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XIII. 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 
Készült: Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 
25-én (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 
• Dr. Joó Csaba képviselő 
• Tóth Barnabás képviselő 

 
Meghívottak közül megjelent: 

• Urbán Péter rendőr őrnagy 
• Nyikes Zsolt KMB 
• Berettyán József projektmenedzser  
• Menyhárt Károlyné Óvodavezető 
• Józsáné Debreceni Edit Művelődési ház vezető 
• Koós Jánosné Pénzügyi bizottság külső tagja, a Fúvós- és Majorett 

Egyesület elnöke 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 
 
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, 
meghívottakat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testülete határozatképes, 2 fő 
jelezte távollétét.     
 
Ismerteti a napirendi pontokat, javasolja, hogy második napirendi pontként 
kerüljön be a szennyvízberuházással kapcsolatos tájékoztatás és beszámoló, a 
további napirendi pontok maradnának. Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.  
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Napirendi pont: 
 

1) Tájékoztató Szihalom Község közrendjének, közbiztonságának 
helyzetéről 
Ea.: Füzesabony Városi Rendőrkapitányság vezetője 
2) Szennyvízberuházással kapcsolatos tájékoztatás és beszámoló 
Ea.: Berettyán József projektmenedzser 
3) Tájékoztató az Egységes-Óvoda-Bölcsőde óvoda tevékenységéről 
Ea.: Menyhárt Károlyné vezető 
4) Tájékoztató a településen működő, önkormányzati támogatásban 
részesülő civil szervezetek munkájáról 
Ea.: Egyesületek vezetői 
5) Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek. 

 
I. Napirendi pont: Tájékoztató Szihalom Község közrendjének, 
közbiztonságának helyzetéről 
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a napirendi 
ponttal kapcsolatos anyagot mindenki megkapta. Várja a kérdéseket, 
észrevételeket. Átadja a szót Urbán Péter rendőr őrnagy részére. 
 
Urbán Péter rendőr őrnagy: Beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy Kovács József kapitány elfoglaltsága miatt ő 
fogja megtartani a mai beszámolót. Szihalom Község a Füzesabonyi 
Rendőrkapitányság illetékességéhez tartozó községek közül azok közé tartozik, 
ahol javulás tapasztalható. Mind a statisztikai mutatók, mind az 
állampolgároktól kapott visszajelzések ezt mutatják. A legutolsó beszámoló 
2013. évben volt. A Belügyminisztérium fő feladatként határozza meg a 
rendőrség számára a lakosság szubjektív biztonságérzetének megőrzését. A 
Füzesabonyi Rendőrkapitányság 2. helyet érte el a tulajdon elleni 
szabálysértések felderítésében. A község vezetése többször jelezte, hogy 
szeretnének KMB-st. Rendőri jelenlét folyamatos volt a községben, de olyan 
nem volt, akit a község a magáénak mondhat. Október hónaptól Nyikes Zsolt 
látja el ezt a feladatot, ő tartja a kapcsolatot az önkormányzattal, 
intézményvezetőkkel, állampolgárokkal. Az állomány nagy része fiatal rendőr, 
olyat nem szerettek volna küldeni, aki tapasztalatlan. Törekedtek arra, hogy a 
település egy olyan saját rendőrrel rendelkezzen, akinek megfelelőek a személyi 
feltételei. Az ő személyében meg is találták, 15 éve rendőr, bíznak abban, hogy 
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mind az önkormányzatnak, mind az állampolgároknak megfelelő lesz. Az ő 
tevékenységéről még nem írtak a beszámolóban, kéri, hogy így fogadják majd 
el. Minden szervezett program biztosításában részt vettek. Az elmúlt 2 választás 
alkalmával is aktív volt a rendőri jelenlét a településen. Szihalom az egyetlen 
olyan hely, ahol ilyen jó a közbiztonság. A kapitány úr nevében kéri, hogy 
fogadják el a beszámolójukat. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Az egyik szeme sír, a másik nevet. A 
közbiztonság jó és egyre jobbnak mondható, de azt érezzük, hogy az átmenő 
forgalomból eredő bűnözés itt akad majd el, mivel nem nyert a kamera rendszer 
pályázatunk. Erre pont azért lett volna szükség, hogy ne jussunk a környező 
települések sorsára. Az a szerencse, hogy van egy nagyon jó polgárőrségünk, de 
ők is akkor tudnak hatékonyak lenni, ha meg van a technikai felszereltségük. 
Nem jó, ha egy biztonságosabb településen elhanyagolják a technikát. Köszöni a 
végzett munkát és örül, hogy jelen van a településen a KMB-s. Bízik abban, 
hogy továbbra is jó lesz az együttműködés.  
 
