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VI. 
JEGYZŐKÖNYV  

 
 

Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 18-án 
13.00 órakor tartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. 
  
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szihalom 
 
Jelen vannak: 

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

 
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, ismerteti a napirendi 
pontot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.  
 
Napirendi pontok: 

1. Szihalom Intézményfejlesztés Pályázat megtárgyalása.  
Ea.: Bóta József Sándor polgármester  
2. Egyebek 

 
I. Napirendi pont:  Szihalom Intézményfejlesztés Pályázat megtárgyalása.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a mai rendkívüli ülés 
azért került összehívásra, mivel Dr. Bódis Károly megküldte az óvoda felújításával 
kapcsolatos határozat mintát, mivel az ajánlatok különböző okok miatt érvénytelenek, az 
eljárás eredménytelen. A jogorvoslati határidőt követően új közbeszerzési eljárást kell 
lefolytatni. Az útfelújítással kapcsolatos előzetes vitarendezést követő jogorvoslati határidő 
lejárt, egyetlen ajánlattevő sem fordult a döntőbizottsághoz jogorvoslatért. Ezért az 
útfelújításra vonatkozó, az ajánlati dokumentáció részét képező vállalkozási szerződés a 
Magyar Aszfalt Kft-vel aláírható.  
Ismerteti a határozati javaslatot.  
A Polgármesteri hivatal vonatkozásában meghívásra kerül a Füzes-Bau Kft. (Füzesabony, 
Templom u. 26.), Eger „KAS” Kft. (Eger, Meder u. 26.), Little Bt. (Mezőkövesd, Jolán u. 6.). 
Az Óvoda vonatkozásában a Zele-Bau Kft. (Kál, Fő út Felső út 1.), Stoking Trade Kft. 
(Besenyőtelek, Kalász-tanya), Work-Color Kft. (Füzesabony, Temető út 10.) kerül 
meghívásra.  
Kérdés, észrevétel nem érkezett. Bóta József Sándor polgármester szavazásra bocsátja az 
elhangzottakat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatokat 
hozta: 
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Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2011. (II. 18.) számú HATÁROZATA 
 

Tárgy: „Szihalom intézményfejlesztés 2011.” 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
25/2011. (II. 18.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Polgármesteri Hivatal és Óvoda ajánlattevőinek meghívása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Az alábbiakról tájékoztatja a képviselőket: 

• A közétkeztetéssel kapcsolatos szerződés aláírásra került a Juventus Panoráma Kft-
vel.  

• 9 millió forint összegű pályázatot nyert el a zeneiskola. Ismerteti a pályázatot.  
• Az orvosi rendelő átadás-átvétele február 25-én lesz. Az orvosi rendelőben ajtó kerül 

behelyezésre, így külön helyiségben lehet az asszisztens és a doktornő. A lakást bérbe 
venné, de nem aludna itt. 

• Pál Sándorné a füzesabonyi Kavicsbányától telefonon kereste meg azzal kapcsolatban, 
hogy utat szeretnének, de a terület szántó művelési ágként szerepel. Abban az esetben 
lehet tárgyalni, ha az összes terhet magukra vállalják. Átadja a telefonszámot Dr. Joó 
Csaba részére, egyeztetés céljából. Ez a terület árok és szántóként van nyilvántartva. 
Tisztázni kell a jogi helyzetet.  

 
Dr. Joó Csaba: Véleménye szerint nem akar művelési ágból kivonatni, szilárd burkolattal 
akarja az utat ellátni. Megnézi a térképen, és utána jár a dolognak. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Az IKSZT pályázattal kapcsolatban tájékoztatja a 
képviselőket, hogy Ficzere György elkészítette a terveket, amit részletesen ismertet. Az 
önkormányzatnak az ÁFA-t kell fizetni. Dr. Bódis Károly szakértő szerint meghívással 
bonyolítható le a beruházás.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
26/2011. (II. 18.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: IKSZT pályázat meghívásos eljárása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az ÉMOP pályázat 
keretében kiadásra kerül prospektusok lehetséges változatait és árait. A Szerkesztő 
bizottságba javasolja Ficsór Kálmánnét, Józsáné Debreceni Editet, Dr. Joó Csabát. A felelős 
kiadó Bóta József Sándor polgármester lenne. Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

27/2011. (II. 18.) számú HATÁROZATA 
 

Tárgy: Szerkesztő bizottság tagjainak elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A köszöntő rész megírását vállalja. Véleménye szerint a 
programot betétként kell elhelyezni a kiadványban, mivel változni fog. Szerepelhetnének 
benne közérdekű telefonszámok, intézmények, civilszervezetek. Véleménye szerint 
vállalkozások akkor legyenek benne, ha az illető fizet érte. Szihalmi Turisztikai Kalauz lenne 
az elnevezése, 1 oldal a Zsóriról jelenjen meg.  
Javasolja, hogy a lakossági fórum 2011. március 26-án, szombaton 17 órakor kerüljön 
megtartásra.  
 
 
Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor 
polgármester 14.30 órakor az ülést bezárta.  
 
 
 
Szihalom, 2011. február 18. 
 
 
 
 

Bóta József Sándor  Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
Polgármester   Jegyző 

 
 
 
 
        
 
 
   
 


