XXI.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.
december 11-én (szerda) 15.00 órakor tartott Képviselő-testületi ülésén.
Testületi ülés helye: Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal – Tanácskozó
terme
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
Meghívottak közül megjelent:
• Koós Jánosné pénzügyi bizottság külső tagja
• 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 meghívottakat,
képviselőket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testülete határozatképes. Ismerteti
a napirendi pontokat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
Napirendi pont:
1. Javaslat a Képviselő-testület 2014. évi munkatervére
Ea.: Bóta József Sándor polgármester
2. A Képviselő-testület Bizottságai által 2013. évben végzett munkáról szóló
tájékoztató
Ea.: Tóth Barnabás Ügyrendi bizottság elnöke, Farkas József Pénzügyi
bizottság elnöke, Boda Sándor Idegenforgalmi és Kulturális bizottság elnöke
3. Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek
4. A Képviselő-testület éves munkájának lezárása
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I. Napirendi pont: Javaslat a Képviselő-testület 2014. évi munkatervére
Bóta József Sándor polgármester: Ezeknek a testületi üléseknek az időpontjai
bármikor módosíthatóak, kibővíthetőek, illetve, ha szükséges, akkor rendkívüli
ülést is lehet összehívni.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el. Szavazásra
bocsátja a Képviselő-testület 2014. évi Munkatervét, amit a Képviselő-testület
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
121/2013. (XII. 11.) HATÁROZATA
Tárgy: 2014. évi munkaterv elfogadása
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
II. Napirendi pont: A Képviselő-testület Bizottságai által 2013. évben
végzett munkáról szóló tájékoztató
Tóth Barnabás Ügyrendi bizottság elnöke: Az Ügyrendi Bizottságnak fegyelmi
tárgyalása nem volt, egy alkalommal volt ülésük, amikor az óvodavezetői
pályázat elbírálásra került.
A beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József
Sándor polgármester szavazásra bocsátja a beszámolót, amit a Képviselő-testület
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
122/2013. (XII. 11.) HATÁROZATA
Tárgy: Ügyrendi bizottság beszámolójának elfogadása
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Farkas József Pénzügyi bizottság elnöke: Az írásos beszámolót minden
képviselő megkapta. Az elmúlt három évben megkönnyítette a bizottság
munkáját, hogy a hivatalban komoly, hozzáértő gárda van. Megbízhatóak,
alaposak, ez tükröződik a teljesítményben. Külön kiemelné ezen felül Koós
Jánosné hozzáértését is, egy nagy köszönetet megérdemel a munkájáért. A
szennyvízberuházás után a bizottság be fog iktatni egy ellenőrzést, amivel egy
ciklus lezárásra kerül.
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Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos: A szennyvíz beruházásnak van
könyvvizsgálója, ők ezt a feladatot elvégzik. Ez a pénz nem a társulat vagyona,
hanem az önkormányzaté, ők csak az önrészt gyűjtik össze. Ha a pályázat
lezajlik, a társulatot meg kell szüntetni.
Bóta József Sándor polgármester: Egyet ért az ellenőrzéssel. Dicséret illeti meg
Koós Jánosnét, nagyban hozzájárult a sikerünkhöz.
A beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József
Sándor polgármester szavazásra bocsátja a beszámolót, amit a Képviselő-testület
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
123/2013. (XII. 11.) HATÁROZATA
Tárgy: Pénzügyi bizottság beszámolójának elfogadása
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Boda Sándor Idegenforgalmi és Kulturális bizottság elnöke: Szeretne köszönetet
mondani Józsáné Debreceni Editnek a végzett munkájáért.
Bóta József Sándor polgármester: Valóban sikeres rendezvényeink voltak, sok
feladattal. Kérné, hogy a képviselők kicsit aktívabban vegyenek részt a
munkában, a munkahelyi dolgaikat ennek alapján tervezzék be. A
rendezvényeken minden képviselőnek ott kell lennie. Az ide érkező vendégek
lássák, hogy ebben is együtt vagyunk. Azért is oda kell erre jobban figyelni,
mivel mindenki tiszteletdíjat kap.
A beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József
Sándor polgármester szavazásra bocsátja a beszámolót, amit a Képviselő-testület
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
124/2013. (XII. 11.) HATÁROZATA
Tárgy: Idegenforgalmi és Kulturális bizottság beszámolójának elfogadása.
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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III. Napirendi pont: Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Farkas József: Az ápolási díj megállapítása felől, valamint a szemétszállítási díj
kedvezményéről érdeklődik.
