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VII. 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 16.30 
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 
• Tóth Barnabás képviselő 
• Virágh Dénes képviselő  

 
Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea.  
 
Meghívottak közül megjelent: 

• Ficsór Istvánné KIKI részegység vezető 
• Józsáné Debreceni Edit Művelődési Ház Ig. 
• Wennesz Istvánné Gondozási központ vezető 
• Csomorné dr. Tábori Erika fogszakorvos 
• Krizsó Ervinné védőnő 
• Bukta Lajos családgondozó 
• Koós Jánosné Pénzügyi bizottság külső tagja 
• Majoros Viktória Pénzügyi vezető tanácsos 

 
Bóta József Sándor polgármester távollétében Dr. Joó Csaba alpolgármester: Köszönti a 
megjelent vendégeket, képviselőket, megállapítja, hogy a testület határozatképes. Tájékoztatja 
a képviselőket, hogy Bóta József Sándor polgármester egyéb elfoglaltsága miatt egy kicsit 
később fog megérkezni, addig ő vezeti az ülést. Ismerteti a napirendi pontokat, amit a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.  
 
Napirendi pont: 
 

1. Tájékoztató az egészségügy helyzetéről.  
Ea.: Dr. Máthé Annamária háziorvos, Csomorné dr. Tábori Erika fogszakorvos, Krizsó 
Ervinné védőnő 
2. Tájékoztató a település szociális helyzetéről, a gyermekvédelmi és gyámügyi 

feladatok ellátásáról.  
Ea.: Bukta Lajos Gyermekjóléti szolgálat családgondozója és Wennesz Istvánné 
Gondozási Központ vezető 
3. Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek.  
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I. Napirendi pont:  Tájékoztató az egészségügy helyzetéről.  
 
Dr. Joó Csaba alpolgármester: Az írásos beszámolót minden képviselő megkapta, kéri tegyék 
fel kérdéseiket, észrevételeiket, illetve megkérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészíteni valója a 
doktornőnek. Az adatokból látszik, hogy növekedett a kártyaszám, ez a lakosság bizalmát is 
jelzi.  
 
Ficsór Kálmánné: Örül, hogy több minden vizsgálatot el lehet végeztetni a rendelőben. Úgy 
gondolja, hogy a betegek bizalommal fordulnak a doktornő felé. A nagyobb helyiség miatt 
gyorsabb is lett a rendelés, és jó a délutáni rendelési időpont is, mivel az is el tud menni, aki 
dolgozik.  
 
Dr. Máthé Annamária háziorvos: Tényleg nem kell sokat várniuk a betegeknek, a téli 
időszakban is maximum 20 perc a várakozási idő.  
 
Dr. Joó Csaba alpolgármester: Terveink között szerepel egy komplex egészségügyi központ 
kialakítása, ami még hatékonyabbá tenné az ellátást.  
 
Wennesz Istvánné Gondozási központ vezetője: Szakmai tapasztalata során még nem volt 
ilyen jó orvos, akivel mindent meg lehet beszélni, hajlandó még arra is, hogy velük menjen ki 
környezettanulmányra, segítséget tudnak kérni tőle bármiben. Reméli, hogy még sokáig itt tud 
maradni. Köszöni az együttműködést, és a segítséget.  
 
Bukta Lajos családgondozó: Minden hónap 31-ig jelzőrendszeri megbeszélést kell tartani. 
Most a doktornő jelezte, hogy nem tud eljönni, de az összes családgondozót beleszámítva, a 
doktornő az egyetlen, aki a szabadidejéből áldoz erre a dologra.  
 
Krizsó Ervinné védőnő: Leginkább a pontosságát emelné ki, régen sokat kellett várni az 
orvosra, de a doktornő mindig pontos. Köszöni a jó együttműködést, és a segítséget.  
 
Csomorné dr. Tábori Erika fogszakorvos: Köszöni azt a segítséget, hogy a betegek már úgy 
érkeznek hozzá, hogy be vannak állítva gyógyszerileg. Köszöni az együttműködést.  
 
Ficsór Istvánné KIKI részegységvezető: Minden egészségügyi intézménnyel jó az iskola 
kapcsolata, jó a kisgyerekek és az iskoláskorúak ellátása. Pontosan tudják, hogy mikor érkezik 
a doktornő, pontosan érkezik. Baleset esetén is mindig segítőkész. Közel 300 gyerek 
rendszeres figyelemmel kísérése történik általa, jó, hogy ilyen korrekt kapcsolat alakult ki 
közöttük.  
 
