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V. 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: 2010. március 30-án 15 órakor a Művelődési Házban (Szihalom, Hunyadi u. 138.) 
megtartott Képviselő-testületi ülésről. 
 
Jelen voltak: 

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

Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 
 
Meghívottak közül megjelent: 
Füzesabonyi Rendőrkapitányság részéről: 

• Besenyei Sándor őrnagy 
• Juhász Péter százados 
• Hajdú Attila KMB 

ÖTE részéről: 
• Joó Sándor elnök 
• Antal Emil parancsnok 

Szennyvízberuházással kapcsolatban: 
• Dobos Miklós Transdowell Zrt.  
• Kiss László 
• Bogár András 
• Nagy Sándor 
• Zrupcsán László 
Intézmények részéről: 
• Gulyás László Zeneiskola vezető 
• Zsámba Albertné Pénzügyi bizottság külső tagja 
• Koós Jánosné Pénzügyi bizottság külső tagja 
• Józsáné Debreceni Edit Művelődési ház vezető 

 
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea. 
 
Zelei András polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelent vendégeket, képviselőket. 
Ismerteti a napirendi pontokat, ami Tóth Barnabás javaslatára felcserélésre kerül.  
Szavazásra bocsátja a módosított napirendi pontokat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott.  
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Napirendi pont: 
 

1. Tájékoztató Szihalom Település közrendjének, közbiztonságának helyzetéről.  
Ea.: Füzesabony Városi Rendőrkapitányság képviselője 
2. Önkéntes Tűzoltóság beszámolója 
Ea.: Joó Sándor, Antal Emil 
3. Polgárőrség beszámolója a 2009. évről 
Ea.: Tóth Barnabás elnök 
4. Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek.  

 
I. Napirendi pont:  Tájékoztató Szihalom Település közrendjének, közbiztonságának 
helyzetéről. 
 
Zelei András polgármester: Nagyon alapos beszámolót készítettek. A Polgárőrséggel nagyon 
jó a kapcsolat, remekül tudnak együttműködni.  
Várja a kérdéseket, észrevételeket.  
 
Tóth Barnabás: A Polgárőrségnek nagyon jó az együttműködése a KMB-sel és a 
Rendőrkapitánysággal is, bármikor bizalommal lehet feléjük fordulni.  
 
Kósa Jenő: Hangsúlyt fektetnek a megelőzésre, az iskolával közösen lehetne oktatást tartani a 
gyerekeknek. Vannak fényképek balesetekről, amit esetleg be lehetne mutatni. A mai 
gyerekek hozzá edződtek a vér látványához. Lehetne olyan eszközt, tárgyat adni a kezükbe, 
ami sokkolóan hatna rájuk.  
 
Besenyei Sándor őrnagy: Van ilyen jellegű szemléltető eszközük, de ezt még felnőtt korban 
sem szívesen nézegetik. Az iskolai óra keretében nem tartanak ilyen oktatást, de ha igény van 
rá, nagyon szívesen odaadja az anyagot. Angliában be lett mutatva ez az anyag, viszont nem 
volt jó visszhangja. Ha csak olyat mutatnak be, ami összetört autót mutat be, annak nem sok 
haszna van, ez mellé kellene még bemutatni az említett szemléltetést, de nem ajánlja. Köztes 
megoldás nem nagyon van. Beszélni lehet róla, de a szemléltetés megterhelő lehet a gyerekek 
számára, nem javasolja a bemutatását.  
 
Zelei András polgármester: Fiatalok még, nincs a személyiségük kifejlődve.  
 
Besenyei Sándor őrnagy: Van egy ittasság szimuláló szemüveg, amivel az ital népszerűségét 
szeretnék csökkenteni. Olyan, mintha nagy dioptriás szemüveget viselnének, ilyenkor nem 
lehet pontosan teljesíteni még a kerékpározást és a labda eldobását sem.  
 
Antal Mihály: A kamera-rendszerrel kapcsolatban van tapasztalat? Sokfelé tapasztalható, 
hogy a kapura szerelt kamera még az utcát is veszi. Jogi problémát okozhat, ha magán ház 
kamerája a közteret nézi.  
 
Besenyei Sándor őrnagy: Mindenhogyan jó, hogy a község be van kamerázva, mert preventív 
jellege van. Itt a hangsúly azon van, hogy mire akarják felhasználni a képeket. Közterületre 
nem nézhet a kamera. Büntető ügyben lefoglalhatják a kamerát vagy megnézhetik a felvételt.  
 
