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X. 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 14-én 
17.30 órakor tartott Közmeghallgatásról. 
  
Testületi ülés helye: Művelődési Ház 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 jelen van: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 
 
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea.  
 
Meghívottak közül megjelent: 

• Dobos Miklós Transdowell Zrt. 
• Mező Árpád Immobi Rat Kft. 

• Ritter György műszaki ellenőr 
• Erdélyi Gábor mb. Kapitányságvezető 

 
Bóta József Sándor polgármester: Köszönti a megjelent vendégeket, érdeklődőket, 
képviselőket, megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat, 
amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.  
 
Napirendi pont: 

1. Tájékoztató Szihalom Község közrendjének, közbiztonságának helyzetéről 
Ea.: Füzesabony Városi Rendőrkapitányság képviselője 
2. Tájékoztató a szennyvízberuházás aktuális helyzetéről 
Ea.: Bóta József Sándor polgármester  
3. Tájékoztató Szihalom Község fejlesztési terveiről, pályázatairól 
Ea.: Bóta József Sándor polgármester  
4. Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek  

 
I. Napirendi pont:  Tájékoztató Szihalom Község közrendjének, közbiztonságának 
helyzetéről 
 
Bóta József Sándor polgármester: Szeretettel köszönti a Füzesabonyi Rendőrkapitányság 
megbízott kapitányságvezetőjét, Erdélyi Gábor rendőr őrnagyot. Bízik abban, hogy Szihalom 
Községnek ismét lesz körzeti megbízottja, és abban is, hogy ennél csak jobb lehet majd a 
helyzet. A helyi újságunkban tájékoztatást adtunk, hogy a mai fórumon milyen témákat 
fogunk érinteni, ebből az egyik fontos kérdés a személyi és vagyonvédelem, ami fontos 
kérdés, különösen az idős emberek miatt, ezért kell erről beszélni.  
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A szennyvízelvezetéssel kapcsolatban tájékoztatást fognak hallani a jelenlegi állapotról, 
bejelenthetjük, hogy szeptember 21-én megtörténik az ünnepélyes szerződés aláírás. A tervek 
szerint alakul minden. 
A faluközpont megújítással kapcsolatban egyenlőre még csak az ötlettel foglalkozunk, szó 
sincs arról, hogy kivágásra kerülnének a fák, sajnos sokszor rémhíreket terjesztenek, pánik 
hangulatot keltenek, feleslegesen izgatják az embereket. Ezeken a témákon túlmenően még 
számba jöhet minden olyan kérdés, ami közérdekű témával foglalkozik. Ez olyan, mint egy 
testületi ülés, mindenkinek lehetősége van elmondani a véleményét. Kéri, hogy bátran tegyék 
fel kérdéseiket, nincs olyan dolog, ami titok lenne. Az újságban általános tájékoztatást kap 
mindenki, illetve az új honlapról lehet információkat beszerezni.  
Átadja a szót a megbízott kapitányságvezető részére, kéri, hogy tartsa meg a tájékoztatást a 
személy- és vagyonvédelemmel kapcsolatosan, valamint a jelenlegi helyzetről, hogy a 
lakosság segítségére legyenek.  
 
