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XV. 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Szihalom Községi Önkormányzatok Képviselő-testületének 2012. október 30-án 
(kedd) 15.00 órakor tartott rendkívüli  Képviselő-testületi ülésén. 
  
Testületi ülés helye: Művelődési Ház Szihalom 
 
Jelen vannak Szihalom Község részéről: 

• Bóta József Sándor polgármester 
• Boda Sándor képviselő  
• Farkas József képviselő 
• Ficsór Kálmánné képviselő 
• Tóth Barnabás képviselő 
• Virágh Dénes képviselő  

 
Meghívottak közül megjelent: Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 
 
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea.  
 
Napirendi pont: 

1. Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek.  
 
I. Napirendi pont:  Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A Zsóry üdülőterületen kellene beruházást végezni, új utat 
készíteni, ehhez javasolja, hogy kérjenek be árajánlatokat.  
 
Tóth Barnabás: Javasolja, hogy a Rákóczi út és Bocskay út állagát is vizsgálják felül.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
100/2012. (X. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Árajánlatok bekérése 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Megkereséssel élt a HE-DÓ Kft. az önkormányzat felé, 
mely szerint irodának bérbe vennék a szennyvízberuházás idejére az üresen álló Hunyadi út 
60. szám alatti lakást.  Javasolja, hogy legalább 1 évre szóljon a szerződés, vagy a beruházás 
befejezéséig.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
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Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
101/2012. (X. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Hunyadi út 60/ 4. számú ingatlan bérbeadása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Boda Sándor: Problémaként veti fel, hogy a Kossuth úton lévő kerékpárútnál lévő oszlopokat 
nem lehetett volna körbe aszfaltozni, most csúnyán meg van repedezve és balesetveszélyes. 
Felveszik a kapcsolatot az akkori alvállalkozóval a helyreállítással kapcsolatban.  
Tájékoztatja a képviselőket, hogy egy szobor már készen van, el kellene gondolkodni azon, 
hogy még egy szobrot készíttetnénk. Ez kb. 120-130 ezer forint összeget tenne ki.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy az önkormányzat 
folyószámla hitelkerete november 30-val lejár. A jövőbeni likviditási gondok fedezése 
céljából célszerű lenne a hitelkeret megállapodást további 1 évvel 25 millió forint összeggel 
meghosszabbíttatni.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
102/2012. (X. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Folyószámla hitelkeret meghosszabbítása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy lehetőség van Európai 
Uniós EMVA pályázat elkészítésére és benyújtására kültéri, közcélú feladatokat ellátó 
játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 
78/2003 (XI. 27) GKM rendeletnek megfelelően, valamint kültéri, közcélú feladatokat ellátó 
nem fedett sport és atlétikai pálya fejlesztésére, a hozzá kapcsolódó szociális és kiszolgáló 
helységek kialakítására, felújítására. 
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
103/2012. (X. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Európai Uniós EMVA pályázat elkészítése és benyújtása kültéri, közcélú feladatokat 
ellátó játszóterek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, a játszótéri eszközök biztonságáról 
szóló 78/2003 (XI. 27) GKM rendeletnek megfelelően, valamint kültéri, közcélú feladatokat 
ellátó nem fedett sport és atlétikai pálya fejlesztésére, a hozzá kapcsolódó szociális és 
kiszolgáló helységek kialakítására, felújítására. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy bizonyára hallották 
a kormányzati híreket azzal kapcsolatban, hogy az 5000 fő alatti települések 
adósságállományát ez év végéig a Magyar Állam átvállalja. Mint ismeretes az 
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önkormányzatunk a költség hatékony és racionális gazdálkodás hatására sikeresen ledolgozta 
a felhalmozott hitelállományát. A fenti döntés értelmében lehetővé válik, hogy a 
költségvetésbe betervezésre került dolgozói cafetéria és önkormányzati képviselői, valamint 
polgármesteri tiszteletdíjak 2012. évi kifizetése.  
Kéri a képviselőket, hogy javaslatát elfogadni szíveskedjenek.  
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
104/2012. (X. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Bérjellegű juttatások kifizetése.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bóta József Sándor 
polgármester 17.30 perckor az ülést bezárta.  
 
 
 
Szihalom, 2012. október 30.  
 
 
 
 
 
  Bóta József Sándor   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester    Jegyző  
 
 
 
 