Dr. Máthé Annamária háziorvos: Neki az elmondott dolgok, természetesek. Nagyon jól érzi itt 
magát, sikerült jól kialakítani a kapcsolatot mindenkivel, véleménye szerint ezt csak is így 
lehet csinálni, ennek így kell működni, mert mindenkinek ez az érdeke.  
 
Dr. Joó Csaba alpolgármester: Jól sikerült a beilleszkedés, csak pozitív véleményt hallani a 
doktornőről.  
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 
40/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Háziorvosi beszámoló elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Dr. Joó Csaba alpolgármester: A fogorvosi szolgálat beszámolóját is megkapták írásban a 
képviselők. Kéri, hogy tegyék fel kérdéseiket, észrevételeiket, illetve megkérdezi, hogy van-e 
szóbeli kiegészíteni valója a doktornőnek? 
 
Csomorné Dr. Tábori Erika fogszakorvos: A beszámolójában nem írt anyagi vonzatú 
dolgokról, és nem részletezte a települések lakosságának megjelenését, de minden ugyan úgy 
van, mint a korábbi években. A legnagyobb számban szihalmi lakosok, majd a mezőszemerei 
és egerfarmosi lakosok. A tavalyi év gazdaságilag nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, de 
az idei év már fellendülést mutat. Tudnánk az önkormányzat bevételét is növelni, ha a más 
településről érkező betegeket is el tudnánk látni, természetesen minden pontosan 
dokumentálva lenne.  
 
Farkas József: Nyilvánvaló, hogy néhány eszköz beszerzése elengedhetetlen lenne, de a 
doktornő túl szerény.  
 
Dr. Joó Csaba alpolgármester: Jól előkészített és tartalmilag is megfelelő beszámoló került a 
Képviselő-testület elé. Hátha ezzel a pályázattal az eszközbeszerzés is megoldásra kerül. 
Köszöni a végzett munkát mindkét doktornőnek. 
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 
41/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Fogorvosi szolgálat beszámolójának elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Dr. Joó Csaba alpolgármester: A védőnői szolgálat beszámolóját is minden képviselő írásban 
megkapta, kéri, hogy tegyék fel kérdéseiket, észrevételeiket, illetve megkérdezi, hogy van-e a 
védőnőnek szóbeli kiegészítése? Jól kidolgozott, szakmailag is megfelelő anyagot kaphatott 
kézhez minden képviselő.  
 
Krizsó Ervinné védőnő: Tapasztalata szerint több mozgásfejlődésben akadályozott 
gyermeknél, legalább kistérségi szinten elérhetővé kellene tenni a 0-3 éves gyermekek 
fejlesztését. Mivel megszűnt a szolgálat, a családokat nagyon megterheli ez a probléma.  
 
Dr. Joó Csaba alpolgármester: Ha ez együttesen jelentkező probléma, akkor biztos 
megoldható lenne, fel kell napirendre vetetni a kistérségnél. Biztos, hogy anyagi ráfordítással 
járna az önkormányzat részére, amit megelőzné egy alapos felmérés.  
 
Bukta Lajos családgondozó: Valóban óriási problémát okozott a családok körében a támogató 
szolgálat megszűnése, de ez országos probléma már.  
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Farkas József: A védőnői programmal kapcsolatban még nincs előrelépés? 
 
Krizsó Ervinné védőnő: Az ingyenes program még nem működik, tesztelés alatt áll. A 
Stefánia program lenne a megfelelő, de mivel nem kötelező a használata, ezért nem is 
forszírozza. Ha meg lesz a program, még félévig párhuzamosan kell vezetni a két 
dokumentációt.  
 
Ficsór Kálmánné: Örül, hogy emelkedik a születések száma, annak kevésbé, hogy vannak 
olyanok, akik nem tartanak igényt a védőnői ellátásra. Örülhetnének, hogy ilyen védőnő van a 
faluban. Valamennyi egészségügyi dolgozó munkájához gratulál, köszöni a végzett munkát.  
 
