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XV. 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 
Készült: Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. 
augusztus 6-án (szerda) 16.00 órakor tartott rendkívüli  Képviselő-testületi 
ülésén. 
  
Testületi ülés helye: Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal – Tanácskozó 
terme 
 
Jelen vannak: 

• Bóta József Sándor polgármester  
• Boda Sándor képviselő 
• Farkas József képviselő 
• Ficsór Kálmánné képviselő 
• Dr. Joó Csaba képviselő 
• Virágh Dénes képviselő 

 
Tanácskozási joggal jelen van: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 
 
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testülete határozatképes, 1 fő jelezte távollétét.     
 
Ismerteti a napirendi pontokat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott.  
 
Napirendi pont: 
 

1) Közvilágítás korszerűsítése 
Ea.: Bóta József Sándor polgármester 

 
I. Napirendi pont: Közvilágítás korszerűsítése 
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a napirendi 
ponttal kapcsolatos anyag kiküldésre került. Átadja a szót Boda Sándor 
képviselő részére.  
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Boda Sándor: Elmondja, hogy a közvilágítást három részre lehet bontani. Az 
utcák nagy részében olyan kompakt fénycsövek vannak, amik 
energiatakarékosak, vannak továbbá az elavult lámpatestek, valamint a harmadik 
rész a Kossuth út. A Kossuth úton közlekedés biztonsági szempontból meg van 
határozva, hogy milyennek kell lenni a közvilágításnak. A kimutatásból látni 
lehet, hogy mennyi a teljesítmény. A 3. sz. főút miatt tartani kell ezt a szintet. A 
fogyasztást a Kossuth úti, és az elavult lámpatestek emelik meg. A Zsóri 
üdülőterületen mind a 16 utcában a teljes felújítást költségmentesen elvégzi az 
Émász. Ebből az összegből nagy megtakarítás érhető el, ebből lehet 
finanszírozni az elavult lámpatestek cseréjét. A szolgáltató felajánlotta, hogy 
LED technikás lámpatesteket szerelnek fel. Pályázatok esetében erre akkor van 
lehetőség, ha az önkormányzat sajáterővel beszáll. A kimutatásból látszik, hogy 
jelenleg a három utca fejlesztésére kellene koncentrálni, (Hunyadi, Szemerei, 
Deák F. út) ezért lett ez a technológia kidolgozva. A szolgáltató bevállalt 
minden költséget a Zsóri üdülőterületen. Ez a megtakarítás fedezné az egész 
beruházást. Amikor letelik a 6 év, jelentős lenne a megtakarítás, és fel van újítva 
az összes lámpatest.  
 
Bóta József Sándor polgármester: 75 db kerülne lecserélésre. Az egész 
lámpatestet kell lecserélni? Mennyi az elévülési ideje, amikor újra kell cserélni? 
Biztosítja az utcák megfelelő megvilágítását?  
 
Boda Sándor: Minimum 5 évet vállalnak a LED-nél, de 10 év az élettartalma. 
Nem kell újra cserélni, mert a kompakt fénycsövek már bizonyítottak. Van 
olyan hely, ahol már 10 éve fent vannak és jól működnek. Az égőcsere benne 
van az üzemeltetési költségben. 24 W kompakt csövek lesznek. Ez, a legújabb 
technológia lenne, nagyobb a fényereje is. Sok pályázat van, ahol különböző 
cégek ajánlották szolgáltatásaikat. Az összes ilyen pályázathoz önerőt kellett 
biztosítani. Több olyan önkormányzat volt, amelyek foglalkoztak a 
korszerűsítéssel, nagyrészt olyan közlekedési utakra lehet pályázni, ahol elavult 
lámpatestek vannak. A mi elavult lámpatesteinket a Zsóriban ingyen lecserélik. 
Amennyiben pályáznánk, nem kevés önerővel kellene beszállni, és a 
megtérülésből is kellene visszafizetni. De ezzel a megoldással semmit nem kell 
beletenni.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ha ellopnak lámpatestet, arra nem kell 
biztosítás? 
 
Boda Sándor: Csak kosaras kocsival lehet hozzáférni, ezt csak a szolgáltató 
tudja cserélni. Amennyiben ez az előterjesztés elfogadásra kerül legkésőbb 
október végére kézzelfogható lesz az eredmény. Szihalom községben 
fényévekkel korszerűbb közvilágítás lenne, mind az üdülőterületen, mind a 
belterületen.  
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A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta 
József Sándor polgármester szavazásra bocsátja a közvilágítás korszerűsítésére 
vonatkozó javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom KözségI Önkormányzat Képviselő-testületének 
57/2014. (VIII. 06.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Közvilágítás korszerűsítése 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Boda Sándor: Korábban szó volt már a kártyás mérőórák felszereléséről az 
önkormányzati lakásokban. Most van arra lehetőség, hogy a szolgáltató 
kedvezményt biztosítana erre. Érdemes lenne a lakásokat ilyen mérőórával 
ellátni.  

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
58/2014. (VIII. 06.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Kártyás mérőórák felszerelése 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy Palla 
Andrásné Vörösmarty úti lakos megkereste azzal kapcsolatban, hogy az út 
belelóg a telkébe, ezt csere útján kellene megoldani, és szeretné a maradék 
területhez kedvezményes áron hozzájutni. Kellene hozzá egy földmérő, aki ezt 
pontosan felméri. 
 
Dr. Joó Csaba: Azt kellene még eldönteni, hogy a cserén túl fent maradó részt 
mennyiért vehetné meg. A megközelítést viszont biztosítani kell. Saját költségen 
készíttesse el a vázrajzot, vállaljon minden ezzel kapcsolatos költséget.  
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor polgármester szavazásra 
bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
59/2014. (VIII. 06.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Palla Andrásné kérelme 
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A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Boda Sándor: Javasolja, hogy a játszótér legyen körbekerítve, mert nagyon 
balesetveszélyes. Erre valami megoldást kellene találni. A közútkezelő felé is 
jelezni kellene, hogy „Vigyázz, gyerekek!” mert nem szembetűnő, hogy ott 
játszótér van.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Meg kell nézni, hogy mi kell hozzá, és meg 
kell oldani. A biztonság a legfontosabb.  
 
Dr. Joó Csaba: Tájékoztatja a képviselőket, hogy megalakult a Szikra Szihalmi 
Kreatív Alkotók Egyesülete. A Képviselő-testület hozzájárulása szükséges 
ahhoz, hogy a nevükben használhassák a „Szihalom” település nevet.  
Bóta József Sándor polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
60/2014. (VIII. 06.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Hozzájárulás névhasználathoz 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta 
József Sándor polgármester az ülést 17.30 perckor bezárta.  
 
 
Szihalom, 2014. augusztus 06.  
 
 
 
 
 

Bóta József Sándor   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester   Jegyző  
 


