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XX. 
JEGYZŐKÖNYV  

 
 

Készült: Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. 
november 27-én (szerda) 15.00 órakor tartott Képviselő-testületi ülésén. 
  
Testületi ülés helye: Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal – Tanácskozó 
terme 
 
Jelen vannak: 

• Bóta József Sándor polgármester  
• 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 
• Koós Jánosné pénzügyi bizottság külső tagja 
• Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos 
• Menyhárt Károlyné Intézményvezető 

 
Tanácskozási joggal jelen van: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 
 
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Köszönti a megjelent meghívottakat, 
képviselőket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testülete 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 módosítására 
Ea.: Bóta József Sándor polgármester 

2. Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára 
Ea.: Bóta József Sándor polgármester 

3. Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek 
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I. Napirendi pont: Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának 
háromnegyedéves helyzetéről, javaslat a szükségessé vált előirányzat 
módosítására 
 
Bóta József Sándor polgármester: A Pénzügyi bizottság ülésén részletesen 
ismertetésre került a gazdálkodásról szóló beszámoló, véleménye szerint 
alaposan átbeszélték. Várja a kérdéseket, észrevételeket. 
 
Farkas József Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság elfogadásra javasolta a 
gazdálkodásról készült beszámolót.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József 
Sándor polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat gazdálkodásáról 
készített beszámolót, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot, illetve rendeletet alkotta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
110/2013. (XI. 27.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Az ÖK. hármonegyedéves beszámolójának elfogadása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2013. (XI. 28.) számú RENDELETE  

Az 5/2013. (II. 14) rendelet 
az Önkormányzat 2013 . évi költségvetéséről 

módosításáról 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
II. Napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetési 
koncepciójára 
 
Farkas József Pénzügyi Bizottság Elnöke: A bizottság alaposan áttárgyalta a 
2014. évi koncepciót, és egy-két módosítást javasolt. A művelődési ház 
szolgáltatási díjait módosítani kellene.  
 
Ficsór Kálmánné: A sírhelyekről milyen kimutatás van? Olyan probléma merült 
fel, hogy dupla sírhely lett megvásárolva, és most derült ki, hogy nem is dupla. 
Valószínűleg nem jó a nyilvántartás.  
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Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Kiss László temetőgondnoknál kellene 
érdeklődni, ő vezeti a nyilvántartást.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Javasolja, hogy az idegenforgalmi adó 
összege 300 Ft legyen, illetve a művelődési ház nagytermének díja 1500 Ft/ óra 
összeg legyen. 
 
Szavazásra bocsátja az idegenforgalmi adó módosítását, amit a Képviselő-
testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2013. (XI. 28.) számú RENDELETE  

Az idegenforgalmi adóról 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Szavazásra bocsátja továbbá a Művelődési Ház nagytermének oktatás céljára 
történő bérbeadásának díját (1500 Ft/óra), amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
111/2013. (XI. 27.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: Művelődési Ház nagytermének, valamint a Temető út 3. sz. termeinek 
oktatás céljára történő bérbeadásának díjának elfogadása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
112/2013. (XI. 27.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
III. Napirendi pont: Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek 
 
Bóta József Sándor polgármester: A templom előtti parkoló rész nem lett jó, 
ezért az még megoldásra vár. Ismerteti a Szabad Földben megjelent cikket. 
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Mivel ez a terület rettenetes állapotban van szükséges az aszfaltozása. Egy 
vállalkozó 2.400.000 Ft bruttó áron elkészítené a parkírozót, a vízlefolyás 
megoldásával, illetve a Templom közt mart aszfaltozással. Csütörtökön már el is 
kezdenék a munkálatokat, a hétvégére várhatóan el is készül, természetesen az 
időjárás függvényében. A Bocskay út eleje is rendbe lesz téve.  
Az iskola előtti parkoló rendbe tétele egy pályázat keretén belül megoldásra 
kerül. 
 
Tóth Barnabás: Korábban arról volt szó, hogy a templom elé kerül elhelyezésre 
a gyeprács.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A helyreállítási munkálatokat a tavasszal kell 
elkezdeni, mert a téli időjárás még okozhat károkat. Lassan lejár a garancia az 
útpályázatra vonatkozóan. Meg kell nézni, hogy ebben az ügyben tudunk-e 
lépni.  
Szavazásra bocsátja az aszfaltozással kapcsolatos javaslatot, amit a Képviselő-
testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
113/2013. (XI. 27.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: Templom köz és temető előtti parkoló mart aszfaltozása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ismerteti az óvoda illetve a gondozási központ 
zárva tartás iránti kérelmét, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott 
és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
114/2013. (XI. 27.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: Óvoda és Gondozási Központ zárvatartása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Ismerteti a Gyermekjóléti Szolgálat 
Társulási Megállapodásának módosítását, amely a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.  
Szavazásra bocsátja a módosítást, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
115/2013. (XI. 27.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: Gyermekjóléti Szolgálat Társulási Megállapodásának módosítása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ismerteti a Mozgássérültek Heves Megyei 
Egyesületének támogatás iránti kérelmét. Nem ért egyet a támogatással, mivel 
mi a helyi civil szervezetünket támogatjuk.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
116/2013. (XI. 27.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: Mozgássérültek Heves Megyei Egyesületének támogatás iránti kérelme 
 
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 17.50 
perckor bezárta.  
 
Szihalom, 2013. november 27.  
 
 
 
 
 
 
  Bóta József Sándor   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester   Jegyző  
 
 
 
 
 
 

 
 

 