Erdélyi Gábor mb. kapitányságvezető: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Köszöni a 
meghívást és a megtisztelő bizalmat. Jelenleg szerkezeti átalakítás zajlik a rendőrségen, ennek 
folyamodványa, hogy megbízott kapitányságvezetőként lehet most itt jelen. Szihalom Község 
közbiztonsági értékelése minden évben megtörténik, most is meg volt a beszámoló a 
Képviselő-testület felé. A Füzesabonyi Rendőrkapitányság alá sok település tartozik, az 
arányok miatt az 1200-as számnál tartanak most. 30 olyan jogsértés történt Szihalom 
Községben, ami bűntető eljárást vont maga után. Ez összességében véve kevés, de mégis sok. 
A legjellemzőbb elkövetési típusok: betöréses és a garázda jellegű bűncselekmények, 
Szihalomra is ez a legjellemzőbb. Az a legnagyobb probléma, hogy az emberek jóindulatúak, 
a megfelelő odafigyelés nélkül, nem biztos, hogy kellő figyelmet fordítanak a javak 
védelmére, mint pl.: zárak, rács. Ez a védelem egy visszatartó erőt képezhet a betörők 
számára. A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság kiadott számos olyan anyagot, amit 
bemutatott néhány olyan eszközt, olyan minden napi dolgot, amire sok esetben nem is 
gondolnának, de nagyon fontos lehet. A garázdaság általában az ittassághoz köthető. A 
vendéglátó egységben nem véletlenül van kiírva, hogy ittas embert nem szolgálnak ki. Az ott 
dolgozóknak is felelősséget kell vállalni arra vonatkozóan, hogy ne engedjék ezeket az 
embereket erre a szintre eljutni. Hogy a közbiztonság megfelelő legyen, nem feltétel az, hogy 
minden pillanatban rendőrjárőr menjen el az úton. Fel kell mérni azokat az elkövetőket, 
elkövetői köröket, akik számításba jöhetnek. Megállapítható, hogy átutazó bűnözők is 
mozognak a településen. Ezeknek a kiszorítását megkönnyítené a lakosságtól kapott 
információ. Mindenkit kér, hogy ha idegen személyt, autót tapasztal, szóljanak a 
rendőrkapitányságra, tegyenek bejelentést és ezeket az információkat is fel tudják használni, 
megelőzhetőek lesznek a bűncselekmények. A lakosság összetétele elég idős, ezért figyeljünk 
a szomszédokra. Előfordult olyan eset, hogy maga a sértett nem akart feljelentést tenni, a 
szomszéd tette meg helyett, ezáltal sorozat bűncselekményt sikerült felderíteni. Számukra 
minden információ fontos, szükségük van rá, így sok probléma megelőzhető. Kéri, hogy 
segítsék a rendőrség munkáját, bízik abban, hogy évről évre kevesebb bűncselekményről 
tudnak majd beszámolni.  
 
Tánczos Béláné: Megkérdezi, hogy lesz-e Szihalom Községben körzeti megbízott? 
 
Erdélyi Gábor mb. kapitányságvezető: A rendőrkapitányság kimondott szándéka az, hogy 
legyen körzeti megbízott, az országos vezetés elvárása is ez. Nekik is érdekük, hogy 
mindenhol rendőr legyen, az sem jó, ha idegen rendőrt kell kiküldeni, aki nem rendelkezik 
megfelelő információval. Az a szándékuk, hogy a lehető leghamarabb és a legmegfelelőbb 
embert adják Szihalomnak.  
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Bóta József Sándor polgármester: Helyettesítéssel valószínűleg megoldható lesz, 
természetesen ez nem ugyan olyan értékű, ezért is vannak félelmei emiatt. Fontos, hogy 
helyismerettel rendelkezzen, hogy tudja, milyen események történnek. Az lenne az igazi, ha 
24 órás rendőri jelenlét lenne minden településen. Andornaktályán nagy visszatartó erőt 
jelent, hogy folyamatosan ott áll a rendőrautó. 
 
Redele Andrásné: Elmondja, hogy kocsmák közelében lakik, többször jeleztek a jegyzőnél a 
hangos zene miatt, és a vendéglátósok felé is jelezték már. Boda Sándor üzemelteti a kaszinót, 
ami nem lenne baj, csak nagyon hangos a zene. Van erre engedély kiadva? 
A Hunyadi úton sok autó jár, ami nagyon kátyus, sok a felvert por. Szépek az új járdák, sajnos 
feléjük nem készült, amit problémásnak tart. 
 
