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VIII. 
JEGYZŐKÖNYV  

Készült: Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én (szerda) 
15.00 órakor tartott 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 
• Virágh Dénes képviselő 

 
Meghívottak közül megjelent:  

• Józsáné Debreceni Edit Művelődési Ház vezető 
• Wennesz Istvánné Gondozási központ vezető 
• Koós Jánosné Pénzügyi bizottság külső tagja  
• Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos 
• Csomorné dr. Tábori Erika fogszakorvos 
• Dr. Máthé Annamária háziorvos 
• Krizsó Ervinné védőnő 
• Bukta Lajos családgondozó 
• Kovács József kapitányságvezető 

 
Jelen volt még az ülésen: Nahóczki Péter 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 
 
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Köszönti a megjelent meghívottakat, képviselőket. 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testülete határozatképes, 1 fő (Tóth Barnabás) jelezte 
távollétét. Ismerteti a napirendi pontokat. Elmondja, hogy Bukta Lajos családgondozónak az 
lenne a kérése, hogy amennyiben lehetőség van rá, az ő napirendi pontjával kezdődjön az 
ülés, mivel Mezőszemerén is testületi ülés lesz, ahol részt szeretne venni. A Képviselő-testület 
az alábbi változtatásokkal egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat: 
 
Napirendi pont: 

1. Tájékoztató Szihalom Község közrendjének, közbiztonságának helyzetéről.  
Ea.: Kovács József r.alezredes Kapitányságvezető 

2. Tájékoztató a település szociális helyzetéről, a gyermekvédelmi és gyámügyi 
feladatok ellátásáról.  
Ea.: Bukta Lajos Gyermekjóléti szolgálat családgondozója, Wennesz Istvánné 
Gondozási központ vezetője, Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 

3. Tájékoztató az egészségügy helyzetéről 
Ea.: Dr. Máthé Annamária háziorvos, Csomorné dr. Tábori Erika fogszakorvos, 
Krizsó Ervinné védőnő 
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4. Szociális és gyermekjóléti társulás megállapodás módosítása 
Ea.: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző  

5. Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek 
 
Nahóczki Péter: Az ülés megkezdése előtt szeretné megköszönni a Képviselő-testület 
támogatását. Megmutatja a versenyeken elért eredményéért kapott érmeit.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Átadja a szót Bukta Lajos családgondozó részére.  
 
Bukta Lajos családgondozó: Köszönti a testület tagjait, a megjelenteket. Köszöni, hogy a 
napirendi pontja előre lett véve. Nagyon nagy változások történtek a gyermekjóléti ellátásban 
január 1-től, de a beszámolója még a tavalyi évre vonatkozik, az elnevezés is azért szerepel 
így. A jegyzők hatásköréből kikerültek a hatósági intézkedések, ez azt jelenti számára, hogy 
be kell járjon a járásra, gyámhivatalba, ha az ügy megkívánja. Az volt a törvényalkotók célja, 
hogy a jegyzőket tehermentesítsék, ez nagy terhet jelentett számukra. Törvényi változásokat 
terveznek a hiányzásoknál, lényeges szigorítások lesznek, a családi pótlékot egyáltalán nem 
fogják megkapni azok a szülők, akiknek a gyermeke 50 órát meghaladóan hiányzik, továbbá 
akár pénzbírsággal is sújthatóak lesznek. Ezen felül pedig csak macerásabb a járásra bemenni, 
mint a hivatalba. A hiányzó gyermek szülőjét 3 hónapra ki kellene zárni a START 
munkaprogramból, de vannak még más elképzelések is. Jelenleg két gyermek van védelembe 
véve, akinek az ügye tovább folytatódott, mindkettő középiskolás, hiányzások miatt állnak 
védelem alatt. 
 
Dr. Joó Csaba: Nagyon komoly javulás tapasztalható, több mint a felére csökkent az esetek 
száma.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Milyennek látja a helyzetet a faluban, min kellene 
változtatni, hogy még jobb legyen? Célszerű lenne az iskolával közösen egy intézkedési tervet 
készíteni. 
 
