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IX. 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 
26-én (szerda) 16.00 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 
• Virágh Dénes képviselő 

 
Meghívottak közül megjelent:  

• Koós Jánosné Pénzügyi bizottság külső tagja  
• Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos 
• Domán Zoltán SE Elnök 

 
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, 1 fő 
(Tóth Barnabás) jelezte távollétét. Ismerteti a napirendi pontokat, amit a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.  
 
Napirendi pont: 

1. Tájékoztató az Egységes Óvoda-Bölcsőde, Óvoda tevékenységéről.  
Ea.: Menyhárt Károlyné vezető 
2. Tájékoztató a településen működő önkormányzati támogatásban részesülő 

civil szervezetek munkájáról (kivéve a márciusi ülésen beszámolt 
Polgárőrség és Tűzoltóság) 

Ea.: Egyesületek vezetői 
3. Intézményvezető kinevezés véleményezése 
Ea.: Bóta József Sándor polgármester 
4. Közétkeztetési pályázatok elbírálása 
Ea.: Bóta József Sándor polgármester 
5. Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek.  
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I. Napirendi pont: Tájékoztató az Egységes Óvoda-Bölcsőde, Óvoda 
tevékenységéről.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatos anyag minden 
képviselő részére kiküldésre került. Megkérdezi, hogy van-e Menyhárt 
Károlynénak kiegészítenivalója?  
 
Menyhárt Károlyné: Mindent leírt a beszámolóban, nincs kiegészítenivalója.  
 
Farkas József: A mérési rendszert érdekesnek tartja, alaposan ki vannak fejtve a 
különböző kategóriák. Ez egy nagyon komoly munka, nagy odafigyelést igényel 
ennyi gyerekre lebontva. A bölcsődében is van ovis státusz? Gratulál a 
munkájukhoz, ha ez megvalósul biztosan nem lesz gond. 
 
Menyhárt Károlyné: Szeptembertől előírás lesz ez a fajta beszámoló, eddig nem 
volt, kellett méréseket végezni, de nem ilyen mértékben. Azért szerepel így a 
státusz, mert egységes óvoda-bölcsőde.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A táborral minden rendben van? Hozzá 
kellene járulni a kísérő pedagógus költségéhez.  
 
Menyhárt Károlyné: Igen, szerették volna ezt kérni, a pedagógusok 
hozzájárultak a költségekhez.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Javasolja, hogy az Önkormányzat 33.400 
forinttal járuljon hozzá a táborozáshoz.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
59/2013. (VI. 26.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Hozzájárulás óvodai táborozás költségeihez.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Az iskolaudvaron megint letört egy nagy faág. 
Át kell nézetni az összeset, nagy fatelepítést kellene végezni. Olyan fákkal kell 
pótolni, ami jövő nyárra lombossá válik. Javasolja a gömbakácot, de keresni kell 
egy szakértőt, aki ebben segíteni tud.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

60/2013. (VI. 26.) számú HATÁROZATA 
 

Tárgy: Fásítás az iskola udvarán 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A homokozót át kell vinni a fogorvosi 
rendelőhöz, hogy teljesen el legyen különítve a két intézmény. Egy alacsony 
szétszedhető kerítéssel megoldható lesz, ennek a költségeit meg kell vizsgálni.  
Le kellene keríteni az idősek otthona végéig, akkor ez egy tökéletes megoldás 
lehet. Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
61/2013. (VI. 26.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Tereprendezés az iskola és óvoda udvarán 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Boda Sándor: Biztosítani kellene a helyet, hogy egy nagyobb autó is be tudjon 
állni, pl. tűzoltóautó.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ha az új fák elültetésre kerülnek, akkor ezt 
figyelembe kell majd venni.  
 
Ficsór Kálmánné: Irigyli az intézményben a személyi és tárgyi feltételek 
meglétét, hogy minden a törvényi előírásoknak megfelelően működik.  
 
A beszámolóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta 
József Sándor szavazásra bocsátja, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
62/2013. (VI. 26.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Az Egységes Óvoda-bölcsőde, Óvoda beszámolójának elfogadása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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II. Napirendi pont: Tájékoztató a településen működő önkormányzati 
támogatásban részesülő civil szervezetek munkájáról (kivéve a márciusi 
ülésen beszámolt Polgárőrség és Tűzoltóság) 
 
Bóta József Sándor polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban minden 
képviselő megkapta a beszámolókat. Várja a kérdéseket, észrevételeket.  
 
Koós Jánosné: Kiegészítenivalója nincs.  
 
