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II. 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: 2012. február 8-án 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében 
(Szihalom, Hunyadi út 78.) megtartott RENDKÍVÜLI Képviselő-testületi ülésről. 
 
Jelen voltak: 

1. Bóta József Sándor polgármester 
2. Boda Sándor képviselő 
3. Farkas József képviselő 
4. Ficsór Kálmánné képviselő 
5. Dr. Joó Csaba képviselő 
6. Virágh Dénes képviselő 

 
Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 
 
Jegyzőkönyvvezető: Majoros Viktória 
 
Meghívottak közül megjelent: 

• Dr. Paksi Gábor ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
 
Bóta József Sándor polgármester: az ülést megnyitotta, köszöntötte a megjelenteket, 
megállapította, hogy az ülés határozatképes, majd elmondta, hogy az ülés összehívásának 
célja az volt, hogy a szennyvízberuházással kapcsolatban döntést kell hozni a mérnök 
kiválasztásáról. Ezt követően átadta a szót az ANPAST Kft képviselőjének, Dr. Paksi Gábornak, 
hogy ismertesse a közbeszerzés eredményét. 
 
Dr. Paksi Gábor: elmondta, hogy 14 órakor a bíráló bizottság ülésezett, és meghozta 
javaslatát a FIDIC mérnöki közbeszerzés eredményének. Ismertette, hogy három pályázat 
érkezett a mérnöki feladatok ellátására, a hiánypótlások után kettő maradt, az egyik az 
OVIBER, a másik a KEVITERV. A bíráló bizottság megvizsgálta a pályázatokat és az 
alacsonyabb összegű pályázatot benyújtó OVIBER pályázatát tartotta elfogadhatónak. A fent 
említett cég 24,3 millió Ft-os ajánlatot ígért, a második helyezett egy kicsivel drágábbat 24,8 
millió Ft-ost. A bíráló bizottság javasolta első helyen az OVIBER, második helyen a KEVITERV 
pályázatának elfogadását és a közbeszerzés kihirdetését. 
 
 
Bóta József Sándor polgármester szavazásra bocsátotta a FIDIC mérnöki közbeszerzés 

eredményének elfogadását, melyet a Képviselő-testület egyhangúan elfogadott és a 

következő határozatot hozta: 
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Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2012. (II. 08.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: „Szihalom Község szennyvízelvezetés és tisztítás” című KEOP-1.2.0/B/10-2010-0037 
azonosítószámú projekt keretében megvalósuló építési beruházás FIDIC mérnökének és 
műszaki ellenőrének kiválasztása tárgyú Kbt. 251.§ (2) bek. szerinti hirdetmény nélküli 
közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok elbírálásáról. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Bóta József Sándor polgármester: ismertette, hogy érkezett egy cég, aki hatékony 
előrelépést ígért (1 hónapon belül lezárásra kerülne az ügy) a „Tüzép telep” és két másik 
külterületi ingatlan megszerzésében, melyért 800 e/Ft+ÁFA megbízási díjra tart igényt. 
A megbízási szerződés tervezete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Dr. Joó Csaba elmondta, hogy a szerződés nem tartalmazza a 30 napos határidőt, továbbá 
szerinte nem kellene addig előleget fizetni, míg a tulajdoni bejegyzés meg nem valósul. 
 
Bóta József Sándor polgármester: elmondta, hogy a „Tüzép telep ügye” már nagyon régóta 
csak áll, nem történt benne előrelépés, ennek a cégnek vannak kapcsolatai, szükségünk van a 
szennyvízberuházáshoz is a területre. Javasolta, hogy fogadják el a szerződést azzal a 
módosítással, hogy Dr. Joó Csabát megbízzák, hogy vegye fel a kapcsolatot a cégvezetővel a 
fizetési mód meghatározása miatt, változatlan összeg mellett. 
 
Bóta József Sándor polgármester szavazásra bocsátotta a megbízási szerződés fenti 

módosítással történő elfogadását, melyet a Képviselő-testület egyhangúan elfogadott és a 

következő határozatot hozta:  

 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2012. (II. 08.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Professional Project Kft . (1055. Budapest. Alkotmány u 4.) Megbízási szerződése 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Bóta József Sándor polgármester: a továbbiakban ismertette, hogy határozatot kell hozni a 
szennyvízberuházás eredményeképpen létrejövő szennyvízhálózat üzemeltetése ügyében. A 
részletek ismertetéséhez átadta a szót Majoros Viktóriának. 
 