Bukta Lajos családgondozó: Van összehasonlítási alapja, Szihalom Község nem egy 
problémás terület. A helyzet kialakulásakor sok minden összefügghet, pl. a szülő iskolai 
végzettsége, foglalkoztatottsága, nevelési módszerek, stb. Úgy látja, hogy kiemelten jó helyen 
van Szihalom.  
 
Farkas József: Javul a statisztikai mutató. Fenntart az önkormányzat egy szolgálatot, de 
hatásköre nincs a jegyzőnek. Hogy lehet így hatékonyan intézkedni, hisz nincs ismeretük, 
rálátásuk az ügyre. Véleménye szerint nagyon lényeges terület ez, maradhatott volna 
nyugodtan jegyzői hatáskörben. 
 
Bukta Lajos családgondozó: Véleménye szerint jól működik a dolog. December 31-ig meg 
kellett csinálni az adatszolgáltatásokat, nagyon pozitívan álltak hozzá a dologhoz, 
segítőkészek. Igaz, hogy le vannak terhelve, sok irat van, nem nagyon győzik a munkát az az 
igazság. A védelembe vétel innen indul meg, hozzá érkezik meg a jelzés, és ő továbbítja a 
járási gyámhivatal részére.    
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor 
polgármester szavazásra bocsátja a beszámolót, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
47/2013. (V. 29.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Gyermekjóléti szolgálat beszámolójának elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
I. Napirendi pont: Tájékoztató Szihalom Község közrendjének, közbiztonságának 
helyzetéről.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tisztelettel köszönti Kovács József kapitányságvezető Urat, 
megkérdezi, hogy kíván-e az írásbeli anyaghoz szóbeli kiegészítést tenni? 
 
Kovács József kapitányságvezető: Üdvözli a Képviselő-testület tagjait, a megjelenteket. 2012. 
12. 01-től látja el a kapitányság vezetői feladatot, olyanról kell most számot adjon, amihez 
semmi köze. Nagyon sok változás történt, ami nem feltétlenül pozitívan érintette a település 
közbiztonságát. Áprilisban hatályba lépett az új szabálysértési törvény, ami kötelezővé tette a 
szabálysértési csoport létrehozását, ezért a korábbi KMB-st be kellett oda vezényelni. Így nem 
teljesít szolgálatot KMB-sként a településen. Járulékosan megkapták a másik két kollégát, ők 
látják el ezt a feladatot. Talán záros határidőn belül tudnak majd új KMB-st szolgálatba 
állítani a településen. A szabálysértések mindig problémát jelentenek, mivel felvetődik, hogy 
nem tesznek semmit. A település közbiztonságával kapcsolatban elmondja, hogy Szihalmon 
elfogadható a helyzet. Tény, hogy a bűncselekmények száma növekedett, amit a táblázatok is 
mutatnak. A lakásbetörések számát mindenképpen csökkenteni kell, a lopások száma is 
növekedett. A lopások száma egy kezelhető érték, minden egyes eseményt kiemelten 
kezelnek, mert ennél fontosabb nincs az érintett személy számára, megpróbálnak mindenkit 
ugyan úgy kezelni. 2012-től kialakításra került a tevékenység irányító központ. Ez a központ a 
telefonon érkezett hívásokat kezeli, minden bejelentésre már egyfajta rendőrségi intézkedés 
indul meg. Ezzel is az volt a cél, hogy mindenki azonos elbírálás alá essen. Egyre jobban át 
fog alakulni a segélyhívó rendszer, a 112 szám irányába megy el, a segélyhívás így rögtön 
rendőri intézkedést von maga után. A személy ellen irányuló bűncselekmények elkövetése 
nem jellemző, a vagyon elleninél észlelhető volt a készenléti csoport megléte. Remélhető, 
hogy a lakosság elégedettségét ezzel is kiváltják. Mindenki szeretné, ha minden sarkon rendőr 
állna, de akkor ez a rendőr intézkedni is fog. A KMB-s hiányát tükrözi a szabálysértések 
száma, a közlekedési bűncselekmények esetében tudható, hogy nagy az átmenő forgalom a 
településen, de aránylag elfogadható számot mutat ez is. Köszöni a Képviselő-testület, a 
polgármester segítségét, azt amit a polgárőrséggel kapcsolatban tudnak nyújtani. Az egyik 
legfontosabb partnerük, a következő hónapra meghatározta a kollégái számára, hogy egy adott 
területen közösen lássák el a szolgálatot. Ezzel is növelve a létszámot és a jelenlétet.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A polgárőrség egy nagyon jól működő szervezet, nagy 
biztonságot jelent a lakosság számára. Közös érdekünk ez, ezért az önkormányzat minden 
segítséget megad a számukra. Örül a járőrözés ilyen formájának, mert így rendet, fegyelmet 
hoz magával. Örömmel üdvözölte a járőrök bejelentkezését, illetve azt, ha majd új KMB-e 
lesz a településnek.   
 
