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II. 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án (szerda) 
15.30 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  

 
Meghívottak közül megjelent:  

• Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos 
• Koós Jánosné Pénzügyi bizottság külső tagja 

 
Tanácskozási joggal jelen van: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 
 
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testülete határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott.  
 
Napirendi pont: 

1. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 12/2007. (V. 23.) 
önkormányzati rendelet aktualizálása.  
Ea.: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 

2. Közmeghallgatás tárgyának meghatározása, időpontjának kitűzése.  
Ea.: Bóta József Sándor polgármester  

3. Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek. 
  
I. Napirendi pont:  A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 12/2007. (V. 
23.) önkormányzati rendelet aktualizálása.  
 
 
Széll Gáborné Blaskó Ezsébet jegyző: Előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Tóth Barnabás: Egyetért azzal, hogy az óvodáztatási támogatás egyes esetekben természetben 
is adható.  
 
Farkas József: A 3. § 4) bekezdés miatt akárki beadhatja a kérelmet. Nem lehet ezt a pontot 
kivenni? Összességében jónak találja a rendeletet.  
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Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: A gyermekvédelem a cél. Kerülhet a községbe olyan 
gyerek, aki ellátásra szorul, azt az önkormányzat nem tagadhatja meg. A szociális törvényben 
is megjelenik. Ezt eddig is tartalmazta a rendelet. A napirendi ponttal kapcsolatban több 
kérdés, észrevétel nem hangzott el.   
Szavazásra bocsátja a rendeletet, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2013. (I. 24.) önkormányzati 

RENDELETE 
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2007. (IV. 23.) rendeletének 

módosításáról egységes szerkezetbe foglalva 
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
II. Napirendi pont:  Közmeghallgatás tárgyának meghatározása, időpontjának kit űzése 
 
Bóta József Sándor polgármester: A közmeghallgatás időpontját véleménye szerint az őszi 
időszakra lenne érdemes tenni, mert akkor kerül olyan szakaszba a szennyvízberuházás. 
Addigra láthatóak a hibák, a gondok, problémák. Esetleg lehet még egy falugyűlést tartani 
áprilisban, ezt a kivitelezés határozza majd meg. Javasolja, hogy a közmeghallgatás augusztus 
30-án 18 órakor kerüljön megtartásra a Művelődési Házban.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2013. (I. 23.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Közmeghallgatás időpontjának meghatározása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
III. Napirendi pont : Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Ismerteti Orosz Endre által benyújtott tájékoztatást.  
 
Dr. Joó Csaba: Az élelmiszerbolt hiányát is teljesen megoldaná, ez nagyon előnyös az 
önkormányzat számára. Lenne egy gazdája a területnek, és nem kerülne semmibe számunkra.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A következő újságba bele lehetne tenni egy ezzel 
kapcsolatos tájékoztatást. A korábbi megállapodást ki kellene bővíteni.  
 
Boda Sándor képviselő: Sok törmelék keletkezik, lehet azt még ide hordani a lerakóba? Még 
azzal is ki lehetne bővíteni. Továbbá lehetne még reklámozni a szihalmi vállalkozókat is.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Természetesen, de nagyon oda kell figyelni, hogy ne 
mellé pakolják.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja a tájékoztatást, amit a Képviselő-
testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2013. (I. 23.) számú HATÁROZATA 
 

Tárgy: Orosz Endre tájékoztatásának elfogadása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a temetőben lévő kereszt 
felújítására kertünk be árajánlatot. A korábbi megbeszélés alapján 650 ezer forint lett volna az 
ár. Javasolja, hogy legyen egy személyes találkozó, az ár tárgyalás alapját képezze. Ha sikerül 
a megállapodás, akkor maximum 700 ezer forintba kerülhet.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2013. (I. 23.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Temetőben lévő kereszt felújítása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: A Képviselő-testület decemberi ülésén elfogadásra 
került a hulladékszállítás díjára vonatkozó rendelt, így tett más testület is. A 
hulladékgazdálkodási törvény közlöny állapotban tartalmaz egy paragrafust, ami teljesen 
hatályon kívül helyezi a 108 Tv-t. Ez a rendelkezés csak a Magyar Közlönyben jelent meg, 
másnapra hatályon kívül helyezték. Nem jelent meg sem a magyarország.hu-n, sem a 
jogtárban. Azért kell a Képviselő-testületnek hatályon kívül kell helyeznie, mivel a 
Kormányhivatal törvényességi észrevételt fog tenni ebben az ügyben. Így sem nagyon lehetett 
eltérni az árajánlattól. Ezután nem a testület állapítja meg a hulladékszállítási díjat, hanem a 
szolgáltató fogja megállapítani, most folynak erről a tárgyalások. Erről a Remodist is 
értesíteni kell.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A korábban írt levelünkre sem válaszoltak még. 
Nyomatékosan fel kell őket szólítani, hogy ezt tegyék meg.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Szavazásra bocsátja a hulladékkal kapcsolatos 
rendelet módosítását, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet 
alkotta:  
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és díjáról szóló  
22/2012. (XII. 12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről  