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Az alanyi jogon járó ápolási díjat a járási
hivatal állapítja meg. Ha valaki nem súlyosan fogyatékos, csak tartós beteg,
akkor az önkormányzat állapíthatja meg.
A szemétszállítási díjhoz kapcsolódó kedvezményt nem szokták kérni, az első
időben még igen, de már nem jellemző.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Szavazásra bocsátja az egységes szociális ellátások helyi szabályairól szóló
rendeletet, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi
rendeletet alkotta:
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének egységes
szerkezetű 1/2012. (I. 25.) önkormányzati rendelete az egységes szociális
ellátások helyi szabályairól
(Egységes szerkezetben a 16/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelettel)
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Sok az olyan ingatlan Szihalmon, ahol
nem kötöttek rá a szennyvízhálózatra, a talajterhelési díj bevezetése ezt
ösztönözné. A bevezetést nem lehet mérlegelni, kötelező a bevezetése. Ha valaki
az elszállított szennyvizet számlával tudja igazolni, akkor ezt azzal csökkenteni
lehet. Megállapíthatóak kedvezmények is, pl. akinek a fogyasztása nem éri el a
20 m3-t.
Bóta József Sándor polgármester: A kedvezmények nem célra vezetőek, mert
sokszor nem is a társadalom az okozója annak, hogy bizonyos egyének ilyen
helyzetben vannak, hanem önmaga alkalmatlan arra, hogy önálló munkát
végezzen, hogy munka helye legyen. Komoly feladatunk van a jövő
nemzedékkel szemben, meg kell őriznünk az ivóvizet számukra. Ezeknek a
kedvezményeknek a megadását nem javasolja.
Tóth Barnabás: Van olyan, akinek csak kerti csapja van. És azt is súlytani
kellene akkor, akinek kútja van és arról használja a vizet. Sajnos sok olyan van a
faluban, aki úgy kötött rá, hogy nem fizetett érte.
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Bóta József Sándor polgármester: A mosogatóvizet csak kiöntik valahová ezek
az emberek is. Ezt nagyon komolyan kell venni, mert saját magunk szennyezzük
be a természetet. Olyan ösztönző rendszert kell kialakítani, amivel a lakosságot
rá lehet venni a bekötésre. Ha valaki ásott kutat használ, akkor ott egy átlagot
kellene megállapítani.
Farkas József: Tudni kellene, hogy arról a csapról mennyi vizet fogyaszt. Egy
szociális háló be volt építve a beruházásba is. Nem ért egyet azzal, hogy ennyi
kedvezmény legyen, mert a lehetőség mindenki előtt ott volt. Olyan is lehet,
hogy van kerti csap, de az ingatlan nem belakott.
Koós Jánosné Pénzügyi bizottság külső tagja: Azon a részen, ahol ő az
utcabizalmi, végig nézte az utcákat és kiszedette azokat az aknákat, amelyikért
nem fizettek.
Bóta József Sándor polgármester: Meg kell keresni a társulatot, hogy egy pontos
feltérképezést végezzenek, rendet kell tenni ebben az ügyben. Javasolja, hogy a
holnapi társulási ülésre Farkas József és Dr. Joó Csaba menjen el.
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Szavazásra bocsátja a talajterhelési díjjal kapcsolatos rendeletet, amit a
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta:
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjjal
kapcsolatos helyi szabályokról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
IV. Napirendi pont: A Képviselő-testület éves munkájának lezárása
Bóta József Sándor polgármester: Jó lenne egy egységes álláspontot kialakítani
az idősek napi ajándékokkal kapcsolatban. Aki tényleg ágyhoz kötött, aki nem
mozoghat úgy, ahogy szeretné, azok az emberek megkaphassák az ajándékot,
mert kezelhetetlen a dolog. Állandóan „sírást” hallani, holott sokan el tudtak
volna jönni a rendezvényre. Végig kellene ezt gondolni. Rendelkezésre áll az
ajándék mennyiség, csak el kell dönteni, hogy kik kapják meg. Tavaly a
maradékot odaadtuk az iskolának. Idén volt mikulás ünnepség, akkor a gyerekek
megkapták.
Ficsór Kálmánné: Az is nagy élménynek tekinthető, hogy az idősek kaptak
finom ebédet és műsort, aki ott volt részesülhetett benne. Nem biztos, hogy erre
az ajándékra még szükség van.
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Bóta József Sándor polgármester: Nem baj, ha úgy döntünk, hogy ne kapjanak,
hanem inkább a rászoruló gyerekek kapják meg. Javasolja, hogy készüljön egy
kimutatás a 70-75 évesekről, és ha még marad csomag, akkor az iskola és az
óvoda kapja meg a gyerekek részére.