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 
43/2014. (VI. 25.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: Rendőrségi beszámoló elfogadása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
II. Napirendi pont:  Szennyvízberuházással kapcsolatos tájékoztatás és 
beszámoló 
 
Berettyán József projektmenedzser: Beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Szavazásra 
bocsátja az elhangzottakat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
44/2014. (VI. 25.) HATÁROZATA 
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Tárgy: „Szihalom Község szennyvízelvezetés és tisztítás” elnevezésű projektről 
készült beszámoló elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
III. Napirendi pont: Tájékoztató az Egységes-Óvoda-Bölcsőde óvoda 
tevékenységéről 
 
Menyhárt Károlyné óvodavezető: Készített egy kimutatást a 2014-2015. évről, 
amit majd augusztusban nyújtana be. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 
nyugdíjba vonuló dajka helyére szihalmi dolgozót fognak felvenni.  
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Szavazásra 
bocsátja az elhangzottakat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és 
az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
45/2014. (VI. 25.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: Az Egységes-Óvoda-Bölcsőde óvoda beszámolójának elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
IV. Napirendi pont: Tájékoztató a településen működő, önkormányzati 
támogatásban részesülő civil szervezetek munkájáról 
 
Koós Jánosné elnök: Beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Szóbeli kiegészítést nem tenne, a beszámolójában szerepel minden. Várja a 
kérdéseket, észrevételeket.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Nagyon részletesen és szépen kidolgozott az 
anyag. Gratulál a végzett munkához.  
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Szavazásra 
bocsátja a beszámolót, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
46/2014. (VI. 25.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: Szihalmi Fúvós és Majorette Kulturális Egyesület beszámolójának 
elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Dr. Joó Csaba: Beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Kiegészíteni 
valója neki sincs, várja a kérdéseket, észrevételeket.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Köszönetet szeretne mondani mindkét 
egyesületnek  a fesztiválon végzett munkájukért is.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Szavazásra 
bocsátja a beszámolót, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
47/2014. (VI. 25.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: A TOBÁN Hagyományőrző Népművészeti Egyesület beszámolójának 
elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Domán Zoltán: Beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Részletesen leírt 
mindent a beszámolójában, sok kiegészíteni valója nem lenne. Köszöni a testület 
támogatását, amit eddig tettek értük. Sajnos még más támogatásban nem 
részesültek. Ebben az évben lesznek jogosultak a pályázatok benyújtására. 
Reméli, hogy fel tudnak úgy fejlődni, hogy a szihalmi fiataloknak tudnak 
sportolási lehetőséget biztosítani.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Úgy vette észre, hogy ha a foci nem megy, 
akkor a polgármestert szidják. Sok támogatást intéztünk az egyesület részére. 
Nagyon felzaklatták az egyes problémákkal, a hozzá írt levelekkel. Saját erejét 
bevetve 2 garnitúra, 20 db-os felszerelést készíttetett. Szorosabb együttműködést 
kellene kialakítani az iskolával.  
 
Domán Zoltán elnök: Nagyon szép lett az öltöző és a környéke, de hiányoznak a 
szihalmi játékosok. Sajnos sértődékenyek.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Szavazásra 
bocsátja a beszámolót, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
48/2014. (VI. 25.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: A Szihalmi Sport Club beszámolójának elfogadása.  
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A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
V. Napirendi pont: Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. Megtörténtek az egyeztetések a szemétszállítással kapcsolatban, nincs 
akadálya a 60 literes edényzetnek sem, illetve a Zsóryban is kihelyezésre kerül 
egy szelektív hulladékgyűjtő.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Szavazásra 
bocsátja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletet, amit a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2014. (VI. 26.) RENDELETE a  

Települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A Baba-kötvénnyel kapcsolatos előterjesztése 
a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Javasolja, hogy ezzel a kérdéssel 
foglalkozzon a testület, és a későbbiekben kerüljenek kidolgozásra a további 
feltételek. Azért is lenne ez jó, mivel az intézmény létszámát is meg tudnánk 
tartani, növelhetnénk a lakosság létszámát, javíthatnának az elöregedésen. 
Javasolja, hogy 2014. január 1-vel visszamenőlegesen legyen bevezetve, hogy 
az idén születettek se essenek ki belőle. Ehhez létre kellene hozni egy 
bizottságot, tagoknak javasolja Dr. Joó Csabát, a mindenkori szociális előadót, 
Menyhárt Károlyné óvodavezetőt, elnöknek: Koós Jánosnét.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Szavazásra 
bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
49/2014. (VI. 25.) HATÁROZATA 

 
Tárgy: Újszülöttek támogatása  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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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 17.50 
perckor bezárta.  
 
Szihalom, 2014. június 25. 
 
 
 

Bóta József Sándor   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester   Jegyző  
 


