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XVIII. 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 14-én 
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: 

• Wennesz Istvánné Gondozási központ vezető 
 
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. Javaslat a Képviselő-testület 2012. évi munkatervére 
Ea.: Bóta József Sándor polgármester 
2. Közüzemi díjak felülvizsgálata 
Ea.: Bóta József Sándor polgármester 
3. A Képviselő-testület bizottságai által 2011. évben végzett munkáról szóló tájékoztatás 
Ea.: Tóth Barnabás Ügyrendi bizottság elnöke, Farkas József Pénzügyi bizottság elnöke, 
Boda Sándor Idegenforgalmi és kulturális bizottság elnöke 
4. Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek 
5. A Képviselő-testület éves munkájának lezárása 

 
I. Napirendi pont:  Javaslat a Képviselő-testület 2012. évi munkatervére 
 
Bóta József Sándor polgármester: Kiküldésre került a 2012. évi munkaterv tervezete, 
természetesen az adott helyzet ezt felülírhatja.  
 
Farkas József: Mivel komoly beruházás fog indulni, jó lenne, ha minden ülés előtt tájékoztatás 
lenne róla.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Természetesen egyet ért a javaslattal, kerüljön bele, hogy 
tájékoztatás a pályázatok megvalósulásának előrehaladtáról. Több javaslat, kiegészítés nem 
érkezett, szavazásra bocsátja a 2012. évi munkatervet, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
113/2011. (XII. 14.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: 2012. évi munkaterv elfogadása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
II. Napirendi pont:  Közüzemi díjak felülvizsgálata 
 
 
Bóta József Sándor polgármester: A múltkori ülésen tárgyalásra került az iparűzési adó 
módosítása. Kiküldésre került a rendelet tervezete. A tervezettel kapcsolatban kérdés, 
észrevétel nem hangzott el. Szavazásra bocsátja az iparűzési adó 1,8 %-ra történő 
módosítását, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2011. (XII. 14.) RENDELETE 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A Remondis Tisza Kft. megküldte 2012. évi 
szemétszállítással kapcsolatos árajánlatát, ami kiküldésre került a képviselők részére.  
 
Dr. Joó Csaba: Ha az általuk javasolt árat nem fogadja el a testület, a különbözetet az 
önkormányzatnak kell hozzátennie.  
Többen jelezték, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigeteknek nem arányos a terheltsége. A 
cukrász üzemnél lévőt bővíteni kellene, ott hely is lenne rá.  
 
Boda Sándor: Szabályozni kellene a hulladékgyűjtést, mert ott még ipari hulladék is 
belekerül. Esetleg lehetne még a telepre is kihelyezni egy szelektív gyűjtőt, az a terület 
mindig elhanyagoltnak érzi magát. De biztos a Zsóriban is lenne rá igény.  
 
Farkas József: A Liget út sarkára ki lehetne helyezni. Tájékoztatni kell a Remondist, hogy 
ilyen igény merült még fel, építsék ki, alakítsanak ki egy vagy két szelektív hulladékgyűjtő 
szigetet.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja a 2012. évi hulladék elszállításra 
vonatkozó árajánlatot, amit a Képviselő-testület azzal fogadott el egyhangúlag, hogy a 
Remondis Tisza Kft. szelektív hulladékgyűjtő szigetet alakít még ki a településen.  
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2011. (XII. 14.) RENDELETE 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 2012. évre vonatkozó 
ivóvíz díjak is megküldésre kerültek, amit mindenki meg is kapott. Véleménye szerint a 
Mezőkövesdi VG Zrt. árajánlata nagyon magas. A holnapi nap jön hozzá a vezérigazgató, 
személyes beszélgetésre. Arra kellene késztetni őket, hogy annyi díjat vagyunk hajlandóak 
fizetni, mint a Heves Megyei Vízműnek.  
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Tóth Barnabás: Ki lehetne vinni a vizet, 3 km-es vezetékkel.  
 
Ficsór Kálmánné: Esetleg lehetne azt kérni, hogy a szihalmi lakos, fürdőbe belépőknek 
adjanak kedvezményt.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatjuk őket, hogy ezt a javaslatot most nem 
fogadjuk el, a januári ülésen visszatérünk rá.  
 