Bóta József Sándor polgármester: A csendrendeletet mindenkinek be kell tartania. Az úttal 
kapcsolatban elmondja, hogy 8-10 év elmaradását nem lehet egyszerre behozni. Komoly 
útfelújítások történtek a faluban. Komoly erőket kellett megmozgatni ahhoz, hogy legalább a 
kátyúzásokat elvégezzék. Hozzá sem szabad nyúlni ehhez az úthoz, mert nem a mi utunk. 
Örül annak, hogy eljutottunk addig, hogy Szihalmon befoltozták az utat. A járda kérdését 
természetesen fontosnak tartja, de súlyos milliókat jelent egy ilyen beruházás ebben a nehéz 
gazdasági helyzetben. Saját költségen ebben a recessziós időben szinte megoldhatatlan, tudja, 
hogy ez az ott lakók számára nem vigasz. Kisebb összefogással megoldást lehetne találni, 
amihez az önkormányzat segítségét fel tudja ajánlani. Egyeztetni kell, amit tudunk 
megteszünk, de ez nem olyan egyszerű feladat, mivel most volt egy nagyobb útfelújításra 
elnyert pályázat. Próbálkozunk, viszont attól is függ, milyen pályázatok kerülnek kiírásra.  
 
Redele Andrásné: Tudja, hogy nehéz helyzetben vannak az önkormányzatok, de ők is ugyan 
úgy adóznak, mint a település többi tagja. Előttük 50 éve nincs járda, hiába kérték több éven 
keresztül.  
 
Kászonyi Sándor: Problémaként veti fel, a József Attila út és a Móricz Zsigmond út 
kereszteződésében lévő kresztáblák helyzetét, ami balesetveszélyes. Ugyan ez a helyzet a 
cukorüzem végénél is, felesleges a tábla, mert kevés arra a mozgás. A Rákóczi úton lévő 
fekvő rendőrt nem lehet látni szürkületben, fel kellene frissíteni a felfestést. A közvilágítási 
lámpák fényerejét nem tartja megfelelőnek. Megemlíti továbbá a csőtöréssel kapcsolatos 
problémáját.  
 
Erdélyi Gábor mb. kapitányságvezető: Tudni kell, hogy a közforgalmú úton elhelyezett 
táblával kapcsolatban nem a rendőrség dönti el azt, hogy hová helyezzék ki, csak ajánlatot 
tehetnek. Voltak akciók a feleslegessé vált táblák beszedésére vonatkozóan. Szólni fog a 
kollégáknak, hogy ennek nézzenek utána a kapitányság saját erejéhez mérten segíteni fogja 
ennek a megoldását. A fekvő rendőrrel kapcsolatban elmondja, hogy ne azért közlekedjünk 
lassan, hogy az ne okozzon kárt az autóban, hanem azért, hogy ne történjen baleset. Rájöttek 
arra, hogy a táblák nem elegendőek a balesetek megelőzésére, tudatosítani kell az 
emberekben, hogy ennek mi a célja.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A tábla azért került kihelyezésre, mert első rendű út, és nem 
belátható a terület. A fekvő rendőr általában bosszantja az embereket, de több kellene belőle, 
mert az új utakat a száguldozó autósok teljesen tönkre teszik. Kénytelenek voltunk a 30-as 
zóna táblát is kitenni, amit nem biztos, hogy be fognak tartani, de a fekvő rendőrbe um. 
belezakkanak. Meg kell védeni az útjainkat. A vízzel kapcsolatos problémája a vízügyre 
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tartozik. Így is nagyon sok a közvilágítási számla, amit az önkormányzatnak kell fizetnie, nem 
takarékosak az égők. Erre keressük a költségkímélő megoldást. Nem lehet ilyen rövid idő alatt 
minden problémát megoldani, nagyon szűkös az anyagi oldal.  
 
Boda Sándor képviselő: A hangos zenével kapcsolatos problémára válaszolna, mivel érintett, 
hogy a hölgy 3 éve jelezte számára, hogy túl hangos a zene, akkor a zenegép teljesítményét 
csökkentette. Úgy lett elhelyezve, hogy ne az utca felé legyenek a hangszórók. Kérte a 
Polgárőrség segítségét is, ha arra járnak, figyeljenek erre. Ezen felül még két vendéglátó 
egység van rajta kívül.  
 
Redele Andrásné: Amikor a problémát jelezték, azt mondták, hogy le kell írni és bélyeggel 
ellátni.  
 
Erdélyi Gábor mb. kapitányságvezető: A rendőrség feladata a vendéglátó helyiségek 
felmérése. Ha jogsértést tapasztalnak, a működési engedély bevonását kezdeményezik a 
jegyzőnél. Megígéri, hogy ennek utána fognak nézni, nem árul el titkot, hogy az ellenőrzési 
naplót ellenőrizni fogják.  
 
