XIV.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július
30-án (szerda) 15.00 órakor tartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén.
Testületi ülés helye: Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal – Tanácskozó
terme
Jelen vannak:
• Bóta József Sándor polgármester
• Boda Sándor képviselő
• 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.
Bóta József Sándor polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket,
meghívottakat. Megállapítja, hogy a Képviselő-testülete határozatképes, 1 fő
jelezte távollétét.
Ismerteti a napirendi pontokat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag
elfogadott.
Napirendi pont:
1) Megelőlegezési hitel kérelem megtárgyalása
Ea.: Bóta József Sándor polgármester
2) Szennyvízhálózat költségtérítésének megtárgyalása
Ea.: Bóta József Sándor polgármester
I. Napirendi pont: Megelőlegezési hitel kérelem megtárgyalása
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a
folyamatban lévő pályázatok egy része utófinanszírozással történik, így a
pályázatból befolyó pénzösszegeket meg kell előlegezni. A nyári
szabadságolások és a kifizetési kérelmek csúszása miatt átmeneti likviditási
nehézség lépett fel az önkormányzatnál, így a számlavezető pénzintézettel
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egyeztetve 10 millió forint megelőlegezési hitel iránti kérelmet szükséges
benyújtani. A hitelt rövid távra tervezzük, a folyamatosan befolyó pályázati
pénzekből kívánjuk törleszteni. A hitelt KEOP-4.10.0/A/12-2013-0843
azonosítószámú Napelemes rendszer kiépítése Szihalom Községben, illetve az
ÉMOP- 4.1.1/A-12-2013-0034 számú Egészségügyi alapellátás fejlesztés
Szihalom Községben elnevezésű pályázatokhoz kívánjuk igénybe venni.
Hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselőtestület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szihalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének
55/2014. (VII. 30.) számú HATÁROZATA
Tárgy: Megelőlegezési hitel
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
II. Napirendi pont: Szennyvízhálózat költségtérítésének megtárgyalása
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy mint
ismeretes mindenki előtt, a szennyvízhálózatot 2014. február 1-től a Heves
Megyei Vízmű Zrt. működteti. A szennyvíz díjának a megállapítása a Magyar
Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal jogosult, aki az újonnan létrejött
szennyvízhálózatok tekintetében előreláthatólag 2015. 01. 01-vel fog díjat
megállapítani. Az üzemeltetőnek addig is költségei merülnek fel, amelynek
megtérülése nem biztosított. A vízmű vezetésével történt korábbi egyeztetések
eredményeképpen az önkormányzat az - előzetes tájékoztatásnak megfelelően 880.000 Ft + ÁFA/hó költség megtérítésre kötött megállapodást a szolgáltatóval.
Az önkormányzat sem rendelkezik akkora forrással, hogy ezt az összeget
önerőből finanszírozni tudja, így az önkormányzat a Szihalmi Csatornamű
Társulattal megállapodott abban, hogy a vízmű felé fizetendő teljes költséget a
társulat részére tovább számlázza, aki azt a lakosságtól a vízmű által
meghatározott egységáron (373 Ft/m3) költségtérítés címén április hónaptól
kezdődően, az elfogyasztott víz köbmétere alapján beszedi.
Kéri a képviselőket, hogy fentieket, melyekről folyamatosan tudomással bírt,
hivatalosan megerősíteni szíveskedjenek.
Hozzászólás nem hangzott el, Bóta József Sándor polgármester szavazásra
bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az
alábbi határozatot hozta:
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Szihalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének
56/2014. (VII. 30.) számú HATÁROZATA
Tárgy: Szennyvíz költségtérítés
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta
József Sándor polgármester az ülést 16.00 perckor bezárta.

Szihalom, 2014. július 30.

Bóta József Sándor
Polgármester

Széll Gáborné Blaskó Erzsébet
Jegyző
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