Szavazásra bocsátja a Mezőkövesdi VG Zrt. 2012. évi vízdíj javaslatát, amit a Képviselő-
testület egyhangúlag elutasított.  
 
Szavazásra bocsátja a Heves Megyei Vízmű Zrt. 2012. évi vízdíj javaslatát, amit a Képviselő-
testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2011. (XII. 14.) RENDELETE 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ismerteti a folyékony hulladék elszállításra érkezett 2012. 
évi javaslatot. Nem lehet tartani az inflációs rátát, folyamatosan emelkedik az üzemanyag ára, 
a befogadó állomás is megemelte a díjat. Véleménye szerint indokolt a 10 %-os emelés. Ha 
beindul a szennyvíz, akkor ennek nem lesz ekkora jelentősége.  
 
Tóth Barnabás: A tengelyen szállított szennyvizet Füzesabony köteles befogadni, korábban 
így kapott állami támogatást.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Érdekes dolog, hogy a mezőkövesdi átjöhet Szihalomra, de 
ő nem lépheti át a megyehatárt. Ha Füzesabony nem adja meg a kedvezményt, az ajánlatot el 
kell fogadni. Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület 6 igen és 1 
tartózkodással elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2011. (XII. 14.) RENDELETE 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Gondozási központ 
esetében kiküldött anyagot elfogadásra javasolja.  
 
Wennesz Istvánné Gondozási központ vezető: 2 évvel ezelőtt került elfogadásra az SZMSZ és 
a Szakmai program. Újabb kiegészítéseket kellett tenni bele, pl. demográfiai mutató.  
 
Farkas József: Jogszabályok vonatkoznak rá, véleménye szerint jól elkészített anyag, csak 
betartani nehéz.  
 
Wennesz Istvánné Gondozási központ vezető: Januárban volt ellenőrzés, de most januárban 
újból lesz, a Szociális és Gyámhivatal vette át ezt a feladatot.  
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A nyitva tartással kapcsolatban elmondja, hogy azért jó így, mert akkor ők is korábban tudnak 
kimenni az idősekhez.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja a Gondozási központ SZMSZ-t, 
Szakmai programját, illetve házirendjét, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és 
az alábbi határozatokat hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
114/2011. (XII. 14.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Gondozási központ SZMSZ-ének elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
115/2011. (XII. 14.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Gondozási központ Szakmai programjának elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
116/2011. (XII. 14.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Gondozási központ Házirendjének elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
III. Napirendi pont:  A Képviselő-testület bizottságai által 2011. évben végzett munkáról 
szóló tájékoztatás 
 
 
Tóth Barnabás: Az Ügyrendi bizottság nem ülésezett, a vagyonnyilatkozatok átvétele rendben 
lezajlott.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Hamarosan ismételten kiküldésre kerülnek a 
vagyonnyilatkozatok, amit január 31-ig be kell adni.  
 
A beszámolóval kapcsolatban kérdés nem hangzott el. Bóta József Sándor polgármester 
szavazásra bocsátja, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
117/2011. (XII. 14.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Ügyrendi bizottság beszámolójának elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Farkas József: A Pénzügyi bizottság ténykedésének arról is szólni kellene, hogy bizonyos 
revizori feladatokat ellát. Erre idén nem került sor, de a következő évben azzal megerősítésre 
kerül majd. Megköszöni a hivatal dolgozóinak munkáját, segítségét, illetve a képviselő-
testület tagjainak is köszönetet mond.  
 
A beszámolóval kapcsolatban kérdés nem hangzott el. Bóta József Sándor polgármester 
szavazásra bocsátja, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
118/2011. (XII. 14.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Pénzügyi bizottság beszámolójának elfogadása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Boda Sándor: Beszámolóját annyival egészítené ki, hogy mérföldkő volt az, hogy köztéren 
tudtunk avatni egy emlékművet. A jövő évben a már megkezdett hagyományokat folytatni, 
bővíteni kellene. Szeretne majd néhány alkotást bemutatni, amit egy amatőr művész készít, 
amik fa köztéri szobrok.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Sok dicséretet kapott, sok helyen megállítják, hogy a 
gazdasági nehézségek ellenére is meg tudunk valósítani ezeket a programokat, ami jól eső 
érzés. Igyekszünk talpon maradni a gazdálkodásban is.  
 