Antal Emil: 2009-ben hatályát vesztett rendelet után is kint vannak a vasúti előjelzőknél a 
táblák, amiket el kellene távolítani.  
 
Erdélyi Gábor mb. kapitányságvezető: Fokozott figyelemmel kell a vasúti átjárót 
megközelíteni. Intézkedni fog erejének és lehetőségének megfelelően.  
 
Vincze Antal: Van arra jogszabály, hogy magunkat, személyünket megvédjük? 
 
Erdélyi Gábor mb. kapitányságvezető: A jogszabály eddig is működött. A Btk. A jogos 
védelmet a mai napig használja. Azonban terményt lopó személyt sörétes puskával nem 
védhetjük meg. Az intézkedésnek arányosnak kell lenni. Nem fordulhat elő az, hogy 
aránytalanul sérülést okozzunk másnak, pl. önbíráskodás. Tudomása szerint nincs olyan 
jogszabály, ami korlátlanul lehetővé teszi, hogy vagyonunkat, önmagunkat megvédjük.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Köszöni a kapitányságvezető Úr részvételét, hogy 
tanácsaival segítette a lakosságot, hogy a kérdésekre választ adott. Kéri, hogy a lehető 
legrövidebb időn belül legyen Szihalom Községnek körzeti megbízottja.  
 
II. Napirendi pont:  Tájékoztató a szennyvízberuházás aktuális helyzetéről 
 
Mező Árpád Immobi Rat Kft : Jelenleg a településen  közüzemi   csatornahálózat nincs.  A  
közintézmények és lakóházak szennyvizeit közműpótló műtárgyakban helyezik el,melyek 
jelentős része nem szakszerűen szigetelt, a szennyvíz   elszivárog  belőlük, a maradék a 
talajba szikkasztódik szennyezve a talajt, talajvizet. A  szennyvízgyűjtőkből  a   szennyvizet   
szippantó kocsival  szállítják el a Maklár községben   üzemelő   szennyvíztisztító  telepre.  
Sajnos  a szippantás és elszállítás hatékonysága alacsonynak  mondható a   településen,   így  
a   maradék  szennyvíz a talajba szikkasztódik   szennyezve  a  talajt,  talajvizet,  illegális   
bevezetés következtében pedig a patakokat. A település csatornázása során a végleges 
állapotban el fog készülni 918 lakóház bekötése, ehhez 10.556 fm gravitációs és nyomott 
bekötő vezeték készül, 28 db házi átemelő berendezés, 13.923 fm gravitációs gerincvezeték és 
2.058 fm nyomóvezeték, 3 db átemelő berendezés valamint 1 szennyvíztisztító telep napi 
150m3 szennyvíz tisztítására alkalmas kapacitással. A tervezett szennyvíztisztító telep a 
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település déli részén kerül elhelyezésre. A terület egy részének művelési ágból történő 
kivonásával. A tervezett szennyvíztisztító telep területe önkormányzati tulajdonban van. A 
szennyvíztisztító telepen a beérkező szennyvíz mechanikai és biológiai tisztításon esik át. A 
tisztított szennyvíz vezetéke a 0129/9 hrsz-ú területen halad tovább a 0128 hrsz Rima patak 
befogadóba. A kivitelezési munkálatok a kiviteli tervek elkészítésével kezdődnek 2012 
szeptemberében, a kivitelezés tényleges megkezdése a kivitelező vállalása szerint 2013 
januárjában indul el és várhatóan 2014 első negyedévében fejeződik be. A projekt teljes 
kivitelezési költsége: 959.273.700,- HUF, melyet az EU és a Magyar Állam támogat. 
 