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Alkotmánybírósági döntés született az Önkormányzati 
tv. kirívóan az közösségellenes magatartások szabályozásával kapcsolatban, mivel nagyon 
széles körben tette lehetővé az önkormányzatok számára a rendeletalkotási tevékenységet. 
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Előfordultak extrém esetek is. Nincs törvényi felhatalmazás, így vissza kell vonni a rendeletet. 
Így a jegyző és a testület kezében kevés az eszköz a jogkövető magatartás betartatására.  
Szavazásra bocsátja a rendelet hatályon kívül helyezését, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
3/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelete 

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról, valamint azok szankcionálásáról 
szóló 13/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy új pályázati lehetőségek 
kerültek előtérbe. Többek között a közvilágításra, az energia felhasználással kapcsolatban. A 
lámpatestek leltárát kérnék a pályázat elkészítéséhez, kinek a tulajdonában van?  
 
Boda Sándor: Az ÉMÁSZ tulajdona, van róla leltár. Amiben tud, természetesen segít.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Napelemmel történő ellátásra vonatkozóan van lehetőség az 
Idősek otthonában, szigetelés-ablakcsere, fűtéskorszerűsítés az óvodában, a művelődési 
háznál napelemes ellátás, a polgármesteri hivatalnál napelem kiépítése. 85 % a támogatás a 
pályázatra. Meg kell tudni, hogy az üdülőterületre is be lehet-e a adni a pályázatot. A beadási 
határidő február 18.  
Lehetőség van továbbá pályázatot benyújtani a testvértelepülések találkozásának elősegítésére 
is.  
Szavazásra bocsátja a pályázati lehetőségeket, amiket a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatokat hozta:  
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
6/2013. (I. 23.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Pályázat benyújtása „Testvérvárosok polgárainak találkozója” 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
7/2013. (I. 23.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: KEOP-2012-5.5.0/A számú „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása” elnevezésű pályázat benyújtása 
 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Továbbra sem működnek a térfigyelő kamerák. Polgári 
peres úton lehetne az ügyben továbblépni. Meg kellene tudni a vállalkozótól, hogy mi a 
működőképesség feltétele és vonzata.  
 
Tóth Barnabás: Meg kell nézni a garanciát, mert ez pályázati pénz volt.  
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Bóta József Sándor polgármester: Úgy lenne jó, ha valamelyik képviselő felvállalná ezt a 
feladatot, meg kell kérdezni, hogy az üzemeltetőnek mi az álláspontja. Rendbe kellene tenni a 
rendszert, és ki is kellene még bővíteni. Elő kell keresni a pályázati dokumentációt.  
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a költségvetés tervezéséhez meghatározásra kell kerülnie a 
tiszteletdíjak mértékének. Ismerteti javaslatát. Költségvetési vonzata kb. 11, 5 millió forint 
lenne éves szinten. A község adósságát teljesen lefaragtuk, sőt, maradvány is van. 2 évig 
teljesen ingyen dolgoztunk a közért. Amit vállaltunk, teljesítettük. 2013-tól Szihalom a 
székhely település, több feladat hárul majd ránk, a vállalt dolgokat teljesítettük. Furcsa lenne, 
ha a székhely településen nincs tiszteletdíj, mert a társult településen eddig is volt.  
 
Dr. Joó Csaba: A feladat finanszírozása meg lesz?  
 
Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos: Nem tudni. Jelenleg még az sem biztos, hogy a 
közös önkormányzati hivatalhoz kell-e tenni, lehet, hogy az önkormányzathoz, többféle 
álláspont van ezzel kapcsolatban. A körjegyzőségekre olyan állásfoglalás érkezett, hogy az 
önkormányzathoz kell hozzátenni. Ha nem fedezik a költségeket, akkor az önkormányzat saját 
bevételéből kell kiegészíteni. Ilyen jogcímen ilyen normatíva nincs, soha nem is volt. Ha kész 
a költségvetés, akkor látunk pontos képet.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Megalázó dolog lenne a társult település díjazásával 
szemben, ha itt nem lenne. Mindenki érzi, hogy több feladat lesz, többet kell dolgozni, és még 
többet kell majd dolgozni. Nem biztos, hogy az a jó, hogy mindig mindent fel kell áldozni a 
közért. A testületi tagoktól azt kérné, hogy több segítséget adjanak, véleménye szerint ezt az 
összeget el kell bírnia a költségvetésnek.  
 