A beszámolóval kapcsolatban kérdés nem hangzott el. Bóta József Sándor polgármester 
szavazásra bocsátja, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
119/2011. (XII. 14.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Idegenforgalmi és kulturális bizottság beszámolójának elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: 2007. óta húzódik egy ügye az önkormányzatnak, amivel 
igazán csak most szembesült. Barbócz Sándort – volt falugondnokot - 2007. 06. 22-én baleset 
érte, az ügy már a legfelsőbb bírósági szakaszba került, mindig elmarasztalták az 
önkormányzatot, 651.600 Ft-ot kell kifizetni a MEP-nek, amihez hozzájön még 27 ezer forint 
havonta. Ismerteti a megkeresést. Barbócz Sándornak munkaképesség csökkenést okozott a 
baleset. Legalább egy felülvizsgálatot lehetne kérni. Kértük Barbócz Sándort, hogy jöjjön be 
az ülésre.  
 
Dr. Joó Csaba: Ez munkahelyi baleset volt, a munkáltató mulasztását állapították meg.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ezt az ügyet okosan is le lehetett volna zárni, most idáig 
fajult a dolog, aminek megint mi látjuk kárát. Véleménye szerint nagy ellentmondás van az 
ügyben.  
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Tóth Barnabás: Munkaidő megkezdése előtt történt a baleset. Meg kell kérdezni Ficsór 
Istvánnét, hogyan történt a baleset.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Nem volt munkáltatói utasítás.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Azt kellett volna mondani, hogy nem munkaidőben, 
magánterületen történt a baleset. Felelősségbiztosítás nélkül a mai világban nem lehet létezni, 
erre az időszakra nem volt az önkormányzatnak felelősségbiztosítása.  
 
Dr. Joó Csaba: Nem üzemi balesetnek kellett volna minősíteni. Be kell tőle kérni a 
megállapító határozatot, hasonló eset volt a járdán elesett férfi balesete is. Tudatosítani 
kellene az intézmények vezetőivel, hogy mindegy milyen hiba miatt esik el az illető, azt nem 
szabad mondani, hogy járda hiba miatt, mert akkor az önkormányzatnak fizetni kell.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Nagyon oda kell figyelni a közcélú dolgozókra, a következő 
évben mindegy, hogy milyen címen vesszük fel őket, aki nem teljesen józanul dolgozik azt el 
kell küldeni. Ez tanulság is lehet az elkövetkező évekre, mert nem tudjuk magunkról lemosni 
a munkahelyi balesetet. A most elmondottak tájékoztató jellegűek voltak, de ebben az ügyben 
lépni kell.  
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a szennyvízberuházással kapcsolatban is kiküldésre került 
az előterjesztés.  
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Szavazásra bocsátja a mérnöki és műszaki ellenőr 
kiválasztására vonatkozó javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
120/2011. (XII. 14.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy:  „Szihalom Község szennyvízelvezetés és tisztítás” című KEOP-1.2.0/B/10-2010-0037 
azonosítószámú projekt keretében megvalósuló építési beruházás FIDIC mérnökének és 
műszaki ellenőrének kiválasztása” tárgyú Kbt. 251.§ (2) bek. szerinti hirdetmény nélküli 
közbeszerzési eljárás megindításáról 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a tornaterem felújításával 
kapcsolatban is döntést kell hozni. Ismerteti a beérkezett árajánlatokat. Az ajánlatok a 
jegyzőkönyv mellékletét képezik. Javasolja, hogy a legkedvezőbb ajánlat, ami az ÉPSZOLG 
Építő és Szolgáltató Kft.-é kerüljön elfogadásra.  
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Szavazásra bocsátja az „Iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra-fejlesztés, felújítás”-ra vonatkozó műszaki ellenőri feladatok elvégzésével 
kapcsolatos javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
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Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
121/2011. (XII. 14.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: „Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás”-ra vonatkozó műszaki 
ellenőri feladatok elvégzése – ÉPSZOLG Kft. kiválasztása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A KRESZ táblák kihelyezésével kapcsolatos előterjesztést 
is minden képviselő megkapta, amit elfogadásra javasol.  
  