Farkas József: Az egész falu büszke lehet erre a civilszervezetre, látni, hogy 
amerre járnak, viszik a település jó hírét. Felemelő érzés volt látni őket a 
debreceni virágkarneválon a tv-ben.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ez szép dolog, de minden esetben elsőbbséget 
kellene élvezzenek a falu rendezvényei. Lehet kompromisszumot kötni, de a falu 
eseményeit előtérbe kell helyezni. Felmerült, amikor itt volt Hadad, hogy 
augusztus első hetében szívesen vennék, ha a fúvósok is ki tudnának látogatni. 
Javasolja, hogy ebben az évben ne látogassanak ki Kézdialmásra. Már a 
második alkalommal történt meg ez az eset, hogy nem jöttek, és ezt nem tudja 
tolerálni.  
Szép a fúvósok beszámolója, szeretne jobb kapcsolatot kialakítani a karnagy 
úrral.  
 
Koós Jánosné: Sajnálja, hogy ennyire begyében van a zenekar, és bárhol 
megjegyzést tesz rájuk, amit nem tart jogosnak. Amit csak lehetett, mindig 
megtettek. Tudja, hogy ez az egész az augusztus 20-a miatt van, de úgy 
gondolja, hogy a falu hírnevét jobban öregbíti a karneválon való részvétel, mivel 
a falunapon kevesebben látják őket, mint egy ilyen rendezvényen. Azt az 
ünnepséget is megszervezték, mert a kiszenekar fellépett, így a falu hiányt nem 
szenvedett. Ilyen karnagy kell, mert rendben tudja a fiatalokat tartani, nagy 
támogatottsága van a zenekarnak, ha segítség kell, bárkire lehet számítani. Ők 
fizették az oktató költségét is.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ő csak őszinteséget, korrektséget vár el a 
karnagy úrtól. Nem szabad elhallgatni dolgokat. Az utánpótlás nevelés is az 
iskolából van. Az iskolai tantárgyfelosztásnál áttették a néptánccsoportot és a 
rajzot szakkörbe, és egyedüli tagozat maradt a zenekar. Tudta, hogy milyen 
fontos számunkra ez a kérdés, ennek ellenére úgy rendezte, hogy a zeneiskolai 
rész nőjön, a többi sorvadjon el. Így nem lehet egymás dolgait kezelni. Külön 
konzultációt kellett tartson a tankerület vezetőjével ebben az ügyben.  
 
Koós Jánosné: Úgy tudja, hogy a tankerület nem engedélyezte.  
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Bóta József Sándor polgármester: Őszinte, tiszta kapcsolatokat kell tartani, 
egymás mellett kellene dolgozni, nem pedig egymás ellen. Korábban az 
önkormányzat átvállalta, amit tudott, de ki kell használni az állami támogatást. 
Nagyon tévednek, ha azt gondolják, hogy csak a fenntartóval kell kapcsolatot 
tartaniuk, az önkormányzattal nem.  
 
Ficsór Kálmánné: A két egyesületet mérlegre téve teljesen egyensúlyban 
vannak. Nem kellene ezt a rivalizálást érezni. Sok falu örülne, ha két ilyen 
egyesülete lenne. Minden rendezvényen óriási sikereik voltak, büszkék vagyunk 
rájuk. Nagy áldozatot hoznak ezek az egyesületi tagok, akik mind a két 
egyesületben benne vannak. Tiszteli Koósnét, hogy próbál mind a két 
egyesületben helytállni. Örül annak, hogy Szihalmon és a környékbeli 
településeken gyakran fellépnek. Mindkettő nagyon fontos egyesület, az egyik a 
táncot a másik a zenét képviseli, mind a kettőre nagy szükség van, és legyünk 
rájuk büszkék.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ő nem megosztottságot akar, hanem egységet. 
Az augusztus 20-át sérelmesnek tartotta, mert későn jutott a tudomására, hogy 
nem lesznek itthon. A zenekar vezetőjének kell nagyobb empátiát és tiszta, 
korrekt kapcsolatot tartani, hogy ne legyenek ellentétek.  
 
A beszámolóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
Szavazásra bocsátja a beszámolót, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
63/2013. (VI. 26.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy:A Szihalmi Fúvós és Majorett Kulturális Egyesület beszámolójának 
elfogadása. 
 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A beszámolót minden képviselő megkapta. Ez 
az egyesület sok sebből vérzik, amit napi szinten is ismer.  
Várja a kérdéseket, észrevételeket.  
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Domán Zoltán Elnök: Az a nagy probléma, hogy a sport nem hoz pénzt, de 
sokba van. Nagyon nagy kár lenne, ha nem lehetne tovább folytatni. Az a baj, 
hogy az a támogatás, amit kaptak nem lesz elég a kezdéshez. 50 ezer forintot 
spóroltak, illetve a folyószámlát vezető banktól kaptak ennyi támogatást. A 
legnagyobb költség az utazásból származik. Sok engedményt kaptak az MLSZ-
től, ezért tudtak ebből az összegből kijönni. 650 ezer forintra lenne szükség 
ahhoz, hogy minden biztonságban menjen. Sajnos idén még nem pályázhattak, 
mert újonnan induló egyesület. Az öltöző felújítás alatt áll, nagyon szép lesz. A 
pálya nagyon jó minden szempontból. Ha teljesen készen lesz az öltöző, szégyen 
lenne betenni azokat a régi bútorokat, amik benne voltak. Jó lenne, ha lenne egy 
olyan ember, aki besegítene nekik a munkában. Az a baj, hogy a jó játékosokat 
elcsalják más településre. Ennek elkerülésére szerződést fognak kötni a 
játékosokkal. Kevés a szihalmi játékos, sajnos ez máshol is így van. Az lenne a 
cél, hogy a gyerekeket tudnánk úgy kinevelni, hogy itt játszhassanak. Sok 
ígéretet kaptak, pl. mezekre. Idénre 400 ezer forintot kaptak, a maradék 
összegből biztos, hogy nem tudják elkezdeni az idényt. Jó lenne, ha lenne egy 
kis busz, amivel meg lehetne oldani az utazást, mivel ez a legnagyobb 
költségük. Bevételt úgy tudnának szerezni, ha belépőjegyet fizetnek a meccsre 
látogatók. Sokan nem akarják kifizetni ezt az összeget, ezekkel nem vitatkoznak, 
beengedik őket. Jó, hogy ez a sportolási lehetőség meg van, látni kellene, hogy 
mennyi gyerek jár ki délutánonként focizni.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Megérti az elmondottakat, de ez nagyon 
összetett dolog. Nem lenne ilyen rossz a helyzet, ha az előző vezetés tiszta 
állapotot hagyott volna hátra. Teljesen új egyesületet kellett létrehozni, el nem 
számolt pályázati pénzek miatt. Számára nagyon sérelmes, hogy amikor volt a 
váltás, széthordták az egyesület dolgait, milyen alapon? Lehetne mit keresni az 
előző vezetésnél sok mindenben. Nem volt felelősségre vonás, de ezzel még 
most sem vagyunk elkésve, csak azért, hogy ne érezze mindenki közprédának a 
közvagyonát. Így most hátrányos helyzetbe kerültek más településsel szemben.  
 
Domán Zoltán Elnök: Ez a szezon már lement, amikor átvették a vezetést, 
készítettek egy teljes leltárt, ezekért a dolgokért felelősséget vállalnak. Nem 
tudja, hogy korábban hogy volt, nem volt még akkor ott.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Nem elég egy kis buszt beszerezni, annak 
vannak fenntartási költségei is, és szükséges hozzá sofőr is, mert nem szabad, 
hogy közprédává váljon. Ezeket a költségeket az önkormányzatnak fizetnie 
kellene, ami nagyon sok pénz lenne. Nincs ezen kívül olyan cél, ami ezt 
indokolja. Olcsón tudnak szerezni német kisbuszt, de ezt ki is kellene használni. 
Ha véletlenül mégis összejönne, be tud segíteni, de ez nem járható út, nagyon 
sok pénzbe kerül. Szomorú, hogy nem fizetik ki a 300 forintos belépőt. 
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 Létre kellene hozni a bérletrendszert, három kategóriával. Vállalkozó, diák-
nyugdíjas, és középkategóriával. Vagy pártoló taggal is ki lehetne bővíteni.  
 
Domán Zoltán Elnök: 5 ezer forint az éves díj. Van ilyen, de nem igazán 
támogatják a sportot. Ezt is az előző évekre lehetne visszavezetni, voltak olyan 
vállalkozók, akik több 100 ezer forintot adtak a sportnak.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Valami ilyesmit el kellene indítani, nem azért, 
hogy ki mennyit adott a múltban, hanem azért, hogy mit adott most.  
 