Dr. Máthé Annamária háziorvos: Ő is szeretné megköszönni a rendőrség segítségét, számára 
is segítettek, amikor találtak egy holttestet, tényleg fél órán belül kint voltak. Közösen jól 
tudnak együtt dolgozni.  
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Dr. Joó Csaba: A Képviselő-testület többször kinyilvánította azt a célt, hogy a polgárőrség 
működése milyen hasznos. A régi kamera rendszer működőképessé tétele, éjjel-nappali 
működése lesz az, ami még hatékonyabbá tudja tenni a rendőrség munkáját.  
 
Ficsór Kálmánné: Köszöni a rendőrségnek a települési programok biztosítását, az ott lévők 
biztonságérzetét növelték ezáltal.  
 
Nahóczki Péter: Érintettsége alapján jelent meg az ülésen, néhány gondolatot szeretne 
elmondani. Az emberséges hozzáállásról kérdezné a Kapitány Urat. Mennyire normális dolog 
az, hogy 1 órán keresztül intézkedtek vele szemben, mert nem volt bekötve a biztonsági öve, 
kissé soknak tartja ezt az időt. A faluban lakók kérdezték tőle, hogy mit történt, mit követett 
el? Nem az bántja, hogy intézkedtek ellene, hanem az emberséges hozzáállást vitatja. Örül, 
hogy a rendőrség jelen van a településen, csak ne unatkozó vagy un. vadászó rendőröket 
lássanak az emberek, mert ez kicsit olyan volt számára. Itt dolgozik helyben, a cukorka 
üzemben, átült az egyik autóból a másikba, nem volt nála az igazolványa, amikor igazoltatták. 
Mondta a rendőröknek, hogy pár percen belül elhozzák neki. Azért lehetne egy kis 
emberséget belevinni a dologba. Úgy gondolja, hogy becsületes szihalmi polgár, még nem 
okozott a településnek kárt, inkább elismerést és örömet, ezért ezt az intézkedést kicsit rosszul 
viselte, és ez nem csak az ő véleménye, hanem több emberé is. Már az intézkedő rendőrök is 
zavarban voltak, mert nem tudtak 1 óra alatt iktatószámot adni az ügynek. Véleménye szerint 
a rendőrség és a lakók közötti viszonyt az ilyen eset nem erősíti.  
 
Kovács József rendőrkapitány: Elfogadja, amit mond. A központi rendszer jelenleg még 
kidolgozás alatt van. A biztonsági öv hiánya, olyam forma, amit nem lehet megoldani, eljárás 
keretében ezt iktatni kell, ez sajnos sok időbe telik. Reméli, hogy csökkenni fog ez az 
időtartam. Amikor valaki személyesen is érintett, természetes, hogy kicsit túlzásnak tartja a 
rendőri intézkedést. Van egy tűréshatár, amiben a rendőr mérlegelhet, a biztonsági öv hiánya, 
a mobiltelefonálás nem tartozik ezek közé. A rendőri eljárás ellenőrzésére komoly ellenőrzési 
rendszer van kialakítva. Ha ellenőrzést kezdeményeztek, azt nem tudják félbe hagyni.  
 