Dobos Miklós Transdowell Zrt.: A vezetékes ivóvíz ellátás Szihalom községben az 1979-es 
évek elején megépült. Az ingatlanokon keletkező szennyvíz elhelyezésének megoldására 
közműpótló létesítményként zárt gyűjtők épültek. A zárt szennyvízgyűjtőkre az új lakóházak 
építését megelőzően az épület építési engedélyének kiadásával egyidejűleg az Építési Hatóság 
adott építési engedélyt, a használatba vételi eljárás során ellenőrizte a szennyvízgyűjtők 
kialakítását és annak vízzáróságát. A meglévő régi épületek telkére a tulajdonosok általában 
udvari kerti csapra kértek a vízszolgáltatótól bekötési engedélyt, majd ezt követően 
jogszabályi tiltás hiányában megvalósították az épületbe történő vízbevezetést, majd építettek 
szennyvízgyűjtőket melyek általában nem feleltek meg az előírásoknak szikkasztóként 
üzemeltek. A szabályosan megépített gyűjtők egy részét is szikkasztóval alakították. 
Az elmúlt 40 év során a szikkasztóként üzemelő közműpótló létesítmények elzsírosodtak, 
eltömődtek, így a szennyvízszippantás és elszállítás költségei jelentős terhet jelentenek az 
ingatlan tulajdonosainak, ugyanakkor a talajvíz szennyezés környezet terhelése a 
továbbiakban a vízbázis veszélyeztetése miatt nem tarható fent. A közműves csatornázás 
megvalósításával döntően gravitációs gerincvezeték épül D200 mm-es KGPVC 
csatornacsőből, melyről a házi bekötések leágazása tisztító aknákból, vagy a gerincvezeték 
építésével egy időben elhelyezett Y 200/160-as idommal történik. A házibekötések D160 
KGPVCX csatornacsőből épülnek a telekhatáron belül 1 méterre kialakítandó tisztító 
idommal bezárólag. A házibekötések élőrekötése a szolgáltató szakfelügyelete mellett a 
közterületi csatorna műszaki átadás-átvételét és szennyvíztisztító telep fogadóképeségének 
biztosítása után lehet elvégezni. A házibekötések megépítése az ingatlan tulajdonos feladatát 
képezi. A közterület átemelők a település belterületén a lakóházaktól történő megfelelő 
védőtávolság kialakítása mellett valósulnak meg. A szennyvíztisztító telep Szihalomtól D-i 
irányba a szélső házaktól 150 m védőtávolság betartásával valósul meg. 
 
Ritter György műszaki ellenőr: Az OVIBER Kft. végzi Szihalom község szennyvíztisztítás és 
szennyvízcsatornázás építési munkáinak műszaki ellenőrzését és Mérnöki felügyeletét. A 
beruházás a világon mindenhol elfogadott FIDIC szerződéses rendszer keretein belül történik, 
ahol a vállalkozó feladatát képezi a tervezés, az engedélyek beszerzése, a létesítmények 
megépítése és üzembe helyezése. A következő néhány hónapban a tervezési-, engedélyezési 
feladatokat fogja végezni a vállalkozó, majd tavasztól megkezdődik a szennyvíztelep és a 
szennyvízcsatornák, átemelők, nyomóvezetékek, bekötések építése. A rendszer próbaüzeme a 
következő év második felében indul. Ebben az időszakban kezdődhet meg az ingatlanok 
csatlakoztatása a gerincvezetékekre. A Mérnökszervezet fontos feladatának tartja, hogy a 
településen olyan színvonalú létesítmények épüljenek, melyek hosszú távon biztonságosan, 
gazdaságosan és zavartalanul üzemeltethetőek. Ennek érdekében mind a tervellenőrzésnél, 
mint a helyszíni műszaki ellenőri feladatok ellátásánál a szükséges szigorúsággal fog eljárni. 
A minőség-ellenőrzés fontos elemei lesznek a vízzárósági vizsgálatok, nyomáspróbák, ipari 
kamerás vizsgálatok és a beépített gépek, berendezések üzempróbái. A lakossági bekötések 
helyét a kivitelező minden esetben egyeztetni fogja az érintett lakóval. A bekötés 
legmegfelelőbb helyét a műszaki előírások figyelembe vételével közösen fogják 
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meghatározni. Szükség esetén a Mérnökszervezet is segít a bekötés helyének 
megállapításában. Lényeges a Mérnökszervezet számára az is, hogy a településen élők a 
lehető legkevesebb kényelmetlenséggel jussanak hozzá a szennyvízelvezető rendszerhez. 
Fontos számunkra, hogy az ingatlanok megközelíthetőek legyenek, a gépjármű forgalom 
biztosítható legyen, az útburkolatok tiszták maradjanak és balesetveszélyes munkagödrök, 
munkaárkok ne legyenek. Fentiek érdekében fogunk dolgozni a beruházás során mindvégig. 
Problémáival, gondjaival a lakosság kereshet bennünket, hiszen jelenlétünk rendszeres lesz a 
településen. 
 