Majoros Viktória elmondta, hogy a szennyvízberuházással kapcsolatban megtörtént az első 
áfa visszaigénylés és az adóhatóság máris ellenőrzésre kérte be az iratokat, melyre a múlt 
pénteken került sor. Az adóhatóság azt kifogásolta, hogy nem látja az áfa-visszaigénylés 
jogosságát, így a Képviselő-testületnek nyilatkoznia kell arról, hogy miként kívánja 
üzemeltetni a szennyvízhálózatot és az üzemeltetésből milyen bevétele lesz, amiből áfa-
befizetése keletkezik, ugyanis áfa csak akkor igényelhető vissza, ha van befizetendő áfa is.  
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Ennek érdekében az önkormányzatnak a bérleti díjra az áfa fizetést kell választania, 
amennyiben üzemeltetésre átadja az ingatlant a Heves Megyei Vízmű Zrt-nek és ezért bérleti 
díjat kér tőle. 
 
Bóta József Sándor polgármester szavazásra bocsátotta a szennyvízhálózat üzemeltetésének 

módjáról történt választásának elfogadását, melyet a Képviselő testület egyhangúan 

elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2012. (II. 8.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Szennyvízhálózat üzemeltetése.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Bóta József Sándor polgármester: kérte a képviselőket, hogy tegyenek javaslatot a civil alap 
felosztására. 
 
Farkas József javasolta, hogy mivel a sportegyesület kiléte kétséges 500 e/Ft-ot különítsenek 
el részükre és a maradék 1 millió Ft-ot a következők szerint osszák fel: Polgárőrség: 350 e/Ft, 
Fúvósok: 250 e/Ft, Tobán 250 e/Ft, ÖTE 150 e/Ft. 
 
Ficsór Kálmánné javasolta, hogy Nahóczki Pétert is támogassák. 
 
Majoros Viktória elmondta, hogy a civil alapból csak civil szervezetek támogathatók, 
magánszemély nem. 
 
Boda Sándor elmondta, hogy van Szihalmon íjász egyesület, amely igénybe venné a füves 
pályát fűnyírás fejében. 
 
Bóta József Sándor polgármester: kérte írják le a kérelmüket. 
 
Miután a civil alap felosztására más javaslat nem érkezett Bóta József Sándor polgármester 

szavazásra bocsátotta Farkas József javaslatát,melyet a Képviselő testület egyhangúan 

elfogadott és a következő határozatot hozta: 

 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2012. (II. 8.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Civilszervezetek támogatása 
 

A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Majoros Viktória azzal a kérdéssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy az önkormányzati 
dolgozók részére lehetőség lesz-e cafetéria juttatásra. 
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Bóta József Sándor polgármester: azt javasolta, hogy amennyiben az ÖNHIKI pályázatunk 
nyert és kiutalásra kerül a támogatás, akkor 2012. évre visszamenőlegesen is kifizethető 
legyen az 5.000 Ft/fő/hó un. Erzsébet utalvány, de a közalkalmazottaknak és a 
köztisztviselőknek is csak ebben az összegben, mivel nem kíván különbséget tenni a dolgozók 
között. 
 
Dr. Joó Csaba nem értett egyet a javaslattal, mivel a felhalmozott hitelállomány még nem 
került teljes egészében visszafizetésre. 
 
Miután további javaslat nem érkezet Bóta József Sándor polgármester szavazásra bocsátotta 

a dolgozói cafeteria fenti javaslat szerinti juttatását,melyet a Képviselő testület egyhangúan 

elfogadott és a következő határozatot hozta. 

 

 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2012. (II. 8.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Dolgozói cafeteria juttatás megtárgyalása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

Bóta József Sándor polgármester: hatósági ügyek tárgyalása miatt zárt ülést rendelt el, 
melyről külön jegyzőkönyv készül.  
Hatósági ügyek tárgyalása után, mivel további kérdés, kérés, észrevétel nem érkezett az ülés 

18.40-kor véget ért. 

 

 

K.m.f 
 
 
 
 
 

Bóta József Sándor      Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
polgármester       jegyző 


