtuk 
meg. Ettől az egész tortúrától megkímélhettük volna magunkat, decembertől folyamatos 
lehetne az aljegyző személye, nem kellene új embert betanítani. Plusz munkát okoztak 
számunkra és még nem is vagyunk a dolog végén. 8 pályázó van, ebből egyet nem tudtunk 
elérni, 1 pedig nem jött el.  
Korábban a rendőrkapitány úr megkereste az önkormányzatot, hogy a szihalmi térfigyelő 
kamerákról adjunk tájékoztatást. A működésével gond van, oda jutottunk, hogy még továbbra 
is gond van vele.  
Kérné Mihály Zsolt ev. tájékoztatását az üggyel kapcsolatban. Mikor lesz jó, mik lesznek a 
várható költségek. 
 
Mihály Zsolt ev: Korábban, amikor rendbe kellett tenni a dolgot, két kamerát megcsinált. 
Mindenki tudja, hogy erre a kamerára mikor lenne szükség, este a sötétben, viszont ezek a 
kamerák teljesen alkalmatlanok erre. Sokat foglalkozott a dologgal, több helyről kért 
információkat. Ebből a rendszerből soha nem lesz olyan, ami megfelelő lenne. Fényvetőket 
kellene rájuk szerelni, amiknek igen magas a költsége, kb. 80-100 ezer forint, de 100 %-os 
megoldást az sem adna. Azt, hogy nappal működő képes legyen, az megoldható viszonylag 
rövid idő alatt. Jó lenne hozzá egy szünetmentes áramforrás és egy internet csatlakozási 
lehetőség, így távolról is felügyelhető lenne.  
 
Dr. Joó Csaba: Akkor a rendszert nappal működőképessé lehet tenni? Lehet, hogy pályázattal 
megoldható lesz majd a későbbiek folyamán a csere vagy a bővítés. 
 
Mihály Zsolt ev: Két héten belül meg tudja oldani. Ennek a kamerának is van éjjel látó 
funkciója, de magasra vannak feltéve.  
 
Tóth Barnabás: Javasolja, hogy legyen megoldva a nappali rendszer, nem jellemzőek az 
éjszakai betörések, inkább nappal járnak.  
 
Farkas József: Az a lényeg, hogy a ki és bemenő forgalmat figyelemmel tudjuk kísérni. 
Három kamera kellene még, ez mennyi lenne kb.?  
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Mihály Zsolt ev: 300 ezer forint/kamera, ami jól működő lenne.  
 
Boda Sándor: Ennél a rendszernél már vannak sokkal jobbak is. Amikor ezt felszerelték nem 
ez volt a legelavultabb, a fejlődés nem áll meg. Rá kell kötni a netre, hogy lehessen nézni, 
felügyelni, a polgárőrség is láthatja. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Ha ilyen a minőség, nem érdemes erre költeni, csak 
részmegoldás lenne. Ezt a pénzt el kell tartalékolni, hogy egy kiírásra kerülő pályázatba bele 
lehessen tenni. Azt kell elérni, hogy működjenek a kamerák. Erre annyit szabad költeni, ami 
tényleg szükséges, hogy működjön a rendszer. Keresni kell a pályázati lehetőségeket. 
 
Mihály Zsolt ev: Azt sem lehet tudni, hogy miért nem működik a rendszer. Egyetért azzal, 
hogy inkább nappal használjuk, ha lesz rá pénz, akkor a későbbiekben meg lehet oldani a 
kiépítést. Ezekhez a kamerákhoz van rendszámfelismerő is, de megfelelő magasságban kell 
elhelyezni. Kellene egy nagyobb routert venni, hogy csatlakozni tudjon a rendszer, ez kb. 7-8 
ezer forint költséget jelentene.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A nappali működést kell biztosítani, keressük a pályázati 
lehetőségeket hozzá, elő kell készíteni a terveket, legyen hozzá költségvetés, hogy csak be 
kelljen majd adni. A Zsóry üdülőterület kérdését is meg kellene oldani, legyen egy minimum 
és maximum költség hozzá.  
 
Mihály Zsolt ev: Felveszi a kapcsolatot a Polgárőrséggel.  
 
Józsáné Debreceni Edit Művelődési ház vezető: A március 15-i ünnepség megrendezése után 
érdeklődik.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A hagyományoknak megfelelően kerül megrendezésre, az 
iskola elől lesz az indulás.  
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Zsóry üdülőterületen lévő két telek (1302/19 hrsz. és 
1302/20 hrsz.) eladásához szükséges a Képviselő-testület hozzájárulása.  
 
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
27/2013. (II. 13.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: 1302/19 hrsz-ú és 1302/20 hrsz-ú telkek eladása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Több városban, településen kihelyezésre került az 
intézményeknél a Székely-zászló. Javasolja, hogy Szihalom Község is csatlakozzon ehhez a 
kezdeményezéshez.  
 
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 

 
 



 25 

 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
28/2013. (II. 13.) számú HATÁROZATA 

 
 
Tárgy: Székely-zászló kihelyezése 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
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 17.15 perckor bezárta.  
 
 
 
Szihalom, 2013. február 13.  
 
 
 
 
 
  Bóta József Sándor    Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester    Jegyző  