Antal Mihály: Több helyről hallotta, hogy nem lehet ilyen jellegű felvételt készíteni. A fasort 
lassan teljesen ellopják, és jó magyar szokás szerint azt büntetik meg, aki nem vigyázott rá.  
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Juhász Péter százados: Közterületre nem lehet kamerát kihelyezni, csak a saját, bekerített 
területen szabad.  
 
Kósa Jenő: Van a rendőrség kezében valamilyen lehetőség, a behajthatatlan bírsággal 
kapcsolatban? Most, hogy jön a tavasz, a gyerekek bukósisak nélkül szaladgálnak a motorral. 
Megoldás lehetne a jármű lefoglalása, 30 napja lenne, hogy a bírságot kifizessék. Ha nem 
fizeti ki, akkor eladni a járművet és levonni belőle a bírság összegét.  
 
Besenyei Sándor őrnagy: A bukósisak nélküli közlekedés nem szabálysértés, hanem 
közigazgatási bírság kiszabására van lehetőség. 12 éves gyerek ellen ez nem megoldás.  
 
Juhász Péter százados: Van lehetőség az elkobzásra, szigorú feltételekkel. Ismerteti, hogy mit 
lehet lefoglalni, elkobozni. Ezek a dolgok értékesítésre kerülnek.  
 
Zelei András polgármester: 42 ezer rendőr van, 10 millió állampolgárra, ez alapján 
Szihalomra 9 rendőr járna. A vidéket is vegyék emberszámba. Akármilyen megmozdulás van, 
innen vezényelik el őket, a csibészek ezt ki is használják. Van olyan ígéret, hogy bővítik az 
állományt. Ha nem is 9 rendőr, de legalább 3 lenne, rendesen el tudnák látni a települést. Évek 
óta 15-17 rendőr hiányzik a rendőrségről.  
 
Besenyei Sándor őrnagy: Kevés az a létszám, amit rendszeresítettek a Rendőrkapitányságra. 
Az a fő amit ide szántak, nagyon kevés.  
 
Juhász Péter százados: A három településre meg van a 3 rendőr.  
 
Kiss László: A közúti jelzőtáblák problémáját veti fel.  
 
Besenyei Sándor őrnagy: Idén 3-szorra került meghirdetésre a táblavadászat, ez pont erre lett 
kitalálva.  
 
Zelei András polgármester: Köszöni a tartalmas beszámolót, a jó hozzáállást. Jó egészséget, 
további jó munkát kíván.  
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
Szavazásra bocsátja a beszámolót, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
33/2010. (III. 30. számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Rendőrségi beszámoló elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
II. Napirendi pont:  Önkéntes Tűzoltóság beszámolója 
 
Zelei András polgármester: A második napirendi ponttal kapcsolatban is nagyon alapos 
beszámoló készült, ami mindig nagyon alapos. Szerencsére tűzeset nem nagyon van, de 
mindenhol ott vannak, nagyon aktívan kiveszik a részüket a munkában. Erre a csapatra 
mindig lehet számítani.  
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Kósa Jenő: A tűzcsap ellenőrzéssel kapcsolatban észrevételezi, hogy a vízmű részéről nem 
lehet ott az ember, mert nem szakhatóság? A vezetékhálózattal együtt nem nekik kellene 
karbantartani? Mindenkinél jobban értenek hozzá, és nem az önkormányzatot kellene ezzel 
piszkálni.  
 
Antal Emil parancsnok: Az elsődleges dolga az, hogy a tűzhöz legközelebb eső tűzcsap 
működőképes legyen. Megnézték, hogy ott van-e a tűzcsap, a védőkupak a helyén van-e, stb. 
A polgármester leadta a jelentést a tűzcsapokkal kapcsolatban, hogy melyiknek mi a baja, 
hibája. Ezután továbbítva lett a vízmű felé azzal a kéréssel, hogy ellenőrizzék le a csapokat.  
 
Kósa Jenő: Ha a vízmű ilyen jelzést kap, azt csak megköszönhetnék.  
 
