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XVIII. 
 

JEGYZŐKÖNYV  
 
Készült: Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én 
(hétfőn) 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 
• Dr. Joó Csaba képviselő 
• Tóth Barnabás képviselő 

 
Tanácskozási joggal jelen van: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 
 
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, vendégeket. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testülete határozatképes, 2 fő jelezte távollétét. Ismerteti a 
napirendi pontokat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.  
 
Napirendi pont: 

1. Vis maior támogatás benyújtása 
Ea.: Bóta József Sándor polgármester 
2. Kerékpárút Magyar Államtól való átvétele 
Ea.: Bóta József Sándor polgármester 

 
I. Napirendi pont: Vis maior támogatás benyújtása 
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a napok óta lehulló nagy 
mennyiségű csapadék miatt a délelőtt felgyülemlett vizet a vízelvezető árkok már nem tudták 
elvezetni. A Szemerei úton, a Kossuth úti részeken, valamint a Cigány-tónál voltak a 
legkritikusabb pontok. A felgyülemlett víz Maklár felől, illetve Mezőkövesd és a Mélyvölgy 
felől érkezett a falura. A Kossuth út féloldalának lezárására volt szükség. A nap folyamán 
átereszeket kellett felbontani a víz akadálytalan továbbhaladása miatt, homokzsákokat kellett 
elhelyezni a lakóingatlanok védelmébe, illetve földtorlaszokat kellett építeni a víz elterelése 
miatt. II. fokú védekezési fokozat lett elrendelve. A Szabadság út alatti eltömődött átereszt 
gépi erő igénybevételével fel kellett bontani. A közlekedés zavartalan biztosítása miatt azt 
helyre kell állítani. A Móricz Zs. út 1. szám alatti áteresz és az út közötti szakaszt géppel 
bontani kellett, mivel az áteresz keresztmetszete lassította a vízelfolyást. Itt is az áteresz 
helyreállítására van szükség. A védekezés becsült költségigénye: 221.120 Ft, a helyreállítás 
becsült költségigénye: 620.880 Ft. Az önkormányzat a vis maior esemény okozta helyzetet 
csak saját erőből nem tudja megoldani. A védekezés és a károk helyreállításának tervezett 
költségét az önkormányzat 30 % részben tudja biztosítani. A saját forrás összege: 252.600 Ft. 
A káreseménnyel érintett vagyonvédelem a tulajdonát képezi, biztosítással nem rendelkezik. 
Kéri a képviselőket, hogy az igénybejelentést fogadják el. Szavazásra bocsátja a javaslatot, 
amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

81/2014. (IX. 15.) számú HATÁROZATA 
 

Tárgy: Vis maior támogatás benyújtása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
II. Napirendi pont: Kerékpárút Magyar Államtól való  átvétele 
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy elindításra került a 
kerékpárút rendezetlen tulajdonviszonyainak ügye. A Magyar Közút hozzájárult a kerékpárút 
leválasztásához, a vázrajzokat leigazolta, melyek megküldésre kerültek a KKK-nak. A 
Képviselő-testülettől kérték, hogy járuljon hozzá az érintett helyrajzi számú területek államtól 
való ingyenes átvételéhez. Az átminősítéssel kapcsolatos díjakat és az ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzés költségeit vállalni kell.  
 
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
82/2014. (IX. 15.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: 040/2, 045, 049, 1067 hrsz-ú kerékpárút Magyar Államtól való átvétele 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor polgármester az ülés 15.30 
perckor bezárta.  
 
 
Szihalom, 2014. szeptember 15.  
 
 
 
 

Bóta József Sándor   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester   Jegyző  


