XI.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július
31-én (szerda) 17.00 órakor tartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén.
Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szihalom
Jelen vannak:
• Bóta József Sándor polgármester
• Boda Sándor képviselő
• Farkas József képviselő
• Dr. Joó Csaba képviselő
• Tóth Barnabás 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.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Ismerteti a napirendi
pontokat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
Napirendi pont:
1. ÉMOP 4.1.1/A Egészségügyi alapellátás
közbeszerzése
Ea.: Bóta József Sándor polgármester
2. Szociális szövetkezet létrehozása
Ea.: Bóta József Sándor polgármester
3. Bejelentések, indítványok, egyebek.

fejlesztése

pályázat

I. Napirendi pont: ÉMOP 4.1.1/A Egészségügyi alapellátás fejlesztése
pályázat közbeszerzése
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a mai
rendkívüli ülésre amiatt került sor, mivel döntést kell hozni az egészségügyi
központ közbeszerzésével kapcsolatban. Ki kell választani a kivitelezőket,
meghívásra javasolja a következő cégeket. Juhász ’99’ Villanyszerelő és
Építőipari Kft. (Füzesabony, Dózsa Gy. u. 57.), Füzes-Bau Építő, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. (Szihalom, Kossuth L. út 31.), Tető Centrum ’95. Építőipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Eger, Mocsáry L. út 23.) Lehetne az ügyben
polgármesteri döntést is hozni, de jobban szeretné, ha a testület hozná meg
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határozatát. A kivitelezési tervek részben készen vannak, az engedélyezési
tervek teljesen.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
74/2013. (VII. 31.) számú HATÁROZATA
Tárgy: ÉMOP
közbeszerzése.

4.1.1/A

Egészségügyi

alapellátás

fejlesztése

pályázat

A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
II. Napirendi pont: Szövetkezet létrehozása
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy lehetőség
van szociális szövetkezet létrehozására. Molnár László könyvvizsgáló
véleménye szerint mindenképpen meg kellene próbálni, 2 évre fedeznék le 6 fő
8 órás és 2 fő 4 órás dolgozó bérét, a többi támogatás egyéb célra használható
fel. Hosszútávú elképzelés lehet, hogy földterületeket vennénk, vagy kerteket
bérelnénk ki erre a célra. Fűnyírást, ároktakarítást is bele lehet tenni a célok
közé, ezt bővíteni is lehet, pl. zöldség-gyümölcs aszalással. Ez jó lehetőség
lenne a falunak, folyamatos munkát tudnánk biztosítani. Ehhez megfelelő
központ lenne a Tüzép-telep.
Dr. Joó Csaba: Sok olyan földterület van a faluban, amit nem művelnek meg,
ezeket ki lehetne bérelni.
Virágh Dénes: Most van pályázati lehetőség mezőgazdasági gépek beszerzésére.
Bóta József Sándor polgármester: Akár lehetne kézműves termékek formájában
feldolgozni savanyúságot, lekvárokat, dzsemeket biotartósítással. Nagy kereslet
van a különböző termékek iránt. Arról kellene döntést hozni, hogy a programot
bevállaljuk, a pályázatot beadjuk.
A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott 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
75/2013. (VII. 31.) számú HATÁROZATA
Tárgy: Szociális szövetkezet létrehozása.
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

III. Napirendi pont: Bejelentések, indítványok, egyebek.
Bóta József Sándor polgármester: A hadadi utazással kapcsolatban tájékoztatja a
képviselőket.
Farkas József: A megüresedett szolgálati lakást rendbe kellene tenni.
Bóta József Sándor polgármester: 11 önkormányzati ingatlanba kell a
szennyvizet bekötni. Erre a célra felveszünk kb. 6 embert, és elindulhat a kézi
kiásás. Holnap még tárgyalást folytatunk a kivitelezővel ezzel kapcsolatban.
Elmondja, hogy az önerő kifizetése előtt is a támogatási összeg lehívható.
Nagyon jól haladnak a munkálatokkal, nem lehet okunk panaszra. Több helyen
problémát okoz az átemelők kérdése. Javasolja, hogy ezt a fogyasztási összeget,
ami havi szinten igen csekély kb. 50-60 forint havonta, vállalja át az
önkormányzat. Ezeket a dolgokat a domborzati adottságok okozzák.
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az
augusztusi testületi ülésre szerette volna ezt a rendeletet alaposan előkészíteni,
de a Kormányhivatal számára meg kell küldeni. A mozgóképről szóló rendelet
értelmében meg kell határozni, hogy mennyi közterület-használati díjat kérünk
ilyen esetekben. Részletesen ismerteti a rendelettervezetet.
A rendelettel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el. Szavazásra
bocsátja, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi
rendeletet alkotta:
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2013. (VIII. 01.) önkormányzati rendelete
a közterület használat szabályairól szóló 14/2005. (X. 26.) rendelete
módosításáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Bóta József Sándor polgármester: Problémák vannak a faluban lévő bűzzel
kapcsolatban, ezt a trágyát be kellett volna tárcsázni a földbe, és 18 fok felett
nem is végezhették volna ezeket a munkálatokat. Meg kellene pontosan nézni,
hogy hogyan vásárolták fel a földterületeket.
Dr. Joó Csaba: Itt Szihalmon nem is nagyon terjeszkedtek.
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Olyan technológiát alkalmaznak, ami
beleinjektálja a földbe a trágyát, de olyan kemény volt a talaj, hogy nem lehetett
mélyre tenni, de be kellett volna tárcsázni.
Bóta József Sándor polgármester: Jogszabályi előírások értelmében, a
Képviselő-testületnek dönteni kell arról, hogy a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő szülőket megillető évente két alkalommal 5.800
Ft/gyerek „Erzsébet-utalványban” történő juttatás kiszállítása lakcímre, vagy az
önkormányzati hivatalba történjen-e. Javasolja a hivatalhoz történő kiszállítást,
mivel ennek költsége kevesebb, mintha minden jogosult lakcímére
postáztatnánk.
Kérdés, észrevétel nem érkezett. Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
76/2013. (VII. 31.) számú HATÁROZATA
Tárgy: Erzsébet-utalvány kiszállítása.
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta
József Sándor polgármester az ülést 17.50-kor bezárta.
Szihalom, 2013. július 31.

Bóta József Sándor
Polgármester

Széll Gáborné Blaskó Erzsébet
Jegyző
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