Domán Zoltán Elnök: Ez is kicsit megosztja a falut, mert a támogatások többfelé 
mennek. Lesz egy szép öltöző, de nincs berendezése. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Beszéltek már erről korábban, tud bútorokat 
adni a sport részére, igaz kicsit rendbe kell tenni, de megfelelőek lesznek. A 
meglévő mezeket a működési pénzből vásárolták meg. A beszerzendő dolgok 
alapján kellene vállalkozókat keresni, így pl. a mezeket feliratozni lehetne. 
Nagyon fontos lenne, hogy szihalmiak játszanának, mert így jogosan jön a 
kérdés, hogy meg van a szép öltöző, de idegeneknek? Ha nem azért csináljuk, 
hogy az itteni fiataloknak legyen sportolási lehetősége, akkor úgy van vele, hogy 
idegennek minek csinálunk? Szihalomnak ez mit hoz? Tudnánk Szihalomról 
annyi játékost kinevelni, hogy itt is maradjon. A szerződést mindenképpen meg 
kell oldani, ha javulnak a dolgok esetleg valami jutalmazást is el tudunk 
képzelni majd. Nincs értelme akkor, ha a szihalmi emberek nem látják a 
gyerekeiket, unokáikat, szomszédját, ismerősét játszani.  
 
Domán Zoltán Elnök: Sajnos sértődékenyek a játékosok, mert ha két 
alkalommal kispadra került, legközelebb már nem ment. Vannak azért szép 
dolgok is, mert most lesz a „Popovics emléktorna” ezt ők szervezték meg, mert 
fontosnak tartják. Amikor az önkormányzat nem tudott besegíteni a fűnyírásba, 
volt olyan, aki saját költségén lenyíratta a füvet 15 ezer forintért.  
 
Farkas József: Egy dolgot el kell dönteni. Vagy profi, vagy amatőr szinten 
működnek, mert szponzorra szükség van. Ha amatőrök, akkor megfelelő 
emberek kellenek, szihalmit kell mindenképpen választani. Szihalom fociját a 
nem megfelelően választott edzők vitték félre. Ez azzal jár, hogy úti költséget 
kell fizetni az átjáró játékosoknak. El kell dönteni, hogy melyik szempontot 
választják. Legalább félállásban lévő emberre ott szükség van, úgy gondolja, 
hogy az önkormányzat ezt a gondnoki kérdést megoldja. A működési költséget 
véleménye szerint minden képpen be kellene vállalni, szerepelni kell a 
bajnokságban. Mezőkövesd feljutott, beindul a toborzás, erre oda kell figyelni.  
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Az utazási költséggel kapcsolatban elmondja, hogy az MLSZ sokmindent 
átvállalt az egyesületektől. Ha ez így összejön, akkor sokkal több néző ki fog 
járni, mert kíváncsi a csapatra.  
 
Domán Zoltán Elnök: A személyi kérdéshez nem tud hozzászólni. Olyan embert 
kellene keresni edzőnek, aki erre megfelelő és szívesen elvállalja a feladatot. 
Amikor ezt elkezdték, akkor azt mondták, hogy nem emlegetik fel a régi 
dolgokat, most ez megint elkezdődött, új lappal indultak, próbáltak ennek 
megfelelően intézkedni.  
 
Dr. Joó Csaba: Javasolja egy sportbál megrendezését, abból bevétel is 
keletkezik. Ha önálló egyesületként vannak bejegyezve a munkaügyi központon 
keresztül lehet embert igényelni, alkalmazni egyedi megállapodás alapján.  
 
Domán Zoltán Elnök: Jó lenne egy gondnok, aki rendben tartja a pályát, aki 
felügyel a dolgokra. Jó lett volna, ha az önkormányzat oda tudja adni a fűnyírót.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Oda lett már adva korábban, de nem tudták 
rendesen használni, elromlott. Beer Ferenc azt mondta, hogy így nem is kell. Ez 
a gép rendben volt, ott már nem működött, olyan ember kell használja, aki ért 
hozzá. Itt van lassan az őszi idény, lehet bált szervezni. Szponzort kell keresni, 
támogatóként.  
 
Domán Zoltán Elnök: Azért vállalta el ezt a feladatot, mert garanciát vállalt, 
hogy olyan dolgok nem történnek, mint az előzőekben. Azt szeretnék elérni 
néhány éven belül, hogy ne csak a foci legyen, hanem más sport is. Kérhetne 
ígéretet arra, hogy a következő szezont el tudják kezdeni?  
 
