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VIII.  
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-án 15.00 
órakor tartott Képviselő-testületi ülésén. 
  
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szihalom 
 
Jelen vannak: 

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

 
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea.  
 
Meghívottak közül megjelent: 

• Kissné Redele Mária KIKI Ig. 
• Ficsór Istvánné KIKI részegység vezető 
• Józsáné Debreceni Edit Művelődési Ház Ig. 
• Gulyás László Zeneiskola részegység vezető 
• Menyhárt Károlyné Óvoda részegység vezető 
• Koós Jánosné Pénzügyi bizottság külső tagja 
• Majoros Viktória Pénzügyi vezető tanácsos 
• Dr. Paksi Gábor ANPAST Kft. részéről  

 
Bóta József Sándor polgármester: Köszönti a megjelent vendégeket, képviselőket, 
megállapítja, hogy a testület határozatképes, 1 fő jelezte, hogy késni fog. Ismerteti a napirendi 
pontokat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.  
 
Napirendi pont: 

1) A KIKI Intézményvezető tájékoztatója az intézmény 2011/2012. évben végzett 
tevékenységéről 
Ea.: Ficsór Istvánné Általános iskola intézményegység-vezető 

2) Tájékoztató a településen működő, önkormányzati támogatásban részesülő 
civil szervezetek munkájáról  
Ea.: Dr. Joó Csaba TOBÁN Hagyományőrző Egyesület Elnöke, Koós Jánosné 
Fúvós és Majorett Egyesület Elnöke 

3) Szennyvízberuházás építési szerződés közbeszerzésének elfogadása 
4) Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek 

 
I. Napirendi pont: A KIKI Intézményvezet ő tájékoztatója az intézmény 2011/2012. 
évben végzett tevékenységéről 
 
Bóta József Sándor polgármester: Tudja, hogy az igazgató asszony jelenleg is táppénzen van, 
viszont a beszámolóból kitűnik, hogy az ő munkája is benne van. 1 táblázat hiányzik az 
anyagból. Várja a kérdéseket, észrevételeket.  
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Farkas József: Óriási munka volt ezt az anyagot összeállítani, megköszöni a tantestület 
munkáját. Látni, hogy komoly munka következménye. Konkrétabban le kellene írni a 
hiányosságokat, problémákat, pl. hogy túl zsúfolt a napközi.  
 
Ficsór Istvánné KIKI részegység vezető: 4 napközis csoport volt, ez lecsökkentésre került, 
jelenleg 3 van, de igény mindig volt rá. Ebben az évben lesz még így ez a felállás, mert 
bevezetésre kerül az egész napos ellátás, különböző szakkörökkel, egyéb tevékenységekkel 
kell majd megoldani a gyerekek felügyeletét. Azoknál a gyerekeknél lehet majd kedvezményt 
adni, ahol a szülő kéri, és az iskola vezetése engedélyezi. A mindennapos testnevelés 1-5 
osztályba lesz 2012-2013. tanévtől.   
 
Farkas József: Megoldható ez? Adnak rá státuszt? 
 
Ficsór Istvánné KIKI részegység vezető: Megoldják, de úgy nem, hogy minden osztálynak a 
tornateremben legyen, de erről még ők sem tudnak részleteket. A délutáni tevékenységben 
tudják elképzelni a minden napos mozgást, pl. sportkör, tánc, stb. Ha a gyerek arról az óráról 
lemarad, akkor igazolatlan órának minősül.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A törvény betűit nem lehet szó szerint venni, rugalmasan 
kell kezelni, mert más a törvény és más a valóság. A KIKI beszámoló részletes, alapos a 
minőségbiztosítás területén. A beszámolóból hiányolja többek között – ami a fenntartót is 
érdekelné – a tanítási napok számát, tanórán kívüli munka, hány tanítás nélküli munkanap 
volt, hogy alakult a szorgalmi időszak, meg vannak-e az előírt óraszámok, miért volt 1 héttel 
korábban az osztályozó konferencia, utána 1 hétig mivel foglalkoztak a tanulók, mi volt ekkor 
a pedagógus feladata, lett-e túlóra elszámolva, meg van-e tervezve a szabadság ideje alatt a 
gyerekek felügyelete? A fenntartó váltás lehetőségét vizsgálták-e, mit tartanának 
optimálisnak, hogyan működjön tovább. Az iskola tisztasága véleménye szerint is 
kifogásolható. A ballagás lebonyolítását kifogásolja, a műsor alapján nem érezte azt a 
hangulatot, aminek lenni kellett volna, úgy érezte, elveszítette a jellegét. A vezetőségnek a 
kívülállók szemével is nézni kell. El kell indulni ezeken a pontokon azért, hogy tisztábban 
lássunk, hogy tudjuk mit csinálunk. Ezeket a kérdéseket, észrevételeket a jobbítás 
szándékával tette meg.  
 
