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XIV. 
JEGYZŐKÖNYV  

 
 

Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 
15.00 órakor tartott rendkívüli 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 
• Tóth Barnabás képviselő 
• Virágh Dénes képviselő  

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

• Inno Invest Kft. részéről: Kiss László 
 
Bóta József Sándor polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, vendéget, megállapítja, 
hogy a testület határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott.  
 
Napirendi pont: 

1. Szennyvíz beruházással kapcsolatos döntések meghozatala 
Ea.: Bóta József Sándor polgármester 
2. Bejelentések, indítványok javaslatok, egyebek 

 
I. Napirendi pont:  Szennyvíz beruházással kapcsolatos döntések meghozatala 
 
Bóta József Sándor polgármester: Minden képviselő részére kiküldésre kerültek az ajánlatok, 
az előterjesztés, így véleménye szerint nincs szükség az ismertetésre.  
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem érkezett. Bóta József Sándor 
polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatokat hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
88/2011. (IX. 28.) számú HATÁROZATA 

 
 

Tárgy: „Szihalom község szennyvízelvezetés és tisztítás” című KEOP-1.2.0/B/10-2010-0037 
jelű projekt  hivatalos közbeszerzési tanácsadó feladatainak ellátása” 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

89/2011. (IX. 28.) számú HATÁROZATA 
 
 

Tárgy: „ Szihalom község szennyvízelvezetés és tisztítás” című KEOP-1.2.0/B/10-2010-0037 
jelű projekt PR feladatainak ellátása” 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Kiss László Inno Invest Kft: Problémásnak tartja a saját erőre beadandó pályázatot. Csak 
abban az esetben hagyták pályázni az önkormányzatot, ahol volt önerő, de nem az ő feladata, 
hogy ebben döntést hozzon, hanem a testületé. A pénzügyi elszámolás kapcsán gondok 
lehetnek. Ebből a pénzből hitelt finanszírozni nem lehet. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Minden lehetőséget ki kell használni, hogy tudjunk lépni. 
Meg kell nézni, hogy számunkra mi a legelőnyösebb.  
 
Kiss László Inno Invest Kft.: Ha az önkormányzat megvizsgálta a költségvetését és azt 
mondja, hogy egy összeget el tud különíteni saját forrásként, és annak a felére pályázik, akkor 
ennek a pénznek innen kell átfutni. A hitelt lehet csökkenteni, és akkor az önkormányzat 
jobban jön ki. Ha önerő alapot használunk fel, legyen meg az alapja. Jól jönne ez a pénz, de 
nagyon kell vigyázni a pénzügyi felhasználásnál. Természetesen az ő feladatuk is az, hogy 
ezekre a dolgokra oda figyeljenek. Egyetért azzal, hogy az önkormányzat használjon ki 
minden lehetőséget. Bízik abban, hogy a társulat pluszban lesz.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Mindenki saját maga dönt, de a lehetőségeket ki kell 
használni.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: A törvényi előírásokat szem előtt tartva kell ezt a 
pályázati pénzt majd felhasználni, amiben kéri a projektmenedzsment segítségét is, hogy ne 
hívjunk le törvénytelenül semmilyen állami forrást.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja az EU önerő alap támogatás pályázat 
benyújtását, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
90/2011. (IX. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: EU Önerő Alap támogatás igénylése 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Kiss László Innoinvest Kft.: El lehet indítani a szerződések aláírását. Az egyeztetések 
megtörténtek, a munkálatok most indulnak be. Kéri, hogy ha a szerződés-tervezet 
megérkezett, akkor az kerüljön részükre megküldésre, hogy át tudják nézni, véleményezni 
kell.  
 
Farkas József: Eddig úgy volt, hogy a csomag átvétele után az önkormányzat kapja meg a 
pénzt, amit most a tendereztető kap meg. Ne legyen egyoldalú a szerződés.  
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Kiss László Innoinvest Kft.: Ez lehet alku kérdése is. Jog szerint nem az önkormányzatot illeti 
meg ez az összeg, hanem a pályázatot készítőt, illetve számlát kell erről kibocsátani. A 
szerződés aláírásakor erre vissza lehet térni.  
 
II. Napirendi pont:  Bejelentések, indítványok, egyebek 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Füzes Bau 
képviselője, Sári Zsolt beadta kérelmét az épület megvásárlására. Ismerteti a kérelmet.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Sári Zsolt tájékoztatása szerint átteszi Szihalomra a 
székhelyét, ami az iparűzési adó szempontjából nem mindegy. Egyeztetések történtek Deák 
Józseffel, aki nem tudja az ingatlant most megvásárolni, nem él elővételi jogával. A közöttük 
létrejövő egyezség tárgyát képezi, hogy hogyan számolnak el.  
Szavazásra bocsátja az ingatlan megvásárlására vonatkozó javaslatot, amit a Képviselő-
testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
91/2011. (IX. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Füzes-Bau Kft. adásvételi szándéka. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A Képviselő-testület által javasolt KRESZ táblák 
elhelyezésével kapcsolatban elmondja, hogy 70 táblát jelentene, ami 521 ezer forintot 
jelentene, ez a legolcsóbb ajánlat. Ezt alaposan át kellene gondolni, feleslegesen ne tegyünk ki 
táblát. Ismerteti a felmérést.  
 
