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XVI. 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: 2011. november 23-án 16.45-kor, a Polgármesteri Hivatal Tanácsokozó termében 
(Szihalom, Hunyadi út 78.) megtartott RENDKÍVÜLI képviselő testületi ülésről. 
 
Jelen voltak: 

1. Bóta József Sándor polgármester 
2. Boda Sándor képviselő 
3. Farkas József képviselő 
4. Ficsór Kálmánné képviselő 
5. Dr. Joó Csaba képviselő 
6. Tóth Barnabás képviselő 
7. Virágh Dénes képviselő 

 
Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 
 
Jegyzőkönyvvezető: Majoros Viktória 
 
Bóta József Sándor polgármester megnyitotta az ülést, köszöntötte a megjelenteket, 
megállapította a határozatképességet, majd ismertette a rendkívüli ülés összehívásának okát. 
Elmondta, hogy a szennyvízberuházással kapcsolatos tervezési, projektmanagmenti, 
közbeszerzési költségek megfizetéséhez az utófinanszírozás miatt átmeneti forrást kell találni. 
Ezen források kölcsön segítségével biztosíthatók, melynek feltételeit a mellékelt 
kölcsönszerződések tartalmazzák. Elmondta, hogy a kölcsön visszafizetési határideje 2012. 
június 12., melynek fedezetét a támogatás, az áfa visszaigénylés biztosítja. 
 
Miután további kérdés, kérés, észrevétel nem érkezett Bóta József Sándor szavazásra 
bocsátotta a 3 db kölcsönszerződés elfogadását, melyet a Képviselő-testület egyhangúan 
elfogadott és a következő határozatokat hozta. 
 

Szihalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

103/2011. (XI. 23.) számú határozata 
 
 

Tárgy: Szihalom Község Önkormányzata és a TRANSDOWELL Zrt. között megkötendő 
kölcsönszerződés 
 
A Képviselő – Testület 
 
1./ A Szihalom Község Önkormányzata és a TRANSDOWELL Zrt. közötti, a jelen határozat 
mellékletében foglaltak szerinti szövegezésű kölcsönszerződés megkötését egyhangúlag 
jóváhagyja. 
 
2./ Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Szihalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

104/2011. (XI. 23.) számú határozata 
 
 

Tárgy: Szihalom Község Önkormányzata és az Immobi-Rat Kft. között megkötendő 
kölcsönszerződés 
 
A Képviselő – Testület 
 
1./ A Szihalom Község Önkormányzata és az Immobi-Rat Kft. közötti, a jelen határozat 
mellékletében foglaltak szerinti szövegezésű kölcsönszerződés megkötését egyhangúlag 
jóváhagyja. 
 
2./ Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

Szihalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

105/2011. (XI. 23.) számú határozata 
 
 

Tárgy: Szihalom Község Önkormányzata és a Lucsik és Társa Kft. között megkötendő 
kölcsönszerződés 
 
A Képviselő – Testület 
 
1./ A Szihalom Község Önkormányzata és a Lucsik és Társa Kft. közötti, a jelen határozat 
mellékletében foglaltak szerinti szövegezésű kölcsönszerződés megkötését egyhangúlag 
jóváhagyja. 
 
2./ Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására. 

 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem érkezett Bóta József Sándor 
polgármester hatósági ügyek tárgyalása miatt zárt ülést rendel el. Hatósági ügyek tárgyalása 
után az ülést 17.00 órakor bezárta.  
 
Szihalom, 2011. november 23.  
 
 
 
  Bóta József Sándor   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester    Jegyző  
 
 


