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XIX. 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: 2013. október 25-én 15 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében 
(Szihalom, Hunyadi út 78.) megtartott Képviselő-testületi ülésről. 
 
Jelen voltak: 

1. Bóta József Sándor polgármester 
2. Boda Sándor képviselő 
3. Farkas József képviselő 
4. Dr. Joó Csaba képviselő 
5. Tóth Barnabás képviselő 

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

• Berettyán József projektmenedzser Immobi-Rat Kft. 
• Kalotainé Bukta Zsuzsanna adóügyi ea. 
• Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos 

 
Jegyzőkönyvvezető: Erdős Ákosné ig.fea. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes, 2 fő jelezte távollétét. Ismerteti a napirendi pontokat, amit 
a Képviselő-testület az alábbi változtatásokkal egyhangúlag elfogadott. 
 
Napirendi pont: 

1. Tájékoztató az adóhelyzet alakulásáról 
Ea.: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 
2. „Szihalom Község szennyvízelvezetés és tisztítás” című projekt keretében 

megvalósuló építési beruházás vagyonértékelése és pótlási terve előkészítő vállalkozás 
kiválasztása tárgyú, közzététel nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítása. 

Ea.: Bóta József Sándor polgármester 
3. Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek. 

 
I. Napirendi pont:  Tájékoztató az adóhelyzet alakulásáról.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: A munkatervnek megfelelően októberben kerül sor az 
adóhelyzettel kapcsolatos beszámolóra. Mindenre kiterjedő anyagot készített a kolléganő. 
Ismerteti az anyagot, ami a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Milyen %-ban van a behajtás? 
 
Kalotainé Bukta Zsuzsanna adóügyi ea.: Október 31-ig kell kiküldeni a felszólítási értesítőket, 
jelen pillanatban kihordás alatt van. A beszámolóból kiderül, hogy van olyan tartozás, amit 
nem fogunk tudni behajtani, mert időközben megszűnt a cég. 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Széll Gáborné 
Blaskó Erzsébet jegyző szavazásra bocsátja az adóhelyzet alakulásáról szóló beszámolót, amit 
a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
100/2013. (X. 11.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Adóhelyzetről szóló beszámoló elfogadása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
II. Napirendi pont:  Szihalom Község szennyvízelvezetés és tisztítás” című projekt 
keretében megvalósuló építési beruházás vagyonértékelése és pótlási terve előkészítő 
vállalkozás kiválasztása tárgyú, közzététel nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
megindítása. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Átadja a szót Berettyán József projektmenedzser részére.  
 
Berettyán József projektmenedzser: Köszönti a Képviselő-testület tagjait, a megjelenteket. A 
szennyvízberuházás a végső szakaszba érkezett, folytatódik tovább a háttér munka, jók az 
értékek, a megépült objektum teljesíteni tudja feladatát, a mérési értékek is megfelelők. 2014. 
január 31-én jár le a 6 hónapos próbaidő, utána meg kell csinálni a végső elszámolást. Menet 
közben az NFÜ közzé tett egy állásfoglalást, hogy a már meglévő beruházások is lehetőséget 
kaptak arra, hogy a támogatási arány átszámításra kerüljön, ezáltal több pénzt lehet lehívni az 
EU-tól. A saját erő mértékét csökkenti ez a korrekció.  
Ismerteti előterjesztését, ami a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Farkas József: Rövidnek találja erre az időt, meg lehet ezt így oldani? 
 