Boda Sándor: Problémaként veti fel, hogy ki vannak téve a tiltó táblák, pl. „lakók részére”, 
ennek ellenére nagyon sokan bejárnak egyiket sem állítják meg a faluban lévő rendőrök. Nem 
tartják be a korlátozó táblák tiltását sem, a szűk utcákba is bemennek a teherautók. Ezeknek 
az ellenőrzése fontos lenne.  
 
Nahóczki Péter: A 30-as tábla még mindig kint van a vasútnál.  
 
Kovács József: A forgalomszabályozás nem tartozik az ő hatáskörükbe, javaslati illetve 
észrevételi lehetőségük van csak.  
Bóta József Sándor polgármester: Az új utak megóvásában kérné a rendőrség segítségét, nem 
veszik figyelembe a tiltó táblákat. Most már a fő út is járható. Az a fő probléma, hogy az 
újonnan elkészült utakra is bemennek teherautóval, ezáltal tönkre teszik. Örül, hogy a 
településen jelen vannak a rend őrei, mert a falu biztonságát így tudják megőrizni. A 
szabályokat mindenkinek be kell tartani, rá kell erre szoktatni az embereket. Köszöni a 
végzett munkájukat, a rendőri jelenlétet.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Szavazásra bocsátja 
a beszámolót, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
48/2013. (V. 29.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Rendőrségi beszámoló elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
II. Napirendi pont: Tájékoztató az egészségügy helyzetéről 
 
Dr. Máthé Annamária háziorvos: Úgy gondolja, hogy ezzel a beszámolójával kicsit „megölte” 
a jó hangulatot. Nagyon sokan rákos megbetegedésben betegedtek meg és haltak meg. Ez 
figyelemfelkeltő is lehetne, mind a nőknél, mind a férfiaknál nagyon magas a szám. A 
meghirdetett szűrésekre, tájékoztatókra sem mennek el az emberek, érdektelenség 
tapasztalható. Amikor a lehetőséget felajánlja, akkor sem élnek vele, az emberek szemléletét 
kellene megváltoztatni.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Valamit el kellene indítani, ki kell találni, hogy az emberek 
elmenjenek a szűrésekre. Figyelni fogjuk az ilyen jellegű pályázatokat.  
 
Farkas József: A rossz hírek mellett a jó is megtalálható a beszámolóban, ilyen az otthoni 
ápolás. Ez egy színvonalas szolgáltatás a település felé. Véleménye szerint nagyon magas a 
kiszállás száma a betegekhez viszonyítva.  
 
Dr. Máthé Annamária háziorvos: Az esetek 80 %-ában indokolt a hívás.  
 
Ficsór Kálmánné: Örül, hogy gyors a rendelés, nem kell annyit várakozni a rendelőben. A 
lehető legrövidebb idő alatt sor kerül a betegekre. Az emberek nagy bizalommal fordulnak a 
doktornő felé, a beteg nem azt érzi, hogy most orvoshoz kell menni, hanem mernek őszinték 
lenni.  
 
Wennesz Istvánné Gondozási központ vezető: Köszöni az együttműködést, ami mindig gyors 
és hatékony.  
 
Dr. Máthé Annamária háziorvos: Tényleg jól tudnak együtt dolgozni, ő is köszönettel tartozik 
feléjük.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Köszöni a végzett munkáját.  
 
A beszámolóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Szavazásra bocsátja a 
beszámolót, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:   
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
49/2013. (V. 29.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Háziorvos beszámolójának elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Csomorné dr. Tábori Erika fogszakorvos: Kiegészítésként elmondja, hogy az iskolákkal elég 
jó a viszonyuk. Az a sajnálatos eset történt meg, hogy Mezőszemeréről nem hozzák fel a 
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gyerekeket a kötelező szűrésre, mert a szülő nem ad rá pénzt. Megkereste ezzel kapcsolatban 
a MEP-et, kérték, hogy írja le a válaszát az igazgató, hogy miért nem járnak a gyerekek 
kezelésre. Nem is gondolta volna évekkel ezelőtt, hogy idáig jut a dolog. Már abba is 
belementek volna, ha több osztályt összevonva oldják meg a dolgot. Egerfarmossal nincs 
ilyen probléma, rendszeresen hozzák a gyerekeket. 
 
Bóta József Sándor polgármester: A tankerület felé jelezni kell a dolgot. Kötelesek az anyagi 
feltételeket biztosítani. 
 
Csomorné dr. Tábori Erika fogszakorvos: Korábban kötelező volt a fogak szanálása, ma már 
joguk van ezt megtiltani. Az a baj, hogy engedményeket adunk számukra.  
 
A beszámolóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Szavazásra bocsátja a 
beszámolót, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
50/2013. (V. 29.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Fogorvosi beszámoló elfogadása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Krizsó Ervinné védőnő: A pályázat elnyerésével remélhetőleg megoldott lesz a fedett 
babakocsi tároló ügye. Tavaly tett egy felkérést a testület felé, hogy megtiszteltetésnek veszi, 
ha ellátogatnak hozzá, örömmel vette, hogy Ficsór Kálmánné eleget tett a kérésének. Nagyon 
nehéz mozgósítani bármire is az embereket, sajnos 7-en voltak a baba-mama klubban. Szűrés 
alkalmával próbál a gyerekekre hatni, de sajnos érdektelenség van már közöttük is. A 
nőgyógyászati rákszűrés 3 évvel ezelőtt szűnt meg, úgy lenne megoldható a dolog, ha az 
önkormányzat megszervezné és minden költséget vállalna. Általában  a kismamáknak 
fogadott orvosuk van.  
 
Farkas József: 13 esetben kellett intézkedni a gyermekjóléti szolgálatnak, nem magas ez a 
szám? 
 
Krizsó Ervinné védőnő: Nem tartja rossznak az arányt, ez az összes gyerekből van számítva, 
egy családban több gyermek is van.  
 
Ficsór Kálmánné: Örül, hogy 1 éves korban 30 % a szoptató anyák száma, ezt nagyon jó 
aránynak tartja.  
 
A beszámolóval kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Szavazásra bocsátja a 
beszámolót, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
51/2013. (V. 29.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Védőnői beszámoló elfogadása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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III. Napirendi pont : Tájékoztató a település szociális helyzetéről, a gyermekvédelmi és 
gyámügyi feladatok ellátásáról 
 
Wennesz Istvánné Gondozási központ vezető: Kiegészítésként elmondja, hogy a környező 
falvakban sok helyen nem vállalják fel az ápolási munkát, így nyilván könnyebb a 
településnek. Sok helyen kiemelik az időseket és otthonban helyezik el. Büszke arra, hogy ezt 
is felvállalják, és az időseket saját környezetükben ellátni, ameddig lehet.  
 
Ficsór Kálmánné: Köszönet illeti meg őket a munkájukért, bárkinek problémája van, 
bizalommal fordulhatnak hozzájuk.  
 
Dr. Joó Csaba: A speciális igények is elvállalásra kerülnek, ez pluszt jelent a falunak. 
 
Wennesz Istvánné: A törvényi előírás alapján nem engedélyezett, hogy 40 óránál többet 
dolgozzanak, vannak olyan esetek, ahol egész héten nincsenek ellátva az idősek. És amit ők 5 
napban elvégeznek, azt a hétvégén le is rombolják a hozzátartozók. Próbálnak a 
hozzátartozóval beszélni, nem sok eredménnyel.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Köszöni a végzett munkát.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Szavazásra bocsátja 
a beszámolót, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
52/2013. (V. 29.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Gondozási központ beszámolójának elfogadása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képzi.  
 