Dr. Joó Csaba: Egyet ért azzal, hogy erkölcsi aggályokat eredményezne a dolog.  
 
Tóth Barnabás: Ami korábban volt, helyre kell tenni, ne legyen az mint korábban.  
 
Dr. Joó Csaba: Az egy elkapkodott döntés volt, gyorsan kellett dönteni. Amit vállaltunk, 
teljesítettük. Azt nem akarná, hogy saját bevételből tegyünk hozzá.  
 
Ficsór Kálmánné: Nem kell a két testületnek azonos díjazásának lenni? 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Nem kötelező.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja az elhangzottakat, amit a Képviselő-
testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2013. (I. 23.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Tisztelet díjak elfogadása a költségvetésben. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelete a települési képviselők tiszteletdíjáról 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  



 8 

 
Dr. Joó Csaba: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a szennyvíztisztító telep területének 
művelésből történő kivonása folytatható, a márciusi-áprilisi próbaindulást nem fogja 
veszélyeztetni.  
Tájékoztatja továbbá a képviselőket, hogy elnyerésre került egy nagy turisztikai pályázat kb. 
334 millió forint értékben, a magtár átalakítására, a jövő év áprilisában lesz átadva. 7 fő kerül 
foglalkoztatásra.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Tüzép telep az 
önkormányzat tulajdonába került, valamint a kivett út is, a szennyvíztisztító telep 
megközelítéséhez.  
A szennyvíztisztító telep építési engedélyét nem adja meg a hatóság, mert ez a terület ’K’ 
jelűként szerepel a Rendezési Tervben. Nem lehet módosítani január 01-től, le kell folytatni a 
módosítási eljárást. Az állami főépítész hívja össze az érdekelteket és nem fog elhúzódni az 
eljárás. Ahhoz, hogy ott lehessen az épület, ezt végig kell zongorázni. Aki korábban a 
Rendezési Tervet készítette 300 ezer forintért elvállalná, lehet, hogy ebből az összegből még 
le lehet faragni. A tárgyalásos eljárás a legrövidebb, a legköltséghatékonyabb. Valószínű 
azonban, hogy így is beletelik majd 3 hónapba.  
 
Dr. Joó Csaba: Javasolja, hogy a tervezővel történő szerződésben kerüljön megjelölésre 
határidő.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Szavazásra bocsátja a Rendezési Terv módosítását, 
amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2013. (I. 23.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Rendezési terv módosítása. 
 
A határozat  a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2013. (I. 23.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Partnerségi egyeztetés 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Józsáné Debreceni Edit Művelődési Ház vezető: Tájékoztatja a képviselőket, hogy 
szükségessé vált az SZMSZ-ének módosítása. Néhány technikai megújítás történt benne, 
illetve a nyitvatartási idő módosult.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja a Művelődési Ház SZMSZ-ének 
módosítását, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2013. (I. 23.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Művelődési Ház SZMSZ-ének módosítása 
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A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékozatja a képviselőket, hogy meghívást kapott az 
önkormányzat a Bogácson megrendezésre kerülő éléskamra bemutató rendezvényre. 
Javasolja, hogy mindenki keresse a lehetőséget, hogy minél többféle élelmiszert ki tudjunk 
állítani. Ez a rendezvény tapasztalatszerzés szempontjából is jó lesz.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Óvoda 
beadvánnyal fordult a Képviselő-testület felé, melyben kérik, hogy fogadják el az óvoda nyári 
zárvatartását. Ismerteti a kérelmet.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2013. (I. 23.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Óvoda zárvatartásának elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Felvetődött annak a lehetősége, hogy öt település létre 
hozna egy vállalkozást a hulladék elszállítás vonatkozásában. Ehhez meg kell vizsgálni a 
Remondistól való kiválás lehetőségeit.  
 
Dr. Joó Csaba: Német tulajdonosi szinten kellene felvenni a kapcsolatot. A tagi hitel miatt 
nem lehetőség a kiugrásra. A kuka ürítés után még kártérítést is kellene majd fizetni az 
elmaradt haszon miatt. Sokan ki akartak már ebből a társulásból lépni.  
 
Ficsór Kálmánné: A szociális bérlakásban lakók figyelmét fel kellene hívni a hó eltakarítási 
kötelezettségükre.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Javasolja, hogy a falugondnok figyeljen oda erre, ossza be 
közöttük, hogy ki mikor takarítsa el a havat.  
 
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 18.45 perckor bezárta.  
 
Szihalom, 2013. január 23.  
 
 
 
 
 
  Bóta József Sándor    Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester    Jegyző  
 