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
125/2013. (XII. 11.) HATÁROZATA
Tárgy: Idősek ajándékozása
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: A belső ellenőrzéssel kapcsolatos
előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Több ebbe nem is kerülhet bele,
mert azért plusz pénzt kellene fizetni.
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
126/2013. (XII. 11.) HATÁROZATA
Tárgy: Belső ellenőrzés elfogadása
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a nyári
gyermekétkeztetés önrészét visszakapta az önkormányzat.
A SZIMOBE rendezte a korábbi tartozását.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Vasút út, Diófa, Szabadság út mart
aszfaltozását is el kellene végeztetni a már jól bevált céggel, ők adták a legjobb
ajánlatot. Erre a munkálatra is kedvező ajánlatot tudtam kialkudni bruttó
3.750.000 Ft összegben.
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
127/2013. (XII. 11.) HATÁROZATA
Tárgy: Vasút út, Diófa út, Szabadság út aszfaltozása
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az évvégi
aszfaltozási munkálatok során felmerült az a probléma, hogy az elkészült utak
széleit maradandóságának érdekében zúzalékkal padkázni kellene. Erre a
munkálatra a korábbi kivitelezőtől kértem ajánlatot, aki vállalta, hogy a
Templom köz, Vasút út, Szabadság út, Diófa út padkázását bruttó 1.170.000 Ftért elvégzi.
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
128/2013. (XII. 11.) HATÁROZATA
Tárgy: Vasút út, Diófa út, Szabadság út, Templom köz padkázása
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy 2013. évben
a köztisztviselők, és bizonyos önkormányzati dolgozók nem részesültek
bérkiegészítésben, béremelésben. Úgy érzi, hogy a köztisztviselők kiváló
munkát végeztek, mindig büszke volt arra, ha valahol Szihalom köztisztviselőit
dicsérték. Egy jelképes jutalomra gondol, hogy megköszönjük a munkájukat
bruttó 600.000 forintos jutalomkeretet javasol részükre. Hogy a
közalkalmazottak is érezzék az odafigyelést, részükre bruttó 210.000 forintos
jutalomkeretet javasol.
Dr. Joó Csaba: Egyetért és támogatja a javaslatot, mert magas színvonalon
teljesítették a köztisztviselők a munkájukat, és béremelésben nem részesültek. A
testületi munkát ki kell, és ki is egészíti a köztisztviselői kar a munkájukkal.
Javasolja, hogy a hivatalsegéd a köztisztviselőkkel egyformán kapjon juttatást,
mert közelebb áll a hivatali munkához. Ezek a dolgozók a községi rendezvények
lebonyolításában aktívan részt vettek.
Bóta József Sándor polgármester: Vannak a köztisztviselők és vannak a
közalkalmazottak. Végig kell gondolni, hogy milyen módon lehet differenciálni.
Vagy minden közalkalmazott egyformán kap, vagy akkor meg kell határozni a
szempontokat. Nem szerencsés az említett szempont, mert a státuszt kell nézni,
és visszássá is válhat a dolog, a differenciálás a munkáltatói jogkör
gyakorlójának felelőssége.
Dr. Joó Csaba: Első körben a munkavégzést kellene nézni – a hivatali
munkavégzést, hogy ne oda sorolódjon, ahová mondjuk a temetőgondnok.
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Farkas József: Csak annyival toldaná meg a dolgot, hogy még egy lépcsőt tenne
bele, külön választaná az óvodát, ők kaptak komolyabb béremelést, akik viszont
nem kaptak, azok 10 ezer forintos juttatásban részesüljenek.
Bóta József Sándor polgármester: A másik oldalról is végig kellene gondolni a
dolgot, mert lehet, hogy szó érné a házelejét, mivel képviselő társunk feleségéről
van szó. Nem biztos, hogy ér annyit, hogy ilyen támadásnak tegyük ki magunkat
is és Tóth Barnabást is. Javasolja, hogy a köztisztviselők egységesen nettó 50
ezer forint összegű juttatásban részesüljenek.
Ugyanakkor javasolja, az óvodai dadák, a művelődési ház, a gondozási központ
dolgozói, valamint a falugondok 10 ezer forint, a hivatalsegéd pedig 25 ezer
forint összegű ajándékutalványban részesüljenek. Szavazásra bocsátja a
javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi
határozatot hozta:
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
129/2013. (XII. 11.) HATÁROZATA
Tárgy: Önkormányzati dolgozók év végi juttatása
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. december 11.

Bóta József Sándor
Polgármester

Széll Gáborné Blaskó Erzsébet
Jegyző
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