Kissné Redele Mária KIKI Ig.: A tanévet még ő indította, a tanév rendje: 183 nap a tanítási 
napok száma, 5 nappal rendelkezhet a tantestület, 3 napot használtak fel.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Mit tanítottak, ha meg volt a tanévzáró értekezlet? 
 
Ficsór Istvánné KIKI részegység vezető: Év végi ismétlések voltak.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ha a gyerek tudja, hogy le van zárva, a jegye nem fog 
változni, hogy figyel oda az órán? Az ismétlésnek így nem látja értelmét.  
 
Kissné Redele Mária KIKI Ig.: Máshol is így van megoldva, hogy az osztályozó értekezletet 
hamarabb megtartják, mint a tanév utolsó napja. A tanév rendjébe belefér, évek óta ez volt a 
szokás, mert a korábbi vezetők is így csinálták, a hagyományoktól nem tértek el. A tanóra 
meg van tartva, ismeretszerzési lehetőségre van idő különböző tevékenységekkel, ami a 
közösséget is építi. A tanítási szünet szabadság a pedagógusnak, vagy különböző 
tevékenységeket végeznek, pl.: túrázás, akadályverseny. Felügyeletet biztosítanak. A 
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tisztasággal kapcsolatban elmondja, hogy tényleg koszos az iskola. Koszosak a falak, ezért 
próbálták úgy megszervezni, hogy kis lépésekkel végzik el a tisztasági festést, a parketta 
csiszolását. A nevelési, oktatási feladatokat kell előtérbe helyezni, utána a minőségbiztosítást. 
Kétféleképpen kell értékelni a minőségbiztosítást, nehéz nyomon követni, a partnerek igényeit 
figyelembe szokták venni. Ha valamelyik partneri kör elégedetlenségét fejezi ki, mindig 
megvizsgálják. Egyedül a környezetet kifogásolja mindeni. Próbálják a dolgokat rendezni, de 
nehéz a szülőket megnyerni. Az embereket az érdektelenség veszi körül, a szülők 
megszólítása nagyon nehéz feladat. Minden évben újítanak valamit, új rendezvényeket 
csinálnak. Mindig javasolják, hogy a rendezvényeken, nyíltnapokon vegyenek részt, ne arra 
hagyatkozzanak, amit mások mondanak.  A II. félévről kimaradt a betegsége miatt, de így is 
nyomon követ mindent, pályázatokat is nyertek. Minden lehetőséget megragadnak, amivel 
eszközt fejleszteni tudnak.  
 
Ficsór Istvánné KIKI részegység vezető: A nyári napközis igényt felmérték, 3 gyerek jelzett. 
A ballagással kapcsolatban elmondja, hogy korábban megnézték az udvart és nincs megfelelő 
árnyék, maximum a 8. osztályt tudták volna leültetni, nem tartja ezt jó megoldásnak.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A ballagások a nyitott térhez kötődnek, ezt átgondolásra 
javasolja, mert káosz érzetét keltette. Elfogadta úgy az iskolát ahogy van, mert azt mondták, 
hogy itt minden jó. Azt szeretné most érzékeltetni, hogy vannak gondok. A példamutatás 
területén több aktivitást várna el. A vezetés részéről sugározzon a derű és az optimizmus, 
ragadjon át a tanár kollégákra is. Nem lett iskolaellenes, nem azért mondja el ezeket a 
dolgokat. Ha lesz egy OKM ellenőrzés, ezeket a kérdéseket fogják feltenni, és ha gond van, 
előveszik a fenntartót. Arról is szeretett volna olvasni, hogy miként áll a helyzet a katasztrófa 
védelemmel, pl. hány poroltó van?  
 
