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I. 
JEGYZŐKÖNYV  

 
 

Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 20-án 16.00 
órakor tartott rendkívüli  ülésén.  
 
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szihalom 
 
Jelen vannak: 

• Bóta József Sándor polgármester  
• 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.  
 
Meghívottak közül megjelent: 

• Dr. Bódis Károly ügyvéd 
• Király László szakértő 

 
Bóta József Sándor polgármester: Köszönti a megjelent vendégeket, a Képviselő-testület 
tagjait. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 2 fő jelezte távollétét, munkájukból 
adódóan nem tudnak jelen lenni. 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az ülés összehívására telefonon került sor, az ügy 
fontosságára tekintettel. Még a napirendi pont megtárgyalása előtt tájékoztatja a képviselőket, 
hogy 2010. december 25-28-ig lehullott nagy mennyiségű csapadék és hóolvadás miatt 
összegyűlt vizet az árkok nem tudták elvezetni, ezzel veszélyeztetve a Szemerei, Dobó K., 
Kossuth utakat, illetve a Kossuth út Mezőkövesd felöli felső szakaszán lévő ingatlanokat. A 
védekezés költsége 814.500 Ft, mivel az Önkormányzat anyagi helyzete rendkívül rossz, 
ezért költségvetésünkből a vis maior helyzetet megoldani nem tudjuk.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
1/2011. (I. 20.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Vis maior támogatás igénylése.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
Bóta József Sándor polgármester: Döntést kell hozni a „Szihalom útfelújítás, 
akadálymentesítés 2010.” elnevezésű egyszerű közbeszerzési eljárásban.  
Felkéri Dr. Bódis Károly ügyvéd Urat, hogy tájékoztassa a képviselőket.  
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Dr. Bódis Károly ügyvéd: Beszámolója a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Fél ettől a dologtól, nem biztos, hogy a legalacsonyabb ár a 
reális. Az a baj, hogy az összeget nem tudjuk kihasználni, túl alacsony teljesítést eredményez. 
Komoly aggálya van a közbeszerzésekkel, túlzott bonyodalmak vannak a műszaki dolgokkal, 
nem érjük el azt a célt, amit szeretnénk. Nagy a felelőssége a műszaki szakértőnek. Az a 
műszaki tartalom azzal a válasszal vajon le lett-e teljesen fedve. Mennyire felel meg annak, 
hogy ők teljesítették ezt a műszaki tartalmat, amit kellett. Most borítékolja, hogy ebből nem 
lesz út.  Ugyanez lesz a helyzet az IKSZT-vel, nem biztos, hogy előnyös a település számára, 
félő, hogy nagyon ráfaragunk a végén.  
Komoly problémát jelent az önrész kérdése is. Van az önkormányzatnak egy kimerített 
hitelkerete, hitelt nem nagyon tudunk már felvenni. Meg kell teremteni a belső hitel 
visszatörlesztést. Felelőtlen gazdálkodási helyzet alakult ki, azt hitték, hogy mindent lehet 
hitelből fedezni. A banki hitelezést is megszigorították.  
 
Dr. Joó Csaba: Le lett írva Király Úr részéről, hogy ez így elfogadható? Ezt kérni kellene 
akkor.  
 
Dr. Bódis Károly ügyvéd: Nem került leírásra. Az értesítésnek legkésőbb hétfőn ki kell 
mennie. A döntés után 15 nap a fellebbezési határidő, azután lehet az eljárás meghívásos.  
 
A Képviselő-testület részletesen megtárgyalta az útfelújítás és akadálymentesítési beruházást 
és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2011. (I. 20.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Szihalom útfelújítás, akadálymentesítés 2010. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Az orvosi rendelő felújításával kapcsolatban kérné a 
szerződést és a számlát. Nem véletlenül volt a gyors elpakolás.  
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a falunap június 3-4-5 kerülne megtartásra. Józsáné 
Debreceni Edit készíti a pályázati anyagot. Ismerteti a programtervet és a résztvevőket.  
 
Több hozzászólás, kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor polgármester 17.40 
perckor az ülést bezárta.  
 
Szihalom, 2011. január 20. 
 
 
 
 Bóta József Sándor   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
 Polgármester     jegyző  
 
 
 
   
 