Tóth Barnabás: Azokkal a mezőkövesdiekkel, akik a felmérést végezték, együtt járták végig a 
falut, ki lettek a hibák javítva. Az ivóvizet és a tűzivízet nem lehet összekeverni, az olaj 
bekerülhet a rendszerbe. Le lett plombázva a határban lévő tűzcsap, ha az felbontásra kerül, 
jegyzőkönyvezni kell, ami a lopások megakadályozása miatt van.  
 
Antal Emil parancsnok: Jelezték, hogy Szihalmon a Zsóriban ellenőrizték a tűzcsapokat, 
jönnek majd ide is ellenőrizni.  
 
Tóth Barnabás: Keressék meg, és majd együtt kimennek. Az említett tűzcsap is rendben van, 
nyitott állapotban van.  
 
Antal Emil parancsnok: Az iskolait mindenképpen meg kellene csináltatni. Földalatti tűzcsap 
már nem lehet.  
 
Zelei András polgármester: Tóth Barnabás bevállalta a szakmai részét, adunk mellé 
közmunkást, aki besegít.  
 
Póka Sándorné: Mindig jó érzéssel olvassa a beszámolójukat, alapos, átlátható, tiszta. A 
tűzoltás a feladatuk, megtöltik az egyesületet tartalommal, összetartó közösség, ami nagyon 
dicséretes. Társadalmi munkát végeznek, a polgárőrséggel együtt. Jogosan jegyezte meg, 
hogy a falu lakossága is aktivizálhatná magát társadalmi munkák vagy más alkalommal, pl. 
szülők. Az elszámolás minden szempontból korrekt.  
 
Zelei András polgármester: Ez részben a parancsnoknak tudható be és köszönhető, mindig 
tettre kész a csapat. Gratulál a végzett munkához, jó egészséget, jó munkát kíván, kevés 
tűzzel.  
 
Antal Emil parancsnok: Tájékoztatni kellene az embereket az avarégetés tilalmáról.  
 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Zelei András polgármester: Szavazásra bocsátja a beszámolót, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
34/2010. (III. 30. számú HATÁROZATA 
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Tárgy: ÖTE beszámolójának elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
 
III. Napirendi pont:  Polgárőrség beszámolója a 2009. évről 
 
Zelei András polgármester: Jó az együttműködés a polgárőrséggel is, csak az a baj, hogy 
kevés az ember, nem tudnak annyi szolgálatot ellátni. De a kevés ember ellenére hatékonyan 
működnek. Meglepetésszerűen is szoktak járni, és nem a megszokott útvonalon. Alapos az 
elkészített beszámoló. A kamerarendszer elkészülte után, a munka még hatékonyabb lesz.  
 
Tóth Barnabás: Véleménye szerint inkább legyen kevesebb ember, ütőképes csapat, akikre 
mindig lehet számítani.  
 
Zelei András polgármester: Köszöni a faluért végzett munkát, a társadalmi munkába őket is 
be lehet vonni, kiveszik a részüket. Bízunk abban, hogy lesznek még többen is.  
 
Antal Mihály: Kicsit durvának tartja az említett „magukba szállást”, mert ő nem száll magába, 
mindig támogatta az egyesületet, ezen túl is fogja.  
 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Zelei András polgármester: Szavazásra bocsátja a beszámolót, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
35/2010. (III. 30. számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Polgárőrség beszámolójának elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
IV. Napirendi pont:  Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek.  
 
Zelei András polgármester: Az alábbiakról tájékoztatja a képviselőket: 

• Részletesen ismerteti a Tiszafüredről érkezett megkeresést. Elmondja, hogy olyan 
költségvonzata lesz, amit a pályázat nem támogat, ez egy működési költség lenne.  

 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Szavazásra bocsátja az előterjesztést, amit a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatokat hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
36/2010. (III. 30. számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Rekultivációs program lebonyolítására gazdasági társaság alapítása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
37/2010. (III. 30. számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Alapító Okirat és Szerződés jóváhagyása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
38/2010. (III. 30. számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására felhatalmazás. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Zelei András polgármester: 2008-ban nem fogadtuk el a szemétszállításra vonatkozó 
díjjavaslatot, helyette az előző évit fogadtuk el. Küldtek egy számlát, az ügyet bírósági útra 
tereltük, mivel fizetési meghagyást küldtek. Három település fogadott el ilyen díjat és 
mindenkinek kiküldték a számlát. Más település elbukta a pert, ki kellett fizetni a számlát, 
volt olyan település, ahol 60-80 %-ot kellett megtéríteni. Volt egy javaslat, hogy függesszék 
fel a pert. Tartottak egy megbeszélést, aminek a végére megegyezés született 55 %-ról, ami 
2,715,195 Ft, és el van felejtve a per. Lehet, hogy lesz még ügyvédi költség, de ezt közösen 
lesz fizetve.  
 