Berettyán József projektmenedzser: Bízik benne, hogy elég lesz az idő a lebonyolításra. 
Ugyan az a közbeszerzést lebonyolító cég, aki korábban is volt, nem volt probléma a 
munkájukkal.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor 
polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztést, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
101/2013. (X. 25.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Szihalom Község szennyvízelvezetés és tisztítás” című projekt keretében megvalósuló 
építési beruházás vagyonértékelése és pótlási terve előkészítő vállalkozás kiválasztása tárgyú, 
közzététel nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
III. Napirendi pont:  Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek 
 
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az ÉRV megkereséssel 
élt az önkormányzat felé részesedés megszerzése tárgyában.  
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor 
polgármester szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
102/2013. (X. 25.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Részesedés megszerzése az ÉRV-nél. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a korábban Orosz 
Endrével kötött szerződésünket – betegsége miatt – ugyanazokkal a feltételekkel 
módosítanánk Orliczkiné Bánvölgyi Bernadett nevére. Számunkra is fontos volna, hogy 
érezzék a tulajdonosok, hogy van gazdája a területnek, valamint a fekete gazdaság 
csökkenjen. Tervezi, hogy átmegy a mezőkövesdi polgármesterhez ebben az ügyben 
tárgyalni.  
Szavazásra bocsátja a szerződés módosítását, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
103/2013. (X. 25.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Orliczkiné Bánvölgyi Bernadettel történő szerződés megkötése 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy támogatás iránti kérelmet 
nyújtott be Nahóczki Péter. Részletesen ismerteti a kérelmet.  
Véleménye szerint a Szihalom Községért Alapítvány felé kellene a kérelmet továbbítani, 
100.000 Ft összegű támogatási javaslattal.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
104/2013. (X. 25.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Nahóczki Péter támogatása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Ismerteti Szegedi László Szihalom, Hunyadi út 142. 
szám alatti lakos panasz ügyét.  
Kéri a testület felhatalmazását, hogy a kérelmet a HM. Közútkezelő felé továbbíthassuk.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
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Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
105/2013. (X. 25.) számú HATÁROZATA 

 

Tárgy: Szegedi László Szihalom, Hunyadi út 142. panasz ügye  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy Mirkovszki Zsolt ev. 
benyújtotta hóeltakarításra vonatkozó ajánlatát. A tavalyi áron nem változtatott, ugyanazokkal 
a feltételekkel látná el a feladatot. 
Szavazásra bocsátja az ajánlatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
106/2013. (X. 25.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Mirkovszki Zsolt ev. ajánlatának elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Ismerteti Dósa Zoltán szihalmi vállalkozóval kapcsolatban 
felmerült problémákat. 
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a 2011. évben elfogadott komposztáló pályázattal 
kapcsolatban határozattal elfogadott 525.750 Ft önerő az időközbeni ÁFA % módosulása 
miatt 533.986 Ft-ra módosult. A pályázat elnyerésre került, ezért kell ezt a változtatást 
eszközölni benne.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
107/2013. (X. 25.) számú HATÁROZATA 

 
 

Tárgy: KEOP 6.2.0/A/11-2011-0201 számú pályázat saját forrásának rendelkezésre állása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az államháztartásról szóló 
törvény módosulásának értelmében október 31-ig be kellene terjeszteni az önkormányzat 
gazdálkodásáról készített III. negyedévi beszámolót. Az idő rövidsége miatt ez a tájékoztatás 
az ütemtervben elfogadottnak megfelelően a novemberi ülésen fog megtörténni.  
Tájékoztatja továbbá a képviselőket arról, hogy Mihály József Zsolt egyéni vállalkozóval 
kötött térfigyelő rendszer karbantartásáról szóló szerződést fel kellene bontani, mivel a 
rendszer nem működik, a szerződési feltételeknek a szerződő fél nem tesz eleget. Javasolta 
továbbá, hogy a Sar-Bün Kft. nevű céget kellene megkeresni arra vonatkozóan, hogy a 
továbbiakban a térfigyelő rendszer karbantartását a továbbiakban ellássa.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
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Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
108/2013. (X. 25.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Karbantartási szerződés felmondása, illetve honlap üzemeltetéssel kapcsolatos szóbeli 
megállapodás megszüntetése. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor az 
ülést 16.55 perckor bezárta. 
 
 
Szihalom, 2013. október 25. 
 

 
 
 

Bóta József Sándor    Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
Polgármester     Jegyző 