Zsolnai Vilmosné: A kiplakátolt meghívóból nem tűnt ki egyértelműen, hogy a Zsóri 
üdülőterületre is vonatkozik-e a szennyvízberuházás vagy csak a községre.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Csak a települést érinti, az üdülőterületet nem, a pályázat 
ezt nem is tette lehetővé. Hogy erre a beruházásra ott mikor fog sor kerülni, nem tudja.  
 
Dobos Miklós Transdowell Zrt.: Három fázis van, az első az elvi engedélyezés, a második a 
vízjogi létesítési engedélyezés terv, a harmadik a kiviteli terv. A legkedvezőbb helyre fog 
kerülni a rácsatlakozás, az ott lakóval egyeztetve, kölcsönös megegyezés alapján. Ismerteti a 
szennyvíztisztítási eljárás menetét.  
 
Sipos István: A telkén belül elkezdheti-e a munkálatokat? 
 
Dobos Miklós Transdowell Zrt.: Semmi akadálya nincs.  
 
Vince Antal: Hogyan történik a további bekötés? 
 
Dobos Miklós Transdowell Zrt.: Az ingatlan tulajdonos feladata a további bekötés, elkészítteti 
azzal, akivel akarja. Ismerteti a rákötés paramétereit.     
 
Bóta József Sándor polgármester: Köszöni a vendégek megjelenését és az alapos 
tájékoztatást.  
 
III. Napirendi pont:  Tájékoztató Szihalom Község fejlesztési terveiről, pályázatairól 
 
Bóta József Sándor polgármester: A faluközpont kiépítésével kapcsolatban elmondja, hogy 
vannak olyan emberek, akik szeretnek rémhíreket terjeszteni. Egy falu életében egyáltalán 
nem mindegy az, hogy a faluközpont milyen képet mutat. Egy ilyen faluhoz, mint Szihalom 
nem ilyen faluközpont való. Az események kikerültek a faluszélre, sok mindent be kell vinni 
a centrumba. Természetes, hogy ezeket a fákat szokták már meg, de a térkialakítás csak egy 
kis része lesz a változásnak. A Polgármesteri hivatal is elvesztette a jellegét, azon is 
változtatni kellene. Terveink szerint az orvosi rendelő is átalakításra kerül, alakuljon majd ki 
olyan környezet, ahol magas színvonalúan tudnánk a betegeket ellátni. Egy helyre kerülne a 
fogorvosi, a háziorvosi és a védőnői ellátás, így egészségügyi központ lehetne. Az épületek 
kapják meg a számukra megfelelő funkciót, amihez a környezet is méltó legyen. Büszkének 
kell lenni, hogy ennek a területnek megtaláltuk az igazi funkcióját. Ez olyan pályázat lenne, 
aminek nincs önrésze. Az orvosi rendelő előtt is ki kellett vágni a fát, mert nem volt hely a 
parkolónak. Lesz arra idő, hogy a lakosság is megismerje a terveket, ezzel kapcsolatban várja 
a javaslatokat. Ennek a falunak óriási lehetősége van egy nagy léptékű, szép terület 
kialakítására, pl. szoborral, szökőkúttal, parkkal.   
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IV. Napirendi pont:  Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek  
 
Tóth Attila: A lakáskasszás befizetésekkel kapcsolatban elmondja, hogy volt a lakosság 
részéről egy megtorpanás, visszaestek a befizetések. Kéri, hogy akinek elmaradása van, 
rendezze mihamarabb, és fizessék továbbra is pontosan, ne hátráltassák a többieket, a 
beruházás is gördülékenyebb legyen.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Nem biztos, hogy mindenkinek egyformán egyszerű ezt az 
összeget kifizetni, de nem mindegy, hogy hogyan jut el a lakásról a szennyvíz. Miután a 
szennyvízrendszer beüzemelésre kerül, komoly bírságok várhatóak. Az emésztők nagy 
többsége nem zárt rendszerű, a szennyvíz a talajba beszivárog. Nem éri meg a talajterhelési 
bírságot kockáztatni.  A környezetünket meg kell védeni a következő generáció számára.  
 
