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JEGYZŐKÖNYV  
 

Készült: 2010. április 27-én 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. Ficsór Kálmánné képviselő 
5. Kiss László képviselő 
6. Kósa Jenő képviselő 
7. Póka Sándorné képviselő 
8. Ragány András képviselő 
9. Tóth Barnabás képviselő 
 

Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 
 
Meghívottak közül megjelent: 

• Koós Jánosné Pénzügyi bizottság külső tagja 
• Zsámba Albertné Pénzügyi bizottság külső tagja 
• Józsáné Debreceni Edit Művelődési ház igazgató 
• Majoros Viktória pénzügyi tanácsos 

 
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea. 
 
Zelei András polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította a határozatképességet és 
szavazásra bocsátotta a napirendet, melyet a képviselők egyhangúan elfogadtak. Elmondja, hogy 1 fő 
jelezte távollétét. 
 
Napirendi pont: 

1. Zárszámadás az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról.  
Ea.: Zelei András polgármester 
2. Tájékoztató a folyamatban lévő fejlesztésekről, pályázatokról.  
Ea.: Zelei András polgármester 
3. Bejelentések, indítványok, javaslatok.  

 
I. Napirendi pont: Zárszámadás az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról.  
 
Póka Sándorné: Javasolja, hogy a Zeneiskola költséghatékonysága kerüljön megtárgyalásra.  
 
Zelei András polgármester: A beszámolóból is kiderül, hogy elköltött pénzről van szó. A Zeneiskola 
évek óta próbált úgy gazdálkodni, hogy minél kevesebb hiányuk legyen. Ugyan így tesz a többi 
intézmény is. Póka Sándorné vetette fel, hogy Gulyás László részesüljön pluszjuttatásban.  
 
Póka Sándorné: Anyagi juttatásra gondol, Pedagógus Napra vagy évvégén. 
 
Antal Mihály: Nettó 60 ezer forintot javasol.  
 
Koós Jánosné pénzügyi bizottság külső tagja: Nettó 100 ezer forintot javasol.  
 
Zelei András polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület 2 tartózkodással 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
62/2010. (IV. 27.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Gulyás László Zeneiskola-vezető juttatása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Zelei András polgármester: A pénzügyi bizottság javasolja a beszámoló elfogadását. Szavazásra 
bocsátja a 2009. évi költségvetési beszámolót, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2010. (IV. 27.) sz. RENDELETE 

az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásáról 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
II. Napirendi pont: Tájékoztató a folyamatban lévő fejlesztésekről, pályázatokról.  
 
Zelei András polgármester: Az alábbiakról tájékoztatja a képviselőket: 

• ÉMOP pályázatnál a szerződéskötés még nincs meg, sok mindent kell pótolni. Lejártak az 
engedélyek, új tulajdoni lapokat kellett beszerezni. Még a becsatlakozó utakról is ki kellett 
kérni. Ha 30-nál kevesebb lakóingatlannal rendelkezik az utca, tulajdoni lapot kell kérni, de 
meg kell keresni, hogy hány tulajdonos van, és ki kell értesíteni, listát kell becsatolni. 
Felvetődött benne, hogy lezáratja a Szemerei utat, és pénzt szedünk azért, hogy ott el lehessen 
járni. Hiánypótlásként kell ezeket a dokumentumokat becsatolni. Be kell még fizetni 3 millió 
forint körüli összeget, a kiviteli tervek 2,6 millió forint + ÁFA.  

• IKSZT pályázatra nyertünk 31 millió 876 forintot ebből 5 millió eszközbeszerzés.  
• Óvoda felújításra nyertünk 11 millió forintot, ezt már a számlára is utalták. A holnapi nap 

folyamán jön majd le az ügyvéd, aki a közbeszerzést bonyolítja, együtt lesz a közbeszerzés 
lebonyolítva, így kb. 1 millió forintot meg lehet takarítani.  

• A térfigyelő rendszerrel kapcsolatban elmondja, hogy már csinálják, az ÉMÁSZ még nem 
kötötte le a hálózatot, addig nem lehet csinálni.  

• A kerékpárúttal kapcsolatban elmondja, hogy 1-1 millió forintot nyertünk Füzesabonnyal 
közösen, ezt utólagosan fedezik le, nekünk 1,466 millió forintot kell befizetni, amikor a MÁK-
hoz érkezik a számla utalják nekünk a pénzt.  

• Leader pályázat elnyerésére jó esély van, járda, a hivatal illetve az orvosi rendelő előtti 
parkoló kialakítása van benne. Egy pályázatot az önkormányzat adott be, egyet pedig a 
Szihalom Községért Alapítvány. 

• A szennyvízpályázattal kapcsolatban elmondja, hogy a napokban megtudjuk, hogy mit 
mondanak, és utána tudunk kérdezni a karácsondinak, hogyan tudják működtetni a telepet. Ha 
megépül, akkor tudjuk eldönteni, hogy ki legyen a működtetője.  

• 80 ezer forintot nyerünk a Heves Megyei Közgyűléstől, ebből a pénzből lekerítjük a 
focipályát. Sokszor leverték a lakatot, a labda berepült a kertekbe. Kint volt a földmérő, az 
önkormányzat részéről is marad ott egy kis föld, a tulajdonosokkal megegyezünk. Nem lesz 
szabad átjárás. Az oszlopokat Kovács István készíti, a drótot megvásároljuk.  