• Az ÉMOP 3.1.3 pályázattal kapcsolatban elmondja, hogy 107,5 millió forintot 
nyertünk el. 2008-ban fogadták be a pályázatot, akkor 20 % volt az ÁFA, most 25 %. 
Keressük a lehetőséget, hogy ezt hogyan tudnánk megoldani, mert nem a mi bűnünk. 
Ha időben elbírálják a pályázatot, ez nem alakul így. Az önerő összege 16,699 millió 
forint. Részletesen ismerteti a pályázatban szereplő utakat.  

• Az óvoda-bölcsőde pályázat nyert, nyílászárók cseréje, aljzat csere, stb. valósul meg. 
Nem zárja ki egy újabb pályázat beadását.  

• Kerékpárúttal kapcsolatos pályázat közbeszerzése megtörtént, meg voltak az 
egyeztetések is. Részletesen ismerteti a terveket.  

• Mezőszemere község megkereséssel élt a Képviselő-testület felé iskolatársulással 
kapcsolatban. Részletesen ismerteti a megkeresést. Akar a társulással foglalkozni a 
testület? Nekünk már nem sürgős a dolog, akkor lett volna az, ha 40 millió forintot 
nyertünk volna.  

 
Antal Mihály: Ezt alaposan meg kellene beszélni.  
 
Zelei András polgármester: Nincs idő az alapos megbeszélésre, ez az utolsó nap. Ezzel tudunk 
segíteni nekik, ránk nézve nem jár költséggel.  
 
Antal Mihály: A szándék korábban is meg volt, utólagos megállapodásokkal, tárgyalásokkal. 
A véleményeket ki kell kérni.  
 
Ragány András: Javasolja, hogy az igazgatónő és a tantestület beszélje át a dolgot. Ne ők 
szabjanak majd feltételeket.  
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Zelei András polgármester: Most még nem kell, most csak szándéknyilatkozatot tennénk, a 
jószomszédi viszony érdekében. Ez nem jár semmivel ránk nézve.  
 
Kósa Jenő: Először legyen tájékoztatva az igazgatónő, mielőtt a FAX elküldésre kerül.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Tavaly pár nappal hamarabb voltunk, a szükséges 
hozzájárulások beszerzésekor. Március 31-e a határidő, nem sok mindenre van idő. Ma jelent 
meg a KSZK-n az igazgatói pályázat.  
 
Zelei András polgármester: Javasolja, hogy az ivóvíz téma ne kerüljön most tárgyalásra. 
Szavazásra bocsátja a szándéknyilatkozat elfogadását, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
39/2010. (III. 30. számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Szándéknyilatkozat megadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Zelei András polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy lehetőség van szennyvíz 
pályázat benyújtására, önálló szennyvíztisztítóval. Volt egy víziközmű társulat, aminek lejárt 
a mandátuma, lehetőség van a kiválásra. Átadja a szót Kiss László részére.  
 
