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II. 

JEGYZŐKÖNYV  
 
 

Készült: Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 
30-án (szerda) 15.00 órakor tartott Képviselő-testületi ülésén. 
  
Testületi ülés helye: Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal – Tanácskozó 
terme 
 
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 
 
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. Szihalom Községi Önkormányzat idejét múlt rendeleteinek hatályon kívül 
helyezése (pl. zeneiskolai térítési díjakról, luxusadóról szóló rendelet) 
Ea.: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző  

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

3. Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek 
 
 



 4 

 
I. Napirendi pont: Szihalom Községi Önkormányzat idejét múlt 
rendeleteinek hatályon kívül helyezése (pl. zeneiskolai térítési díjakról, 
luxusadóról szóló rendelet) 
 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.  
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. 
Szavazásra bocsátja a KIKI Zeneiskolában igénybevett szolgáltatások térítési 
díjai megállapításáról, valamint a Luxusadóról szól rendeletek hatályon kívül 
helyezését, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi 
rendeleteket alkotta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2014. (I. 31.) rendelete az önkormányzati fenntartású KIKI Zeneiskolában igénybevett 

szolgáltatások térítési díjai megállapításának szabályairól szóló 16/2005. 
(X. 26.) rendeletének hatályon kívül helyezéséről  

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2014. (I. 31.) rendelete a luxusadóról szóló 4/2006. (III. 29.) rendelete hatályon kívül 

helyezéséről  
 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
II. Napirendi pont: Közmeghallgatás tárgyának meghatározása, 
időpontjának kit űzése 
 
 
Bóta József Sándor polgármester: A közmeghallgatás időpontjának 2014. 
szeptember 12-ét (17.00 óra) javasolja. 
 
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2014. (I. 30.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: Közmeghallgatás időpontjának elfogadása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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III. Napirendi pont: Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek 
 
Bóta József Sándor polgármester: Ismerteti a képviselőkkel a SZIMOBE 
kérelmét.  
 
Dr. Joó Csaba: A SZIMOBE nyert egy pályázatot székhelyvásárlásra, de hitellel 
terhelt ingatlant nem tudnak vásárolni. A pályázati érték másfélszeresére kell 
értékbecslést készíteni. Egy ilyen ingatlan van, az idősek otthonának épülete, 
ezen nincs teher. Nekünk ez költséget nem jelentene. Át kellene gondolni, hogy 
két év után tudjuk-e majd töröltetni. Biztosítsuk be magunkat egy külön 
szerződéssel, és a terhelési tilalom bejegyzésével. Akkor lehet ebből gond, ha a 
pályázati összeget vissza kell fizetni, mert akkor a mi ingatlanunk a fedezet rá.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Mi van akkor, ha erre az önkormányzati 
ingatlanra jelzálogot vezetnek rá, és mi ezért nem tudunk majd pályázatot 
beadni. Nem biztos, hogy az önkormányzat hozhat-e ekkora áldozatot, ilyen 
döntést a saját kárára. Javasolja, hogy átmenetileg adja oda az önkormányzat, és 
amikor meg van a bejegyzés, át kell minősítetni az ingatlant.  
 
Farkas József: Az a veszélye, hogy ha két éven belül csúszik náluk valami, ez az 
ingatlan lesz a fedezet.   
 
Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos: Ki fogja az átminősítést költségét 
kifizetni? Mert általában az önkormányzathoz fordulnak segítségért.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A másik lehetőség az lehet, hogy ha az 
önkormányzati épület felújítását akarja. Az önkormányzatnak forgalomképes 
lakóépülete nincs, és a jelzálogot fel kell szabadítani 6-8 hónap után és akkor 
kötelesek átminősíteni az ingatlant lakóházzá. Vagy a Kossuth úti ingatlanra 
átvihető a pályázati költség? Mert nem biztos, hogy a pályázatot kiíró cég ezt 
elfogadja. Az önkormányzatnak is vannak pályázati céljai.  
 
Dr. Joó Csaba: Ezt a pénzt székhelyvásárlásra kapta, másra nem használhatja fel.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A fedezet cserével kapcsolatos összes 
költséget nekik kell állni. 
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2014. (I. 30.) HATÁROZATA 
 

Tárgy: SZIMOBE kérelme 
 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy el kell 
fogadni a Szavazatszámláló Bizottságok tagjait. A bizottság tagjainak legalább 5 
főnek kell lenni, ebből legalább 3 választott tag. Az előző tagokat megkérdeztük, 
hogy vállalják-e a továbbiakban is ezt a tevékenységet, és úgy jelzett vissza 
mindenki, hogy vállalja. Kéri a testületet, hogy a tagokat elfogadni 
szíveskedjenek.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2014. (I. 30.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: Szavazatszámláló Bizottság tagjainak elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy kérelmet 
nyújtott be az óvoda a nyári zárvatartás elfogadásával kapcsolatban. Ismerteti a 
kérelmet.  
 
Ficsór Kálmánné: Javasolja, hogy ne egyszerre legyen a két intézmény bezárva, 
történjen egyeztetés Mezőszemerével ebben az ügyben. Június 16-tól július 14-
ig a szihalmi óvoda legyen bezárva, július 15-től augusztus 11-ig a 
mezőszemerei óvoda.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2014. (I. 30.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: Óvoda zárvatartásának elfogadása.  
 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
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 17.00 
órakor bezárta.  
 
 
 
Szihalom, 2014. január 30.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bóta József Sándor   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester    Jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