• Hozzá kezdtünk a járda megépítéséhez. 1 millió forint van a tiszteletdíjból, olcsóbb a beton 
rendelése, mintha itt keverjük.  

 
 Ragány András: A Vörösmarty út és Ady út közötti részen van egy kettős villanyoszlop, ott van egy 
verem, azt meg kellene csináltatni, mert omlik be mellette a föld.  
 
Zelei András polgármester: A foci pályáról el lesz takarítva az összes föld, majd azzal kijavítjuk. Le 
lesz majd úgyis szállítva a Rimához. 
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Tóth Barnabás: Az óvoda pályázatban mi van benne? 
 
Zelei András polgármester: Nyílászárók cseréje, szigetelés, parketta, vizesblokk csere.  
 
Tóth Barnabás: A vizesblokk nagyon rossz állapotban van. A bemenő vezetéket ki kell cserélni. Az 
útnál is fel kell majd mérni, hogy kinek van vascsővel bekötés, mert ne akkor kelljen az utat bontani, 
ha már készen van.  
 
Zelei András polgármester: Ki cseréli ki? 
 
Tóth Barnabás: Még mindig olcsóbb, ha mi cseréljük ki, mintha az aszfaltot szedjük fel. Ezek a csövek 
30-40 év után tönkre mennek.  
 
Póka Sándorné: Mikor kezdik a munkát? 
 
Zelei András polgármester: Július-augusztus hónapban biztos nem.  
 
Póka Sándorné: Az elnyert pályázatok önrészével mi lesz? Lehet önrészre pályázni? 
 
Zelei András polgármester: A kötvény most lenne jó, ha itt lenne 280 millió forint értékű kötvény. 
Eladjuk a fenti kis házat. Az önrészt kipótolhatjuk úgy is, hogy közmunkások besegítenek az építésbe. 
Az út önrésze 16 millió forint. Volt arra lehetőség, hogy aki korábban adott be pályázatot önerőre is 
pályázhatott, de a mi pályázatunkat nem bírálták el időben, ez nem a mi hibánk.  
 
Póka Sándorné: Kiküldte a Heves Megyei Vízmű az üzemeltetési szerződést, ez téma lesz majd? Nincs 
szó benne fejlesztésről.  
 
Zelei András polgármester: Azért lett kiküldve, hogy lássák a képviselők is, hogy milyen szerződést 
küldött ki a vízmű.  
Az alábbiakról tájékoztatja továbbá a képviselőket:  

• Megegyezés született a Remondissal, 2,7 millió forintról, egyébként 6-7 millió forintot kellett 
volna fizetni.  

• Kellene venni egy fűnyírót, mert nincs fűnyírónk. 130 ezer forintért vettünk korábban, 160 
ezer forint lett volna a javítása. Tavalyelőtt egyet elloptak.  

 
Tóth Barnabás: Ki dolgozott vele? Aki dolgozik a géppel és elromlik a keze alatt, az a felelőse. A 
vízműnél ilyenkor ki kellett fizetni a költségeket.  
 
Zelei András polgármester: A kistraktor 10 éves volt, belementek vele az árokba. Egy közmunkásra 
ezt nem lehet ráterhelni. Még dolgozónál se mondja, hogy fizesse ki. Arról nem tehetünk, hogy kopik 
a motor.  
 
Póka Sándorné: Miből lehet ezt megvenni? 
 
Majoros Viktória pénzügyi tanácsos: A fejlesztés terhére van tervezve.  
 
Zelei András polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a május 01-i rendezvény 411 ezer forint 
+ ÁFA összegbe fog kerülni, az út pályázat terhére. Ebből az összegből sátrat is fogunk vásárolni. 
Részletesen ismerteti a programot.  
 
Ragány András: A trambulinnal nagyon kell vigyázni, balesetveszélyes, szerződést kell kötni vele.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: A közbeszerzésnél közreműködő ügyvéd kéri, hogy a 
Képviselő-testület fogadja el. Részletesen ismerteti a Közbeszerzési Szabályzatot.  
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Szavazásra bocsátja a Közbeszerzési Szabályzatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott 
és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
63/2010. (IV. 27.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Közbeszerzési Szabályzat elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Szihalom honlapon meg 
kell jelentetni a 2010. évre vonatkozó közbeszerzéseket. 3 pályázat van, és a Juventus Panoráma Kft. 
szerződése is lejár, újra kell kötni. Ha új pályázat kerül elnyerésre, a tervet módosítani kell. Célszerű 
az út, járda, óvoda, IKSZT pályázatot egyszerre meghirdetni. Szavazásra bocsátja a Közbeszerzési 
Tervet, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
64/2010. (IV. 27.) számú HATÁROZAT 

 
Tárgy: Közbeszerzési Terv elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
Zelei András polgármester hatósági ügyek tárgyalása miatt zárt ülést rendel el.  
 
Hatósági ügyek tárgyalása után az ülést 16.00 órakor bezárta.   
 
 
 
Szihalom, 2010. április 27.  
 
 
 
 
 Zelei András    Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
 Polgármester     jegyző  
 
 
  
 
 
 
 
 
 