Kiss László: Köszönti a képviselőket. A jelenlegi helyzet már korábban áttárgyalásra került a 
Polgármester Úrral. Kikerültek az agglomerációból, ezért elkezdtek a dolgok után érdeklődni. 
Szihalomnak van esélye visszakerülni az agglomerációba, ha ez kérelmezésre kerül. Ez el lett 
juttatva a minisztérium felé, várhatóan a napokban megérkezik a visszajelzés. A pályázat 
feltétele, hogy ennek a kiírásnak megfeleljenek. A KEOP program élő, április 30, június 30, 
szeptember 15. a beadási határidő. El kellene kezdeni a munkát azért, hogy eljussunk egy 
beadható pályázatig. Szakmai ajánlattal kereste meg a testületet, sok projektet generáltak már. 
KEOP-os pályázatok terén szakirányú tapasztalattal rendelkeznek. Szükséges lenne a testület 
részéről egy szándéknyilatkozatra. 85 % támogatás elérése kell, tapasztalat szerint a 82 % 
meg szokott állni. A pályázat egyfordulós. Az előkészítés költségei beépíthetőek a pályázatba. 
Szihalomnak volt már sikertelen pályázata korábban. Mivel önállóan kell megoldani a 
szennyvízkezelését, így a terveket át kell dolgozni, új vízjogi engedélyekre lesz szükség. 
Kellene egy megbízás a tervezők részére, hogy el tudjanak indulni, víziközmű társulással 
vagy saját erővel, vagy létre kell hozni egy új társulást. A saját erő finanszírozása fontos 
kérdés, meg kell nézni, hogy mennyi az intézmény és a lakosság. Meg kell azt is nézni, hogy 
ez elegendő lesz-e vagy be kell vonni majd más forrást is, az üzemeltető, a szolgáltató részt 
venne a finanszírozásban. Az EU önerőalap is megoldás lehet, erről törvény van, élő 
lehetőség, de az igénybevétele nem tisztázott, ezt a lehetőséget nem javasolja. El kell végezni 
a felméréseket, és utána egy tárgyalást tartani, ha az önkormányzat mutat erre hajlandóságot. 
Több vízszolgáltatóval meg tudtak egyezni, de a Heves Megyei Vízmű is kinyilvánította 
ebbéli szándékát.  Első lépcsőfok a lakosság és az intézmények lennének. 75 %-nak 1 éven 
belül rá kell kötni, 5 éven belül 92 % legyen az arány. Alá kell majd írni egy csatlakozási 
nyilatkozatoz, hogy rá akarnak majd csatlakozni. Ez a pályázat beindítása miatt fontos. 
Előfordulhat, hogy egyes részeket el kell hagyni, mert kevés lenne a rákötés, de így is 
elindulhat a pályázat. Meg kellene egy céget bízni a pályázat elkészítésével. Tudnak ilyen 
céget ajánlani. Fontos még egy tervezői megbízás, kötelező mellékletek, és tervezői 
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adatszolgáltatások vannak. Az előkészítési szakaszon túlesett pályázat közbeszerzési eljárás 
alá esik, ezt a pályázathoz csatolni kell. Ez egy közös munka, az önkormányzat feladata az 
adatszolgáltatás és az üzemeltető kiválasztása.  
 
Zelei András polgármester: Van számítás a kiépítés illetve a tisztító költségére? 
 
Kiss László: Nincs műszaki koncepció. A folyamatban lévő pályázatokból vett számokkal 
tudják elemezni a beruházást, kb. 1,1-1,2 millió forint/ingatlan, 17-18 %-ot kell összeszedni a 
lakosságtól. Egy ilyen pályázattal nagyon sok munka van, és az sem jó, ha az egész 
beruházásnak nincs gazdája. 2011. év tavaszának beruházásáról beszélünk, a közbeszerzés 
idén lebonyolítható. Addig nem lesz beruházás, amíg a szerződések, illetve a feltételek 
nincsenek meg. Lesz új kiírás is az ivóvízre is.  
 
Tóth Barnabás: 75 % a lakossági támogatás. El kell gondolkodni azon, hogy befogják-e 
vezetni a talajterhelési díjat, és akkor nagyon keményen kell fizetni.  
 
Dobos Miklós: A lakosnak el kell számolni az elszállított szennyvízzel és a mérőn áthaladó 
vízzel, a különbözet után kell a talajterhelési díjat fizetni.  
 
Kiss László: Fontos a díj, 350-450+ÁFA díjak szoktak kijönni, ez messze alatta van annak, 
amit a szippantásért ki kell fizetni. Meg kell csinálni a víziközmű társulatot, ez egy fontos 
elem. Fontosak a tervezések, a műszaki kidolgozottság, nem szabad elvi szinten gondolkodni.  
 
Dobos Miklós: Elkészült az 5 településre a tervdokumentáció, erről le kell választani 
Szihalmot, újból el kell végezni a közműegyeztetéseket, a kezelői hozzájárulásokat. 
Önkormányzati tulajdonban kell legyen a telephely. Ezeket a terveket át lehet dolgozni, de 
nagyon rövid az idő, május közepéig be kell adni a terveket. Igen komoly díjakat kérnek, pl. 
60 ezer forintot kér az ÉMÁSZ, a vasút 300 ezret. 100 %-os csatlakozásra vonatkozóan 
készítik el.  
 
Zelei András polgármester: Kiépíthetőség szempontjából rendezett a település és nem 
szeretnénk a lakosság körében feszültséget kelteni.  
 
