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XXII. 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 
november 26-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 
• Dr. Joó Csaba képviselő 
• Tóth Barnabás képviselő 
• Virágh Dénes képviselő 
• Zelei Rajmund képviselő 

 
Tanácskozási joggal jelen van: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 
 
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea.  
 
Meghívottak közül megjelent: 

• Józsáné Debreceni Edit Művelődési Ház vezető 
• Wennesz Istvánné Gondozási központ vezető 
• Koós Jánosné Pénzügyi bizottság külső tagja 
• Majoros Viktória Pénzügyi vezető tanácsos 

 
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) Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves 
helyzetéről, javaslat a szükségessé vált előirányzat módosításra 
Ea.: Bóta József Sándor polgármester 

2) Díjak, adók felülvizsgálata 
Ea.: Bóta József Sándor polgármester 

3) Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek  
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I. Napirendi pont: Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának 
háromnegyedéves helyzetéről, javaslat a szükségessé vált előirányzat 
módosításra 
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Pénzügyi 
bizottság megtárgyalta a napirendet. Ezért várja a kérdéseket, észrevételeket.  
 
Farkas József: A Pénzügyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az 
önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves beszámolóját. 
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja az önkormányzat 
gazdálkodásának háromnegyedéves beszámolóját,  amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat 
18/2014. (XI. 27.) rendelete 

 a 6/2014. (II.12.) az Önkormányzat 2014 . évi költségvetésének  
módosításáról 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Szavazásra bocsátja az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves 
beszámolóját, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
101/2014. (XI. .) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Az Önkormányzat háromnegyedéves beszámolójának elfogadása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
II. Napirendi pont: Díjak, adók felülvizsgálata 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Ezt a napirendi pontot mindig a 
koncepció készítésnél szoktuk áttárgyalni, de megszüntették ezt a jogkört.  
Átadja a szót Majoros Viktória Pénzügyi vezető tanácsos részére.  
 
Majoros Viktória Pénzügyi vezető tanácsos: Javasolja, hogy a Temető út 4. 
számú lakás, valamint a Hunyadi út 76. szám alatti lakás kerüljön ki a listából, 
mert már nem töltik be bérlakás funkciójukat.  
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A Hunyadi út 140. szám alatti lakás esetében meg kellene állapítani a lakbért, 
mivel egy része lakás céljára kiadásra került. Javasolja, hogy 200 Ft/m2 
összegben határozza meg a bérleti díjat.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
102/2014. (XI. 26.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Bérleti díj megállapítása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 
Bóta József Sándor polgármester: Meg kell nézni, hogy a szociális bérlakásban 
lakók hogyan tartják rendbe az ingatlan környékét. Gyakran elhanyagolt, a fű 
nincs lenyírva, a hó eldobálva. Ennek rendben tartásáról nekik kell gondoskodni, 
ellenkező esetben szankciókat vagyunk kénytelenek alkalmazni. Nem várhatják 
el, hogy azt a területet is az önkormányzat tartsa rendben. Jogosan háborodnak 
fel a lakosok, akik saját területüket rendbe teszik. A falugondnok ossza be, hogy 
ki mikor köteles teljesíteni. Legyen egy negyedéves-heti bontás.  
Javasolja, hogy a temetkezési szolgáltatások közül a hűtési díjat emeljük meg 
2000 Ft+ÁFA-ra, továbbá a belső ellenőrzés javaslatára meg kellene állapítani 
10 évre szóló urnahely bérleti díjat, melyre 30.000 Ft-ot javasol. 
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2014. (XI. 27.) rendelete  

a temetőről és a temetkezések rendjéről egységes szerkezetben 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Józsáné Debreceni Edit Művelődési Ház vezető: Elmondja, hogy az 
előterjesztésben szereplő egységárak nem minden esetben helytállóak, 
aktualizálásuk szükséges. 
 
Majoros Viktória Pénzügyi vezető tanácsos: Javasolja, hogy a Művelődési ház 
szolgáltatási díjainak egységes szerkezetbe foglalását tegyük meg, és a 
Képviselő-testület ezt határozatban fogadja el. 
 
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 

103/2014. (XI. 05.) számú HATÁROZATA 
 

Tárgy: Művelődési ház szolgáltatási díjai 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
III. Napirendi pont: Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek  
 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.  
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az óvodavezető kérelmet nyújtott be a 
zárvatartással kapcsolatban. Ismerteti a kérelmet.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
104/2014. (XI. 26.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Óvoda zárvatartás iránti kérelme. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Tájékoztatja továbbá a képviselőket, hogy a Gondozási központ vezetője is 
kérelmet nyújtott be a zárvatartással kapcsolatban. Ismerteti a kérelmet.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Abban az esetben tudja elfogadni, ha 
jelentkezne olyan, akinek nincs hozzátartozója, és folyamatos ellátásra szorul, 
annak az ellátását meg kell oldani. 
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
105/2014. (XI. 26.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Gondozási központ zárvatartása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy 2014. 
december 4-én lesz a képviselők kötelező továbbképzése. 
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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. 
Hatósági ügyek tárgyalása után az ülést 17.15 perckor bezárta.  
 
 
Szihalom, 2014. november 11.  
 
 
 

Bóta József Sándor   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester   Jegyző  
 