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Szavazásra bocsátja a KRESZ táblák kihelyezésére 
vonatkozó javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
122/2011. (XII. 14.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: KRESZ táblák kihelyezése.  
  
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
Bóta József Sándor polgármester: Hó eltakarításra vonatkozóan ajánlatot nyújtott be Antal 
Balázs füzesabonyi vállalkozó, az ajánlatot minden képviselő írásban megkapta. Az a helyi 
vállalkozó, akivel eddig megoldható volt a hó eltakarítása, nem tud számlát adni. Ezt az évet 
még át kell vészelni, jövő év februárjában lehet a kisgépet használatba venni.  
Inkább kerüljön többe a munkavégzés, de nyugodtak lehetünk. Nem szabad támadási felületet 
adni. Legyen meg a biztonságunk, az ajánlatot elfogadásra javasolja. A bejelentéstől számított 
1-2 órán belül kezdje meg a hó eltakarítását.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
123/2011. (XII. 14.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Hó eltakarításra vonatkozó ajánlat elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 Bóta József Sándor polgármester hatósági ügyek tárgyalása miatt zárt ülést rendel el. 
Hatósági ügyek tárgyalása után az ülés ismét nyílt formában zajlott tovább. 
 
Barbócz Sándor megérkezését követően ismét a baleset ügye került megtárgyalásra.  
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Bóta József Sándor polgármester: Nagy meglepetés volt számára ez az ügy, ami kellemetlenül 
érintette és nagy terhet ró az önkormányzatra. Nem tudjuk, hogy milyen károsodást 
szenvedett, hol tart az egészségügyi állapota. Kérné, hogy mutasson be erről valamilyen 
dokumentumot. Nem törekedett az önkormányzattal megállapodásra? 
 
Barbócz Sándor: 46 %-os rokkant, novemberben kell majd bizottság elé menjen. Nem kapott 
a megegyezésre ajánlatot sem. Azt javasolták számára, hogy menjen bizottság elé. Átesett jó 
néhány műtéten. Nem is volt a helyzetével tisztában. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Védenie kell az önkormányzat érdekeit, ebbe a dologba 
most cseppent bele. Kezdeményeznünk kell egy felülvizsgálatot. Kérné, hogy hozza be ezzel 
kapcsolatos iratait, hogy a helyzetünket tisztán lássuk. 
 
Barbócz Sándor: Rendszeres szociális járadékot kap, 6 órában dolgozik most. Meg van 
szabva, hogy milyen körülmények között dolgozhat. A baleset miatt nagy fájdalmai voltak, 
ami jelenleg is megmaradt, a mozgása is behatárolt. A baleset az óvoda mellett, az akác-sornál 
történt. 
 
Dr. Joó Csaba: Nem az a baj, hogy kapja ezt a pénzt, hanem az, hogy ezt fizetni kell. 
Tanúként is volt bent?  
 
Barbócz Sándor: Igen, Csanálosi Sándor és a volt polgármester is.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Köszöni, hogy befáradt, kérné, hogy a dokumentumokat 
juttassa el az önkormányzat számára.  
 
Az üggyel kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a szennyvíztisztító telep 
megvalósításához szükséges 0129/9 hrsz-ú földterület megvásárlására nyílt lehetőség, 
1.462.500 Ft összegben.  
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
126/2011. (XII. 14.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: 0129/9 hrsz-ú földterület megvétele.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 335/2005. számú 
Korm.r. 70. §-a értelmében minden önkormányzatnak el kell készítenie vagy módosítania 
Iratkezelési szabályzatát.  
Ismerteti a szabályzatban történt módosításokat.  
A szabályzattal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el. Szavazásra bocsátja az 
Iratkezelési Szabályzat módosítását, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
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Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
127/2011. (XII. 14.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Iratkezelési szabályzat elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
 
Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor 
polgármester 18.15 perckor az ülést bezárta.  
 
 
Szihalom, 2011. december 14.    
 
 
 
 
  Bóta József Sándor   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester     Jegyző       