Vincze Antal: Az ő utcájuk az egyik, amelyikben út épült. Volt egy csőtörés és a markoló gép 
két lyukat nyomott az aszfaltba, a kanál nyoma is meglátszik.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Meg volt a garanciális bejárás. Vannak hibák, de nekünk is 
oda kell figyelnünk. Nem szabad közömbösen elmennünk a probléma mellett, fel kell írni a 
rendszámot, ami alapján büntetést lehet kiszabni, ha meg van az elkövető.  
 
Antal Emil: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Katasztrófavédelmi Igazgatóság felmérte a 
veszélyes fákat a településen, és a polgármesterek hatáskörébe adta ezt a feladatot. A jövő 
héten elkezdődnek a fakivágások. Lesznek olyan fák, amiket csak gallyazni kell, sajnos fél 
fák maradnak meg.  
Több hónapja szárazság van, ki van hirdetve a tűzgyújtási tilalom. Kér mindenkit, hogy 
tartsák be, komoly bírság kerülhet kiszabásra. A felső kisbolt hiányát veti fel.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ha úgy gondolják, hogy van még veszélyes fa, akkor 
jelezzék a hivatal felé. A kivágott fák begyűjtésre kerülnek, azonban a lombkoronából bárki 
igényelhet.  
 
Tánczos Béláné: A kialakításnál van arra lehetőség, hogy egy kis piactér jöjjön létre? 
 
Bóta József Sándor polgármester: Véleménye szerint vissza kell állítani a termelői piacot, ez 
is tervbe van véve.  
Egyeztetés történt a kisbolttal kapcsolatban az A-Z Topkerrel. Nemhogy azt a boltot nem 
nyitják ki, hanem még a másikat is be akarják zárni. Nem adják ki bérbe, mert rontja a 
poziciójukat. Hallott arról, hogy nem sokára egy házi bolt megnyitására kerülne sor. Ami 
megoldható probléma, a Képviselő-testület, a hivatal igyekszik megoldani, nem vagyunk 
érzéketlenek a problémákra. Ami hosszú évek alatt nem valósult meg, képtelenség rövid idő 
alatt megvalósítani. A forrásaink a pályázatokban rejlenek. Az iskola állami fenntartásba 
kerül, amit vagy visszaigényelünk, vagy nem. Az iskola fenntartása 45 millió forintos terhet 
jelent számunkra, kérdés az, hogy ehhez forrást kapunk-e. Az iskola épületének rendbetétele 
kb. 250 millió forintba kerülne. Pályázati úton rendbe lett téve a tornaterem, sajnos ehhez még 
az önkormányzatnak is hozzá kellett tennie nem kevés összeget. Azt szeretnénk, ha élhetőbb 
lenne a település, fontos lenne a mikro- és kis vállalkozások létrehozása. A turizmus lehet az 
egyik kiindulási pont. Sok városi gyereket visznek ki a természetbe, akik nem nagyon látnak 
állatokat. Közös gondolkodásra van szükség, rokonokat, ismerősöket kell rábeszélni, hogy 
jöjjenek ide lakni, ne essünk 2000 fő alá, mert akkor jön az önkormányzati társulás.  
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Vince Antal: A roma családok betelepedése után érdeklődik.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Szihalom esetében erről nincs szó.  
Örömét fejezi ki, hogy ilyen szép számban vettek részt, akkor tudunk, előbbre lépni, ha 
elmondják az ötleteiket, tanácsaikat. Vasárnap a Kálváriában szeretettel vár mindenkit.    
  
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor polgármester 20.00 órakor az 
ülést bezárta.  
 
Szihalom, 2012. szeptember 14. 
 
 
 
 
  Bóta József Sándor   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester     Jegyző       