Kissné Redele Mária KIKI Ig.: Év elején a munkavédelmi felelős elmegy és leellenőriz 
mindent, tűzvédelmi gyakorlatot tart, ellenőrzésre be tudja mutatni a jegyzőkönyveket.  
Az elkövetkező időben az igényeknek megfelelően fogják elkészíteni a beszámolójukat. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Lett túlóra elszámolva az utolsó héten? Megkapta a 
tantestületi értekezletre szóló meghívót, és nem volt benne, hogy hány órakor kerül 
megtartásra.  
Ezek azok a kérdések, amik felmerültek, ezeken a területeken kellene elgondolkodni. A 
tantestület összetétele milyen, a helyi és a bejárók aránya hogy áll? Egy bejáró pedagógust 
kevésbé fogja érdekelni, hogy mi történik a faluban, nem mindegy a kötődés. Hogy egy 
tantestületnek milyen az affinitása az adott településhez. A március 15-i létszám 300 fővel 
van meghatározva, honnan jött ez az adat?  
 
Kissné Redele Mária KIKI Ig.: Ezek a rendezvények kb. létszámmal vannak megjelölve, 
jelenléti ívet nem vezettek. Az intézmény életére vonatkozó létszámok, amikor elindultak a 
rendezvényre, kb. ennyien mentek ki. Ezt a részét ő készítette, így gondolta, a társadalmi 
szerepvállalásra nyilatkozott.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Erre azért is nagyon oda kell figyelni, mert vannak 
pályázatok ahol fontos a létszám. Vagy nagyon pontosan írják le, vagy pedig írják oda, hogy 
becsült létszám, pontosabban kell fogalmazni. Azért ez tűnt fel számára, mert ennek a 
rendezvénynek aktív részese. Nehogy valaki azt gondolja, hogy a polgármester illetve bárki 
hazudott, amikor nyilatkozatot adott. A figyelmet szerette volna ezekre a problémákra 
felhívni, nem pedig bántásként mondta el. A pontosítás és önmagunk miatt meg kell beszélni, 
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és ezekre a dolgokra oda kell figyelni. Nem tudni, hogy melyik hatóság vagy melyik szülő 
tesz feljelentést. Lezárják az osztályzatokat egy héttel korábban, de előfordulhat, hogy van 
olyan gyerek aki javítani szeretne, még volna egy hete, hogy lehetőséget kapjon, nem 
zárhatják el a lehetőséget előle. Senkinek nem hiányozna egy ilyen eset. Azért tette fel ezeket 
a kérdéseket, mert a beszámolóból nem kapott rá választ.  
 
Ficsór Istvánné KIKI részegység vezető: Köszöni, hogy ezekre felhívta a figyelmüket. 
Elmondja, hogy ilyen támadás, mint ebben az évben történt, még nem volt. Személyesen 
fenyegették meg, ilyenre még nem került sor. Sajnos a feljelentések várhatóak, csak azért, 
hogy megmutassák, hogy mint szülőnek van igaza. Érezni ezt az óriási változást, amin 
keresztül ment a társadalom. Sokszor a szülők teljesen elfogultak a gyerekeikkel szemben. 
 
Kissné Redele Mária KIKI Ig.: Az iskolákra akarják hárítani a nevelési feladatokat. A testület 
nyugodt lehet a tekintetben, hogy a dokumentumok a törvényi feltételeknek megfelelnek, 
ellenőrzés során rendben találnák.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Mint fenntartót első sorban ezek a kérdések érdekelték 
volna, mert ezek adják a támadási felületet. A hatóságot az értékek nem fogják érdekelni, 
hanem csak az, hogy  a törvényi előírásoknak hogyan tettek eleget.  
 