Kiss László: Ha akarja az önkormányzat ezt a beruházást, akkor a testületnek dönteni kell 
arról, hogy pályázatot kíván benyújtani erre a forrásra.  
 
Zelei András polgármester: Szavazásra bocsátja a pályázat benyújtását, amit a Képviselő-
testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
40/2010. (III. 30. számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: KEOP pályázat benyújtása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Zelei András polgármester: A 30 %-os állami támogatást igénybe lehet venni a sajáterőre? 
 
Kiss László: Igen. Három ajánlatot kell bekérni, nem nyertes pályázat esetén a költséget 
magukra vállalják. Ha nyer a pályázat, akkor a pályázatba be lehet a költséget építeni. Az N-
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Alexander megbízása nem közbeszerzés köteles, banki jutalékért dolgoznak, az önkormányzat 
bízza meg őket megbízási díj nélkül.  
 
Zelei András polgármester: Szavazásra bocsátja az árajánlatok bekérésére vonatkozó 
javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
41/2010. (III. 30. számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Árajánlatok megkérése.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Nagy Sándor: A cég több éve foglalkozik pályázatok elkészítésével, korábban Gönc 
városában dolgoztak, most Szentendréről kaptak megbízást, valamint Dormándon is ők 
intézték a beruházást. A legfontosabb feladat az, hogy össze kell szedni az 
ingatlantulajdonosok névsorát, ki kell válni a társulatból, ami hosszadalmas folyamat lesz.  
 
Zrupcsán László: Nem úgy készültek, hogy testületi határozatokat hoznak. A pályázatban az 
önerőt, a rákötési szándékot igazolni kell, ezért fontos egy víziközmű társulat megszervezése. 
Ahogy korábban Dormánd kivált, úgy Szihalom is kiválhatna, de lejártak a bizottsági 
tisztségek, ezért nehéz ezt keresztülvinni. Azt kell eldönteni, hogy új víziközmű társulatot 
hoznak létre vagy a régit próbálják.  Az lenne a jó, ha ez megszűnne egy végelszámolás 
keretében, de ehhez a többi településsel egyeztetni kell. Újra meg kell keresni a lakosságot az 
elindításhoz. Véleménye szerint egy új víziközmű társulatot kellene létrehozni. A KEOP azt 
támogatja, ahol ház van, és a víz be van kötve. Ettől függetlenül szervezni kell az üres 
telkeseket is, mert utólag ők is rácsatlakozhatnak, de kötelezni nem lehet. A holnapi nap 
folyamán elküldik a számításokat, végeznek egy modellezést. Azért is fontos, hogy hitelt 
lehessen felvenni. Amikor megkötik a szerződést, nem kell fizetni. Javasolja, hogy az első 
részletet az önkormányzat fizesse be, ez egy gesztus lenne az önkormányzat részéről, hogy 
elkezdődhessen a beruházás. 5-7 ezer forint lenne, de a hitel felvételekor ezt az önkormányzat 
visszakapja. Ez is benne lenne a modellezésben. Létre kell hozni egy szervező-előkészítő 
bizottságot, amit a lakossági fórum előtt meg kell választani. Meghatalmazottakat kell 
választani, akik a lakosságot képviselik. Feladatuk az előkészítés, elkísérik őket, jelen vannak 
a lakossági fórumon. Már a fórumon be lehetne lépni, szerződést kötni, utána végigjárják a 
falut.  
 
Nagy Sándor: Elkészítik a papírokat, átküldik e-mailben, 14-én lehetne megtartani a lakossági 
fórumot, 17-18 órakor kezdődne. Nagy segítség lenne, ha egy megbízó levéllel ellátva tudnák 
a lakosságot felkeresni, plusz még valakik el is kísérhetnék őket. Nagy segítséget jelent a 
helyi jelenlét, akiket ismernek a lakosok. Kellene 1 elnök, 2 tag, 8 küldött. 
 
Koós Jánosné: Csak nagykorú személy köthet szerződést? 
 
Zrupcsán László: A tulajdonosként vagy az egyéb jogcímen lehet szerződést kötni. Bárki 
beléphet, bárki köthet lakossági takarékszerződést. Meg kell keresni azt a kört, hogy a 
részletfizetést biztosítani tudjuk.  
 