Bóta József Sándor polgármester: A lehetőségek adottak, de az önkormányzat rá 
van kényszerítve, hogy támogatást adjon. Meg kell nézni a lehetőségeket, hogy 
tudjuk ezt a kérdést megoldani. Keresni kell a támogatókat is. Várnák az 
egyének támogatását is. A maga részéről hajlandó támogatást adni.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el. 
Szavazásra bocsátja a beszámolót, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
64/2013. (VI. 26.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: A Szihalmi Sport Club beszámolójának elfogadása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Bóta József Sándor polgármester: A TOBÁN Hagyományőrző Egyesület 
beszámolója is minden képviselő részére kiküldésre került.  
 
A beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József 
Sándor polgármester szavazásra bocsátja, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
65/2013. (VI. 26.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: TOBÁN Hagyományőrző Népművészeti Egyesület beszámolójának 
elfogadása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy ismételten 
kérelmet nyújtott be a SZIMOBE, melyet részletesen ismertet. Ez a kérdés 
jelenleg nem aktuális, komolyabb tanulmányt igényel. Ha rendben lesz a 
Kossuth úti lakás, megkaphatják. Vagy ha rendbe lesz téve a mázsaház, ott 
kaphatnak egy helyiséget, de egyik lehetőség sem tetszik nekik. Amíg a 
befogadott pályázat elbírálásra nem kerül, nem tudunk döntést hozni.  
 
III. Napirendi pont: Intézményvezető kinevezés véleményezése 
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy Kotánné 
Szentgyörgyi Szilvia az egyetlen szihalmi pályázó. Alaposan felkészült, nagy 
szak- és speciális szakterületi tudással rendelkező, gyakorlott pedagógus. 
Vezetői képességei feltétel nélkül alkalmassá teszik az igazgatói állás 
betöltésére. Pályázati anyagából minden oldalon az elkötelezett pedagógus, a 
gondos vezető nyilvánul meg. Alkalmasnak tartja a feladatra.  
Szavazásra bocsátja a támogatást, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
66/2013. (VI. 26.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Intézményvezetői pályázat véleményezése 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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IV. Napirendi pont: Közétkeztetési pályázatok elbírálása 
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 
közétkeztetésre szihalmi pályázó is lett volna, aki azt hitte, hogy szeptember a 
jelentkezési határidő. Megvette az anyagot, de váratlanul nem adta be. Egy 
érvényes pályázat érkezett a Juventus-Panoráma Kft. részéről, részletesen 
ismerteti az ajánlatot. 
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Bóta József 
Sándor polgármester szavazásra bocsátja az ajánlatot, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
67/2013. (VI. 26.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Juventus-Panoráma Kft. közétkeztetési pályázatának elfogadása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
V. Napirendi pont: Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek 
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy kérelmet 
nyújtott be a Pro-Team Nonprofit Rehabilitáció Kft., amelyet részletesen 
ismertet. Ilyen rövid időre nem áll módunkban bérleti díj csökkentést 
eszközölni. 3-5 éves időszakra szóló szerződést kötünk, abban az esetben, ha 
megfelelő szintű karbantartást végeznek, akkor tárgyalási alap lehet a bérleti díj 
csökkentése (pl. nyílászárók cseréje, külső-belső festés, stb.) 
 
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
68/2013. (VI. 26.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Pro-Team Nonprofit Rehabilitáció Kft. kérelme 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy kérelmet 
nyújtott be a Füzesabony és Körzete Alsófokú DSB Elnöke, melyet részletesen 
ismertet. Ebből az összegből szervezik meg a körzeti általános iskolák alsó-, és 
felső tagozatosainak alapfokú sportversenyeit. 
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Szavazásra bocsátja a kérelmet, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
69/2013. (VI. 26.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Füzesabony és Körzete Alsófokú DSB kérelmének elfogadása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Észak-
magyarországi Regionális Vízmű vette át a Mezőkövesdi VG Rt-től az 
üzemeltetést, hozzájuk fog tartozni a vízszolgáltatása is.  
Szavazásra bocsátja a tájékoztatást, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
70/2013. (VI. 26.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Víziközmű-szolgáltató változás a Zsóri üdülőterületen. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ismerteti a volt KMB-s – Hajdú Attila - 
levelét.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 
gyermekek napközbeni felügyelete önkormányzati feladat. Vannak, akik nyáron 
a gyerekeket nem tudják addig elhelyezni sehol, amíg az óvoda, iskola zárva 
van. Ezt a kérdést úgy oldottuk meg, hogy – felügyelettel - az idősek otthonában 
lesznek elhelyezve.  
 
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 19.20 
perckor bezárta.  
 
Szihalom, 2013. június 26. 
 
 
  Bóta József Sándor   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester    Jegyző  