Kissné Redele Mária KIKI Ig.: Az udvari fák meg lettek nyesve, mert ki voltak száradva mi 
lesz velük? 
 
Bóta József Sándor polgármester: Ki lett vágva, mert veszélyes volt. Vannak veszélytelen fák, 
pl. a gömbakác, olyanokat kell beszerezni és elültetni.  
A szülők részéről felmerülő problémákat tudni kell kezelni. Ahogy már korábban is elmondta, 
más az, ha a pedagógus itt tartózkodik a faluban, szorgalmazni kell, hogy itt telepedjenek le. 
Ez legyen egy szemlélet a kiválasztáskor.  
Most elmondott egy elvet, ami a jövő szempontjából fontos lehet. Kérné, hogy az iskola 
fenntartásával kapcsolatos lehetőségeket még a nyár folyamán vizsgálják meg, milyen 
lehetőségeket látnak. Fontos lenne a véleményük, hogy hogyan látnák jónak. Ezeket a 
kérdéseket alaposan át lehet beszélni augusztusig, a tantestületi tanévnyitóig. 
 
Kissné Redele Mária KIKI Ig.: Biztosnak tartja, hogy januárban átveszi az állam az iskolákat, 
az már más kérdés, hogy őket átveszik-e.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor 
polgármester szavazásra bocsátja a beszámolót, amit a Képviselő-testület 5 igen, 1 
tartózkodással elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
54/2012. (VI. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: KIKI beszámoló elfogadása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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II. Napirendi pont: Tájékoztató a településen működő, önkormányzati támogatásban 
részesülő civil szervezetek munkájáról  
 
 
Bóta József Sándor polgármester: Alapos írásbeli anyag került kiküldésre. Kéri, tegyék fel 
kérdéseiket, észrevételeiket.  
 
Farkas József: Nagyon alapos a dokumentáció, látszik a mögötte lévő elvégzett munka 
 
A beszámolóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor 
polgármester szavazásra bocsátja  a beszámolót, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
55/2012. (VI. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: TOBÁN Hagyományőrző Egyesület beszámolójának elfogadása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A Fúvós Egyesület részéről is alapos anyag került 
kiküldésre a képviselők részére. Kéri, tegyék fel kérdéseiket, észrevételeiket.  
 
Koós Jánosné Elnök: A beszámoló 4. oldala véletlenül lemaradt, most került kiosztásra.  
 
Farkas József: Alapos a beszámoló. Az augusztus 20-i virágkarneválon való részvételről 
érdeklődik.  
 
Gulyás László zenekarvezető: A Valczer Táncstúdióval közösen vesznek részt rajta, mennek 
majd Franciaországba, illetve több helyen lesz majd fellépésük. Ennek az egyesületnek 1000 
fős magániskolája van, ez a vonal erősödött egy kicsit, a fő profiljuk a modern tánc.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Megint magunkra maradunk augusztus 20-án. Nyitrai Zsolt 
országgyűlési képviselő mondja az ünnepi beszédet. Kéri, hogy a műsor a minőséget tükrözze 
vissza, az ünnep méltóságához és a meghívott személy rangjához legyen méltó, ehhez sok 
ember segítsége szükséges. Legyen augusztus 20-a a szihalmi családok ünnepe, hívjuk haza 
az elszármazottakat is.  
A  beszámolóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bóta József Sándor 
polgármester szavazásra bocsátja a Fúvós és Majorett Egyesület beszámolóját, amit a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
56/2012. (VI. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Fúvós és Majorett Egyesület beszámolójának elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Bóta József Sándor polgármester: A bevezető úton lévő un. köszöntő táblák rossz állapotban 
vannak, ezeket meg kellene csináltatni, teljesen el vannak korhadva. Kalotai Zsolt készített is 
erre mintát és ajánlatot, javasolja a munka elvégzését.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
57/2012. (VI. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Üdvözlő-tábla elkészítése.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Felújításra szorul az egri úton lévő fakereszt is, amit más 
helyre kellene elhelyezni, hogy jobban szem előtt legyen. A fát tudja hozzá biztosítani.  
 