IV. Napirendi pont: Szociális és gyermekjóléti társulás megállapodás módosítása 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Farkas József: Egyetért az elhangzottakkal, ezt meg kell lépni.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Véleménye szerint is a társulásos forma felé kell elmenni.  
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Szavazásra bocsátja 
a társulási megállapodás módosítására vonatkozó javaslatot, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
53/2013. (V. 29.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Szociális és gyermekjóléti társulás megállapodásának módosítása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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V. Napirendi pont: Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Még egy törvényi kötelezettségének kell eleget tennie 
a testületnek, közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet kell készíteni.  
Részletesen ismerteti a tervet.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Szavazásra bocsátja 
a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
54/2013. (V. 29.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Szihalom Község közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Az alábbiakról tájékoztatja a képviselőket: 

• Megkezdődött a TÜZÉP telep és a Kossuth úti ingatlanok felújítása. 
• A közétkeztetésre vonatkozó szerződés július 30-val lejár, ki kell írni a pályázatot. 

Előzetes tárgyalások történtek már, amin jelen voltak az intézményvezetők is. A végén 
majdnem az derült ki, hogy mindenki meg van elégedve, kivéve az időseket. A 
problémák nem voltak olyan súlyosak. Össze kell állítani a kritériumokat, a 
követelményrendszert leegyszerűsítjük, de a minőségnek meg kell lenni, ki kell iktatni 
a porleveseket. Vállalja, hogy ezt összeállítja.  

• Közeledik a falunap, ezért célszerű lenne egy megbeszélést összehívni, 
civilszervezetek képviselőivel, intézményvezetőkkel. Javasolja, hogy az időpont jövő 
hét szerda 17 óra legyen.  

• Az IKSZT pályázat elindult, a Zele-bau lett a kivitelező. Augusztus 31-ig az építőipari 
munkákat be kell fejezni, januárig pedig a beruházást.  

• A sportöltöző felújítása is elkezdődött, folyamatban van.  
• Az egészségügyi központ kialakítására elnyertük a pályázatot.  
• A kamerarendszer kiépítésével kapcsolatban felkéri Dr. Joó Csabát a részletek 

ismertetésére.  
 
Dr. Joó Csaba: 1 napos akcióban voltak a kamerák, 12 db került megvásárlásra 256 ezer 
forintba került.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ezeket az új kamerákat belső tereknél kell majd alkalmazni. 
A beadott pályázatunk 9 kameráról szól, most lett még 12, akkor a régieket le kell szedni, és 
kisebb helyre kell áthelyezni. Az újakat úgy kell felszerelni, hogy le legyen az egész falu 
fedve. Sajnos a honlap sem úgy működik, ahogy az elvárható lenne, kénytelenek vagyunk egy 
másik céget megbízni az üzemeltetésével.  
 
Boda Sándor: A kamerák már rögzítenek. Megadott időre megoldható, pl. rendezvények 
alkalmával.  
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Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy május 31-ig el kell 
fogadni a közbeszerzési éves statisztikai összegzést, amit a honlapon is el kell helyezni.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
55/2013. (V. 29.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Éves statisztikai összegzés elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy elkészült Szihalom 
Község Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Ismerteti a főbb kritériumokat. 
 
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
56/2013. (V. 29.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Szihalom Község Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor 
polgármester hatósági ügyek tárgyalása miatt zárt ülést rendel el, amiről külön jegyzőkönyv 
készül. Hatósági ügyek tárgyalása után az ülést 18.20 perckor bezárta.  
 
 
 
Szihalom, 2013. május 29.  
 
 
 
 
 
 
  Bóta József Sándor   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester   Jegyző  
 
 
 
 
 
 


