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IX. 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: 2010. június 04-én 08.00 órakor a Polgármesteri Hivatalban (Szihalom, Hunyadi u. 
78.) megtartott rendkívüli  Képviselő-testületi ülésről. 
 
Jelen vannak: 

1. Zelei András polgármester 
2. Albert Lászlóné képviselő 
3. Antal Mihály képviselő 
4. Csele Istvánné képviselő 
5. Ficsór Kálmánné képviselő 
6. Kiss László képviselő 
7. Kósa Jenő képviselő 
8. Póka Sándorné képviselő 
9. Ragány András képviselő 
10. Tóth Barnabás képviselő 

 
Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 
 
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea.  
 
Zelei András polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelent képviselőket. Ismerteti a 
napirendi pontot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.  
 
Napirendi pont: 

1. Vízmű üzemeltetés megtárgyalása 
Ea.: Zelei András polgármester 
2. Egyebek, bejelentések, indítványok, javaslatok. 

 
I. Napirendi pont: Vízmű üzemeltetés megtárgyalása 
 
Zelei András polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy problémák adódtak a két 
szomszédos községgel Mezőszemerével és Egerfarmossal a vízmű üzemeltetéssel 
kapcsolatban. Bizonyára ismeretes a képviselők előtt, hogy az előzőleg megtartott víziközmű 
társulati ülésen minősíthetetlenül viselkedett a polgármester és a polgármester asszony. Ezért 
véleménye szerint módosítsa döntését a Képviselő-testület, vonja vissza a korábban 
meghozott határozatát a társulással kapcsolatban.  
A Képviselő-testület részletesen megtárgyalta az elhangzott javaslatot, amit 9 igen, 1 
tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
89/2010. (VI. 04.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Határozat visszavonása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
II. Napirendi pont: Egyebek, bejelentések, indítványok, javaslatok. 
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Zelei András polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy Füzesabony Város 
gesztorságával Szihalmot is képviselné a Czeglédi és Társai Ügyvédi Iroda a Duti-Schola Kft. 
peres ügyében. A költségeket a települések az eredeti szerződésben meghatározott arányban 
viselik.  
A Képviselő-testület részletesen megtárgyalta az elhangzott javaslatot, amit egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
90/2010. (VI. 04.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Duti-Schola Kft. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a rendkívüli időjárás 
miatt történt védekezés költségeinek megtérítésére lehetőség van vis maior támogatás 
igénybevételére. A csapadékvíz miatt megáradt a Rima-patak, és lakóépületeket 
veszélyeztetett. A Mezőkövesd felől összegyűlt belvíz miatt árokásásra volt szükség. Kéri a 
Képviselő-testület hozzájárulását a támogatás igénybevételére.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
91/2010. (VI. 04.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Vis maior támogatás 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Zelei András polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy lehetőség van a „Települési 
arculatjavítás” elnevezésű pályázatot benyújtani a Heves Megyei Közgyűlés felé. Részletesen 
ismerteti a feltételeket.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
92/2010. (VI. 04.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Pályázat benyújtása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Több napirendi pont nem volt, több hozzászólás nem hangzott el, Zelei András polgármester 
08.20 perckor az ülést bezárta.  
 
Szihalom, 2010. június 04. 
 
 
  Zelei András    Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester   Jegyző  