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
58/2012. (VI. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Kereszt felújítása a 3-as út mellett. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a beadott ÖNHIKI 
pályázaton 8,8 millió forint került elnyerésre, ami nagyon jó hír. Egyedül Füzesabony kapott 
20 millió forintot. A második körre is be kell nyújtani a pályázatot. 
Ismerteti a díszpolgári cím adományozásával kapcsolatos beérkezett idézeteket. Javasolja, 
hogy az 1. idézet kerüljön elfogadásra. A Képviselő-testület egyetértett a javaslattal.  
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Füzesabonyi Városi TV-vel szerződést írt alá, mely 
szerint olyan felvételeket készítenek, amivel nagyobb anyagot is össze tudunk majd állítani. 
Alkalmanként 21.500 Ft az összeg.  
A szennyvíz társulattól érkezett tájékoztatást ismerteti, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
59/2012. (VI. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: ÖK-i ingatlanok érdekeltségi hozzájárulásának elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Dr. Joó Csaba alpolgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a hamarosan megrendezésre 
kerülő Magyarok Vásárán Szihalom lesz a díszvendég. Részletesen ismerteti a programot, és 
a feladatokat.  
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Tóth Barnabás: Az újonnan megalakult labdarúgó egyesület kérné, hogy a részükre megítélt 
támogatás kerüljön átutalásra. Egy vállalkozó átvállalta a nevezési díj és a bírói díjak 
megfizetését.  
 
Farkas József: Meg kell nézni, hogy mire adjuk a pénzt, valamit mutassanak fel.  
 
Tóth Barnabás: A februári testületi ülésen döntött arról a testület, hogy a dolgozók részére 
kifizetésre kerül a cafetéria juttatás, amennyiben az ÖNHIKI pályázat elnyerésre kerül. Jó 
lenne a dolgozók részére adni valamit, mert sok elvonásra került sor. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Mindenki tiszteletdíj nélkül dolgozik annak érdekében, 
hogy eredmények szülessenek. Ez áldozathozatal nélkül nem megy. Javasolja, hogy ha a II. 
félévben jobb lesz az anyagi helyzet, akkor kerüljön kifizetésre. Ha nincsenek az elvonások, 
még rosszabb lenne a helyzet. Azt is kell nézni, hogy voltak plusz kiadások is. 
 
Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos: Ez 2,1 millió forintot jelenten fél évre. Az 5 ezer 
forintos utalvány 6.500  Ft-ba kerül.  
 
Dr. Joó Csaba alpolgármester: Nem biztos, hogy a teljes összeget oda kellene adni, csak 
fejenként valamennyit.  
  
Bóta József Sándor polgármester: Tudja, hogy nincsenek egy véleményen. Nagyon óvatosnak 
kell lenni, mert a jövő évnek úgy kell alakulnia, hogy pluszban legyünk. Tudja, hogy sok 
munka van, de a saját biztonságunk nem lehet feladni. Ha a következő ÖNHIKI pályázattal 
nyerünk, akkor szó lehet róla. A volt polgármester egyik ügye – a Föderációval kötött 
szerződés – még mindig visszaköszönt, ami 1,5 millió forint + kamatait jelenti, ezt ki kell 
fizetni. Sikerült valamelyest lealkudni az eredeti összegből, de ezt ki kell fizetni. Javasolja, 
hogy a pénzügyi helyzet függvényében kerüljenek az utalványok kifizetésre.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
60/2012. (VI. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Étkezési utalvány kifizetéséről hozott határozat visszavonása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ismerteti a Füzesabonyi Rendőrkapitányság megkeresését. 
Javasolja, hogy szeptember 14-én 17.30 órakor kerüljön megrendezésre a fórum. 
A Képviselő-testület egyet értett a javaslattal.  
Ismerteti a Remondis Tisza ülésén elhangzottakat.  
 
Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos: Előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
A Képviselő-testület részletesen megtárgyalta az előterjesztést, melyet egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
61/2012. (VI. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Fogászati szolgáltatási díjak megállapítása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 
Sportöltözőben gázszámla elmaradás van. Az öltöző az önkormányzat tulajdona, és 
szeretnénk elindítani azt a folyamatot, hogy a számla is az önkormányzat nevére kerüljön.  
A Képviselő-testület megtárgyalta a javaslatot, amit egyhangúlag elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
62/2012. (VI. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Sportöltöző számláinak rendezése. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester hatósági ügyek tárgyalása miatt zárt ülést rendel el, amiről 
külön jegyzőkönyv készül. Hatósági ügyek tárgyalása után az ülés újra nyílt formában zajlott 
tovább.  
 
III. Napirendi pont: Szennyvízberuházás építési szerződés közbeszerzésének elfogadása 
 
Dr. Paksi Gábor: Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a szennyvíz beruházás 
kivitelezőjének a megválasztásához szükség van arra, hogy a közbeszerzési eljárás 
megindítását a Képviselő-testület jóváhagyja. Ehhez kiküldésre került a FIDIC sárga könyv 
szerződéses feltételei szerint az 1., 2., 3., 4., 5. kötet, mely elfogadásával megindításra 
kerülhet a közbeszerzési eljárás. Tájékoztatta továbbá a képviselőket az eljárás menetéről, 
melynek értelmében elképzelései szerint július 20-án kerül a közbeszerzési eljárás kiírásra, 40 
nap áll rendelkezésre a pályázatok benyújtására, véleménye szerint 5-8 ajánlatra lehet 
számítani, ezt követően augusztus 30-án kívánnak eredményt hirdetni, majd ha minden 
rendben zajlik, 10 napon belül megkötésre kerülhet a szerződés. Elmondta, hogy a 
szerződéskötésre 1 hónapot még rászámolnak az esetlegesen felmerülő akadályok miatt. Ezt 
követően a nyertes kivitelező megkezdi az engedélyeztetési eljárás lefolytatását, amely 
általában 3 hónap szokott lenni, amit esetleg meg lehet gyorsítani. Elképzelése szerint 
leghamarabb a tényleges kivitelezés 2013. februárjában kezdődhet meg. A kivitelezés 
időtartama 3-4 hónap így 2013. július hónapban megkezdődhet a 6 hónapos próbaüzem, és 
maga a beruházás 2013. decemberében le is zárulhat. Javasolja, hogy a lakosságot úgy 
tájékoztassák, hogy a kiviteli szerződés megkötésére 2012. őszén kerülhet sor, a tényleges 
kivitelezés megkezdésére pedig 2013. tavaszán. Kéri a képviselőket fentiek elfogadására.  
 
Farkas József: Érdeklődik, hogy Dobos Miklós a vízjogi létesítési engedélyezési folyamatba 
bele szólhat-e?  
 
Dr. Paksi Gábor: Vonatkozó szabályok szerint a kivitelezésig fennáll a felelőssége.  
Tájékoztatta továbbá a képviselőket arról, hogy az egyszerűség kedvéért az ANPAST Kft-nél 
Budapesten fogják az ajánlatok bontását végrehajtani.  
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Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja az elhangzottakat, amit a Képviselő-
testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
67/2012. (VI. 28.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Az Építési szerződés „Szihalom Község szennyvízelvezetése és tisztítás” (pályázati 
azonosítószáma: KEOP-1.2.0/B/10-2010-0037) építési beruházás megvalósítására FIDIC 
Sárga Könyv szerződéses feltételei szerint tárgyú közbeszerzés eljárást megindító felhívását 
és a dokumentációt, így a dokumentáció I., II., III., IV., V. kötetének jóváhagyásáról.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem hangzott el, Bóta József Sándor 
polgármester az ülést 19.30 órakor bezárta.  
 
 
 
Szihalom, 2012. június 28.  
 
 
 
  Bóta József Sándor   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester     Jegyző       