Nagy Sándor: Ezt az összeget a bekötéskor használják fel. Ha most elindul a beruházás, ezen 
nem fognak változtatni.  
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Antal Mihály: Aki nem részletekben szeretne fizetni, annak is lenne egy kedvezményes 
lehetőség? Mennyiről fog szólni a szerződés? 
 
Nagy Sándor: 30 %-nál többet fog fizetni, mert kifizeti egy összegben. 18-20 % forráshiányt 
nézve kijön, hogy egy érdekeltségi egység kb. 250 ezer forint. Aki nem egy összegben fizeti 
ki, az kb. 180-190 ezer forint. Nem az ingatlan tulajdonosa veszi fel a hitelt.  
 
Zelei András polgármester: Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy az önerőt a víziközmű 
társulat biztosítsa, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
42/2010. (III. 30. számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Önerő biztosítása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi 
  
Zelei András polgármester: Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy a társulás 
szervezésével, a bejegyzéssel az N-Alexander Kft. kerüljön megbízásra, amit a Képviselő-
testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
43/2010. (III. 30. számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: N-Alexander Kft. megbízása.   
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Antal Mihály: Ez az összeg visszatérül még ebben az évben? 
 
Zrupcsán László: Az első résszámla kibocsátásakor térül meg. Akik egy összegű fizetést 
vállalnak vagy taggá válnak, akkor kell fizetni, amikor alá van írva a támogatási szerződés.  
 
Zelei András polgármester: Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy az ösztönzés érdekében 
a díjat az önkormányzat átvállalja, 2010. év terhére, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
44/2010. (III. 30. számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Díj megelőlegezése. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Zelei András polgármester: Szavazásra bocsátja a 14-i lakossági fórum 18,00 órakor történő 
megtartását, valamint a megbízottak 17-i, 18-i bejárását, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
45/2010. (III. 30. számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Lakossági fórum megtartása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Zelei András polgármester: Szavazásra bocsátja a Szervező Előkészítő Bizottság Elnökének – 
Ragány András – megválasztását, valamint a víziközmű társulat elnökének – Tóth Barnabás – 
megválasztását, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta:  
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
46/2010. (III. 30. számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Szervező Előkészítő Bizottság Elnökének és a víziközmű társulat elnökének 
megválasztása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
A témával kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Zelei András polgármester: Vízmű üzemeltetéssel kapcsolatban megkérdezi a képviselőket, 
hogy készüljön-e szándéknyilatkozat? 
 
A Képviselő-testület részletesen megtárgyalta a javaslatot, és az alábbi egyhangú határozatot 
hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
47/2010. (III. 30. számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Vízmű üzemeltetéssel kapcsolatos szándéknyilatkozat.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Zelei András polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy ismételten lehetőség van a 
Gyermekétkeztetési Alapítványnál élelmiszerre pályázatot benyújtani.  
 
A Képviselő-testület részletesen megtárgyalta a javaslatot, és az alábbi egyhangú határozatot 
hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
48/2010. (III. 30. számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Pályázat benyújtása a Gyermekétkeztetési Alapítványhoz.   
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Zelei András polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az ÉMOP pályázat 
támogatási szerződésének megkötéséhez elengedhetetlen, hogy az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetésének előirányzatát a beruházás összköltségével módosítsuk. Ennek értelmében 
költségvetési rendeletünk bevételi oldalát meg kellene emelni egyrészt, felhalmozási bevételt 
107.532 e/Ft-tal, valamint fejlesztési hitelként be kellene állítani 16.662 e/Ft-ot, ennek kiadási 
oldala a beruházások kiemelt előirányzaton belül szerepel, összegszerűen 124.194 e/Ft. Így 
költségvetésünk főösszege: 436.210 e/Ft-ra módosul. Kéri a képviselőket a költségvetési 
rendelet elfogadására.  
Szavazásra bocsátja a rendeletet, amit a Képviselő-testület elfogadott és az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2010. (III. 31.) számú RENDELETE 

A 3/2010. (II. 15.) számú az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, módosításáról és 
végrehajtásának rendjéről 

 
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem hangzott el, hatósági ügyek 
tárgyalása miatt, Zelei András polgármester zárt ülést rendel el.  
Hatósági ügyek tárgyalása után az ülést 19.40-kor bezárta.  
 
 
 
Szihalom, 2010. március 30. 
 
 
 
  Zelei András    Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester   Jegyző 