Boda Sándor: A már felszerelt táblák ebből lejönnek? Nincs átfedés? 
 
Bóta József Sándor polgármester: Nem tudja, meg kellene nézni mégegyszer.   
 
Virágh Dénes: Ha a földútnál nem lesz kitéve tábla, akkor bejárnak a traktorok. Ez többször át 
lett nézve, akkor inkább ne tegyünk ki egyet sem. Ebben benne vannak a kiegészítő táblák is. 
Vagy fel kell szedni a fekvő-rendőrt és felszerelünk néhány táblát.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A kiegészítő táblákért is fizetni kell.  
 
Boda Sándor: Lehet, hogy még ez is kevés lesz, mert a meglévő utakról is lelopták a táblákat, 
pl. a Rákóczi úton.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Javasolja, hogy Boda Sándor és Tóth Barnabás mérjék fel 
újra, hogy a mostani állapot szerint mennyi tábla szükséges még.  
Az alábbiakról tájékoztatja a képviselőket: 

• Képes Lászlóné Rákóczi út 112. sz. alatti lakos panasz ügye. Ismerteti a megkeresést, 
ami a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
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Tóth Barnabás: Amikor az árok kiásásra került, nem engedte be a munkagépet – három helyre 
nem engedték be -, kézi erővel lett kiásva. Ott is ki volt árkolva, volt kiépített árok, be lett 
temetve.  
 
Farkas József: Vállalja, hogy Tóth Barnabással adott időben összeírják, hogy kik azok, akik 
rászorultak lesznek a közterületen történő fűnyírásra. Őket előre kell majd venni és 
kiértesíteni. Önköltséges áron, terület nagyságától függően kerüljön az ár kiszámításra.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatni kell, hogy a kert végén korábban meglévő 
árkot vissza kell állítani, mivel az már korábban ki volt ásva.  
 

• Tájékoztatja a képviselőket a Duti Schola peres üggyel kapcsolatban.  
• Ismerteti a Barbócz Sándor balesetének ügyével kapcsolatos tájékoztatást. Ha volt 

felelősség biztosítás, akkor azt már a biztosító fizeti. 
 
Dr. Joó Csaba: Be kell jelenteni a korábbi biztosító felé.  
 

• Dudásné Mirkovszki Mónika panasz ügye. Ismerteti a kérelmet. Javasolja, hogy kérjen 
a hölgy árajánlatot, mutassa be a hivatalban, ha az megfelelő, akkor készíttesse el a 
munkát, aminek az összegét majd lelakhatja.  

 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Módosítani szükséges a helyi szociális rendeletet. 
Előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Szavazásra bocsátja a rendelet módosítását, amit a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
14/2011. (09. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

6/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy ismét lehetőség van 
a Bursa Hungarica Pályázat benyújtására.  
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Szavazásra bocsátja a pályázat benyújtását, amit a 
Képviselő-testület 6 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadott, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
92/2011. (IX. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Bursa Hungarica Pályázat benyújtása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Tóth Barnabás: Tartózkodását azzal indokolja, hogy az általános iskolások részére nem adott 
az önkormányzat semmilyen támogatást. Tudja, hogy milyen az anyagi helyzet, de esetleg 
tanulmányi eredmény alapján lehetne jutalmat adni.  
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Bóta József Sándor polgármester: Ezt most nem tudjuk felvállalni, nem lehet ennyi bőrt 
lenyúzni az önkormányzatokról. Ez a pályázati rendszer azért jó, mert hozzá tesz a felső 
oktatási intézmény is.  
 
Dr. Joó Csaba: Jogos a felvetés, mert van egy kör, aki mindig fizet a tankönyvért, az 
étkezésért, akik nem GYEK-esek.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Most, hogy folyik a hivatal felújítása, a hátsó részbe 
átkerülne a házasságkötés, illetve ott lennének megtartva a testületi ülések. Ehhez megfelelő 
bútorzat szükséges. Részletesen ismerteti az ajánlatot.  
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, szavazásra bocsátja a bútorzat, illetve a kiegészítők 
beszerzésére vonatkozó javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
93/2011. (IX. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Házasságkötő terem berendezésének költségei. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy változott az 
ÖNHIKI beadása, más későbbi időpontban kerül benyújtásra.  
 
Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor 
polgármester 16.45 perckor az ülést bezárta.  
 
 
Szihalom, 2011. szeptember 28.  
 
 
 
 
 
  Bóta József Sándor    Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester     Jegyző  
 


