
 20 

JEGYZŐKÖNYV  
 
 

Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 07-én 
15.00 órakor tartott rendkívüli  Képviselő-testületi ülésén. 
  
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szihalom 
 
Jelen vannak: 

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

 
Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja, hogy a 
testület határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott.  
 
Napirendi pont: 

 
1. Munkagép kiegészítő eszközeinek megvásárlása 
Ea.: Bóta József Sándor polgármester 
2. ÉMOP 3.1.3. pályázattal kapcsolatos tájékoztatás 
Ea.: Bóta József Sándor polgármester 
3. Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek 

 
 
I. Napirendi pont:  Munkagép kiegészítő eszközeinek megvásárlása 
 
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy több helyen érdeklődött a 
munkagép vásárlásával kapcsolatban, egy ajánlat érkezett. A gép már itt is van, jó minőségű, 
jól karban van tartva, sikerült alkudni is az árból.  A gumik 50 % elhasználtságúak. Bízik 
benne, hogy nálunk is jó gazdára talál majd. 2 millió 821.940 ezer forint állt rendelkezésre a 
START munka pályázatban. A gép rakodólapáttal is rendelkezik, ehhez kellene még vásárolni 
egy úgynevezett kanalat és hótoló lapátot. A cég új változatban le is szállítaná, ehhez kellene 
a testület hozzájárulása, így 3.594.100 lenne az összeg, a szállítás 88.900 Ft. Az 
önkormányzat terhe 861.000 forint. Most van egy olyan munkagépünk, ami télen és nyáron is 
hasznosítható lesz, több munkafolyamatban is felhasználható. Kb. 2 héten belül itt lehetnek a 
kiegészítő eszközök. Bízik abban, hogy ki fogja termelni az árát.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
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Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2012. (III. 07.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Munkagép megvásárlása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
II. Napirendi pont:  ÉMOP 3.1.3. pályázattal kapcsolatos tájékoztatás 
 
