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XVII. 
JEGYZŐKÖNYV  

 
 

Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 30-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: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea.  
 
Meghívottak közül megjelent: 

• Kissné Redele Mária KIKI Igazgató 
• Gulyás László Zeneiskola részegység vezető 
• Józsáné Debreceni Edit Művelődési Ház igazgató 
• Ficsór Istvánné KIKI részegység vezető 
• Menyhárt Károlyné óvoda részegység vezető 
• 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 háromnegyedével helyzetéről, javaslat 
a szükségessé vált előirányzat módosítására.  
Ea.: Bóta József Sándor polgármester 

2. Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójára 
Ea.: Bóta József Sándor polgármester 

3. Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek. 
 
I. Napirendi pont:  Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedével 
helyzetéről, javaslat a szükségessé vált előirányzat módosítására.  
 
 
Bóta József Sándor polgármester: A múlt héten volt Pénzügyi bizottsági ülés, amikor 
részletesen ismertetésre és átbeszélésre került a téma. Kéri, hogy a képviselők tegyék fel 
kérdéseiket, észrevételeiket.  
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Kérdés, észrevétel nem érkezett. Bóta József Sándor szavazásra bocsátja az Önkormányzat 
2011. évi költségvetésének módosítását , amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és 
az alábbi rendeletet, illetve határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2011. (XI. 30.) RENDELETE 

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 16.) számú rendeletének 
módosításáról  

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
107/2011. (XI. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: III. negyedévi beszámoló elfogadása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
II. Napirendi pont:  Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójára 
 
 
Kissné Redele Mária KIKI Intézményvezető: Egerben volt konferencián, ahol is sok kérdés 
érkezett az előadókhoz. 2012. 09. 01-től a fenntartó 5 éves időtartamra átadhatja az államnak 
a pedagógusokat, illetve az ezzel kapcsolatos költségeket. Valószínű, hogy az óvoda marad a 
fenntartónál. Ezért majd fel kell bontani a KIKI-t, önálló intézményegységek lesznek. El 
kellene gondolkodni a jövőre vonatkozó terveken, hogy milyen formában kívánják majd 
működtetni az intézményt. Problémák várhatóak a gyerek létszámmal kapcsolatban, lehet, 
hogy nemsokára már csak 2 csoport lesz.  
 
Gulyás László Zeneiskola részegységvezető: A néptánccal kapcsolatban érdeklődik.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A következő évre az önkormányzat magára vállalta az ezzel 
kapcsolatos költségeket, az utána jövő időszakot még meglátjuk. A díjakkal kapcsolatban van-
e kérdés? 
 
A Képviselő-testület egyetértett azzal, hogy az iparűzési adó mértéke 1,8 % legyen.  
 
Koós Jánosné Pénzügyi bizottság külső tagja: Tudott, hogy az önkormányzat átvállalta a 
Fundamenta szerződésekkel kapcsolatos szerződéskötési díjat. Javasolja, hogy január 01-től 
ne az önkormányzat fizesse ezt a díjat.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
108/2011. (XI. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Fundamenta szerződéskötések díja.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja az Önkormányzat 2012. évi 
koncepcióját, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
109/2011. (XI. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Az Önkormányzat 2012. évi koncepciójának elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
III. Napirendi pont:  Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy nagy dicséretet kaptak 
Szihalom köztisztviselői, 100 %-ban megvalósul a törvényi előírás. Más önkormányzatoknál 
súlyos hibák fordultak elő. Az egyes előadók között például nincs meg a megfelelő kontaktus. 
Példaként hozták fel, hogy ide kell jönni megnézni, tanulmányozni az adóval kapcsolatos 
munkát. Örül, hogy jó döntés született a belső ellenőrzéssel kapcsolatban, hogy kiváltunk, ne 
a dolgozók oktassák az ellenőröket. Erre nagyon büszke, és köszöni a képviselőknek, hogy ez 
így alakult. Mindenkinek rá kellett jönni, hogy szakemberek tudnak tanácsot adni, mert a 
büntetés sokkal több, mint amit erre kell költeni.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Minden önkormányzat kapott egy tájékoztatót, ami a 
lehetséges kockázatot mérték fel, ez alapján dolgozták ki a 2012. évi belső ellenőrzési tervet. 
Ismerteti a belső ellenőrzési tervet. Véleménye szerint nem szükséges más területet 
ellenőrzését kérni.  
 
Farkas József: Véleménye szerint nagyon jó szakember jött ellenőrizni. Nem arról szól a belső 
ellenőrzés, amiről kellene. A legnagyobb buktatók a beruházásoknál vannak.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ha más ellenőrzést akarunk elvégeztetni, akkor külön 
megállapodást kell kötni rá. Felvetődött a legutóbbi ülés alkalmával a gyermekjóléti szolgálat 
létrehozása. Ismerteti a lehetőséget. Mindenki akkor kezdett el kapkodni, amikor szólt, a 
végén le lett szavazva. Ismerteti az orvosi ügyelettel kapcsolatos lépéseket.  
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Startmunka pályázat befogadásra került, köszöni a 
képviselők segítségét. 11 főnek ad 8 órában munkalehetőséget. Belvízelvezető rendszer 
karbantartása szerepel a pályázatban. Ismerteti Bukta Lajos családgondozóval kapcsolatos 
problémákat, észrevételeit. Bármilyen gond van, a jegyző felé jelezni kell.  
 
Kissné Redele Mária KIKI Intézményvezető: Amikor a beszámolójuk van, mindig leírták, 
hogy elküldik felé a jelzést, de visszajelzés sosem kapnak rá, ugyanezt mondta a védőnő is.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Szavazásra bocsátja a 2012. évi Belső ellenőrzési 
tervet, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
110/2011. (XI. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Belső ellenőrzési terv elfogadása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ismerteti a Kálvária melletti terület eladásával kapcsolatos 
megkeresést. Véleménye szerint érdemes lenne ezt a területet megvásárolni. 350 ezer forintot 
megérne, ennyi volt az eladási ára is. Tájékoztatni kell őket, hogy ezen az áron 
megvásárolnánk a területet.  
 
Kissné Redele Mária KIKI Intézményvezető: Szeretettel meghív mindenki az iskolai 
karácsonyi ünnepségre.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja az intézményvezetőt, hogy kérte a hitoktató 
státuszának megszüntetését. Ismerteti az ezzel kapcsolatos problémákat.  
 
Menyhárt Károlyné óvoda részegység vezető: Kéri a Képviselő-testületet, hogy fogadják el 
kérelmüket az óvodai csoportlétszám emeléssel kapcsolatban.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Ha évközben változik a létszám, akkor nem kell hozzá 
testületi hozzájárulás. Nem törvénysértő, ha megszavazásra kerül. Ismerteti a kérelmet.  
 
Szavazásra bocsátja az óvodai csoportlétszám emeléssel kapcsolatos kérelmet, amit a 
Képviselő-testület 6 igen és 1 tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
111/2011. (XI. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Maximális csoport létszám túllépés engedélyezése.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Gulyás László Zeneiskola részegység vezető: Sok szeretettel meghív mindenkit a december 
16-án tartandó karácsonyi koncertre, ami a templomban kerül megrendezésre.  
 
Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor 
polgármester hatósági ügyek tárgyalása miatt zárt ülést rendel el. Hatósági ügyek tárgyalása 
után 17.05 perckor az ülést bezárta.  
 
 
Szihalom, 2011. november 30.   
 
 
 
 
  Bóta József Sándor   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester     Jegyző       