Bóta József Sándor polgármester: A pályázattal kapcsolatban elmondja, hogy nagy gond van, 
mivel az ÉMOP 3.1.3 pályázat veszélyben forog, amennyiben nem lépünk az ügyben. 
Függetlenül attól, hogy nem mi vagyunk a hibásak. Már a pályázat kiírásánál volt egy kis 
differencia, amit a kivitelezésre pályázók is vitattak, nem történtek meg a szükséges 
korrekciók. Hibázott a műszaki ellenőr, a projekt-menedzser, és a közbeszerzési eljárásban 
résztvevő ügyvéd is. A Norda ellenőrzést tartott, amikor megállapításra került, hogy 600 
méter járda megépítése hiányzik, ez meghaladja a tűréshatárt, az egész pályázat sikerét 
veszélyezteti. Március 15-ig kaptunk határidőt a kivitelezésre. A Magyar Aszfaltnál nem 
indulnak még be a munkálatok, így csak április közepéig vállalnák el a kivitelezést. Hogy ne 
legyen gond, így kénytelenek vagyunk külső kivitelezővel elvégeztetni a munkát. Latba 
vetette minden taktikáját, ennek eredményeként a projekt-menedzser 1.1 millió forinttal járul 
hozzá a sikerdíjából, ezt az összeget csak akkor kellett volna kifizetni, ha nem lesz új 
pályázat, amit ő koordinál. A műszaki ellenőr felelőssége is megállapítható, aki ígéretet tett, 
hogy 300 ezer forintot fog kifizetni, mivel kiadta teljesítésigazolást. Az önkormányzatnak 800 
ezer forintot kellene fizetni. A Magyar Aszfalt kötelezettsége megmarad, de vannak olyan 
területek, ahol meg kellene építeni egy-egy részt, pl. a Művelődési ház és az iskola előtti 
parkolónál. Ezt majd pontosan fel kell mérni 
Ismerteti a beérkezett ajánlatokat.  
A Képviselő-testület részletesen megtárgyalta a beérkezett ajánlatokat és egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2012. (III. 07.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Szihalom Hunyadi úti 600 m2-es járdaberuházás.   
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
III. Napirendi pont:  Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Ismerteti a Tüzép-telep ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adásával kapcsolatos előterjesztését.  
Előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
A szakértő véleménye szerint szeptemberig az önkormányzat tulajdonába kerülne. Korábban 
szó volt arról, hogy a két szántó területet is beletennénk, de csak akkor lehet ingyenesen kérni, 
ha szociális célú felhasználásra vennénk igénybe vagy temetőt létesítenénk. Ehelyett, esetleg 
belekerülhetne a szennyvíztisztító telep felé vezető út.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ha ezt igényeljük, milyen kötelezettséget jelent? Ha 
szociálisan rászorultaknak ajánljuk fel, és nemet mondanak? Akkor az önkormányzat 
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hasznosíthatná. Javasolja, hogy próbáljuk meg ezt a lehetőséget is, ennek pontosan utána kell 
érdeklődni.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Ennek pontosan utána néz. Szavazásra bocsátja az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatokat hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2012. (III. 07.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: A szihalmi 457 hrsz. alatti terület ingyenes önkormányzati tulajdonba adása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2012. (III. 07.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: A szihalmi 0129/32 hrsz. alatti terület ingyenes önkormányzati tulajdonba adása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a tűzifa utolsó adagja is 
kiosztásra került.  
Tájékoztatja továbbá a képviselőket, hogy a volt műszakis kolléga – Gulyás László – március 
31-ig tud még itt dolgozni. Szóba került, hogy műszaki szakembert kell keresni, a pályázatok 
felügyelete miatt is. Renge Ferenccel fel lett véve a kapcsolat, aki el is vállalná a feladatot. 
Kedden és szerdán tudna itt lenni 16 órában, 50 ezer forint nettó munkabért kellene fizetni, 
illetve költségtérítést. Nekünk sem rossz ez a megoldás, szükség van a műszaki szakemberre.  
Szavazásra bocsátja a műszaki előadó felvételére vonatkozó javaslatot, amit a Képviselő-
testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
21/2012. (III. 07.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Műszaki előadó felvétele   
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Boda Sándor: Véleménye szerint abban az esetben, ha elindulnak a munkálatok a Közútkezelő 
felé küldeni kell egy megkeresést.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ha m2-be beleférne, akkor a templom előtti területet is bele 
kellene még tenni, mert nem megoldott ott sem a helyzet. Meg kell nézni, hogyan oldható 
meg műszakilag.  
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az iskola vezetése megkereste azzal kapcsolatban, hogy az 
öntött vas radiátorokat ők szeretnék leadni a MÉH-ben és az ebből befolyó összeg az övék 
lehessen. A kivitelező készített egy felmérést, miszerint a vízvetők megvásárlása 71 ezer 
forintba kerülne, kénytelenek lennénk ezt az összeget mi bevállalni. Nem egyezett bele abba, 
hogy a labda védőháló kicserélésre kerüljön csak a külső részen. Sajnos, ez is kimaradt a 
pályázatból. Pontos összeget még nem tudunk, nem is lehet fixen megcsinálni, csak 
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leszedhetően, a takarítás miatt. Vannak ilyen kényszerdöntések. Sajnos nem a megfelelő 
munkálatok kerülnek elvégzésre. Nagyobb szükség lett volna a lámpatestek cseréjére, mint a 
fűtőtestek cseréjére. Nagyon oda kell figyelni a pályázatokra, mert komoly gondok lehetnek, 
alaposan át kell beszélni a dolgot, a helyszínt megtekinteni.  
Javasolja, hogy az önkormányzat szállíttassa el a leszerelt radiátorokat, és az ebből befolyó 
pénzből kerüljön elkészítésre a vízvető. Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-
testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2012. (III. 07.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Radiátorok elszállítása MÉH telepre 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a március 15-i ünnepség 
½ 10-kor felvonulással indul az iskola elől, 10 órára érkezik a menet a Kálváriához, ünnepi 
műsor, koszorúzás lesz. A végén egy kis vendégfogadással zárul az rendezvény. Nem szégyen 
az, hogy ki mekkora koszorút visz, ebből nem kell problémát csinálni. Véleménye szerint a 
napján kell megtartani minden ünnepséget.  
Lezajlott Vincze Józseffel kapcsolatos pere a bíróságon, ahol Vincze Józsefet kötelezték arra, 
hogy kellő alázattal bocsánatot kérjen tőle a szihalmi újságunkban.  
 
Boda Sándor: Igény lenne a Rákóczi és Szemerei úton, illetve a Zsóri üdülőterületen néhány 
közvilágítási lámpatest elhelyezésére. Az ÉMÁSZ ingyen vállalná a felszerelést az 
önkormányzat részére, a lámpatestért sem kellene fizetni. A fogyasztást jelentéktelen 
mértékben emelné meg, minimális lenne a költsége. A Szemerei úton olyan oszlopra van 
felszerelve a kamera, ahol nincs világítás.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Meg kell nézni mik a reális igények, fel kell mérni. Úgyis 
lesz nemsokára a falubejárás, ezzel a szemlélettel kell végig nézni.  
 
Tóth Barnabás: Nem lehetne a Polgárőr irodában elhelyezni a kamera-rendszert? Mert február 
01-től már nekik is van jogosultságuk a betekintésre. Javasolja, hogy kerüljön áttekintésre a 
vállalkozóval kötött szerződés.      
   
Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor 
polgármester hatósági ügyek tárgyalása miatt zárt ülést rendel el. Hatósági ügyek tárgyalása 
után az ülést 16.30 perckor az ülést bezárta.  
 
 
Szihalom, 2012. március 07.     
 
 
 
 
  Bóta József Sándor   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester     Jegyző       