Ficsór Istvánné KIKI részegységvezető: Szinte napi kapcsolatban állnak a védőnővel és a 
fogorvosi szolgálattal is. Bármilyen probléma van, keresik egymást, jó az együttműködésük.  
 
Dr. Máthé Annamária háziorvos: Köszöni a védőnő segítségét. Amikor idekerült sokat segített 
számára, a munka oroszlánrészét a védőnő végzi.  
 
Dr. Joó Csaba alpolgármester: Maga és az egész Képviselő-testület nevében köszöni az összes 
dolgozó munkáját és az alapos, mindenre kiterjedő, részletes beszámolókat.  
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 
42/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Védőnői szolgálat beszámolójának elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
II. Napirendi pont:  Tájékoztató a település szociális helyzetéről, a gyermekvédelmi és 
gyámügyi feladatok ellátásról.  
 
Dr. Joó Csaba alpolgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban minden képviselő megkapta 
az írásos előterjesztést, kéri, hogy tegyék fel kérdéseiket, észrevételeiket, illetve megkérdezi, 
hogy van-e szóbeli kiegészítés?  
 
Bukta Lajos családgondozó: Kiegészítésként beszámolójához csatolta az éves statisztikai 
kimutatást. Nagy lehetőség a gyermekek számára a nyári gyermekétkeztetés, amit jó, ha az 
önkormányzatok ki is használnak. Úgy néz ki, hogy a gyermekjóléti szolgálatok átkerülnek a 
járásokhoz.  
Egy gyermek esetében volt arra példa, hogy a jegyző kötelezte a szülőt a kollégiumi ellátás 
igénybevételére. Jó visszajelzések érkeztek a téli tüzelő szétosztásával kapcsolatban. 
Védelembe vételnél általában az igazolatlan iskolai hiányzás az indok, ami leginkább 
középiskolás gyerekeket érint. 1 év után az a tapasztalata, hogy nem fogja vissza az 
igazolatlan iskolai hiányzások számát az iskoláztatási támogatás felfüggesztése. Az sem jó 
megoldás, hogy a támogatást természetben kapják meg a szülők, ez azt jelenti, hogy ő vásárol 
be helyettük az összegből.  
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Tóth Barnabás: Az igazolatlan iskolai hiányzás a szülő felelőssége is, de sokszor nem is 
érdekli őket, hogy mi van a gyerekkel, nem érdeklődik utána. A korábban felvetett Diófa úti 
gyermekek helyzete rendeződött?  
  
Bukta Lajos családgondozó: Volt olyan eset is, hogy az iskola csak a gyermekjóléti 
szolgálatot értesítette, a jegyzőt pedig nem, pedig ő lenne a fontosabb, mert ő hozza meg a 
végzést. De arra is volt példa, hogy későn érkezett meg a jelzés. Véleménye szerint ezen a 
törvényen még szigorítani kellene. Az említett gyermekek két éve vannak védelemben, 
jelenleg a gyámhivatal határozatára várunk, folyamatban van az ügy.  
 
Tóth Barnabás: Sajnos, az említett esetben visszakerült a szülőkhöz a neve, neki is esett a 
nagymama és a szülők is. Ezt az esetet alá is tudja támasztani.  
 
Bukta Lajos családgondozó: Az írásos jelzés nagyon fontos, de van arra is lehetőség, hogy 
névtelenül jelezzenek.  
 
Ficsór Kálmánné: Sokallja a beszámolóban szereplő 23 családot. Mennyire fogadják el 
családgondozóként az emberek?  
 
Bukta Lajos családgondozó: Az említett esetben a nagyobb részét a tanulói hiányzások teszik 
ki. Véleménye szerint elfogadták, gyakran bejönnek hozzá még akkor is, ha csak tanácsot 
szeretnének kérni.  
 
Dr. Joó Csaba alpolgármester: Megköszöni az alapos, minden részletre kiterjedő a 
beszámolót.  
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 
43/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Gyermekjóléti szolgálat beszámolójának elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Dr. Joó Csaba alpolgármester: A Gondozási központ részéről is minden képviselő megkapta 
az írásos beszámolót, kéri, hogy tegyék fel kérdéseiket, észrevételeiket, illetve megkérdezi, 
hogy van-e szóbeli kiegészítés? Nagyon tetszett, hogy a beszámoló mellé tetszetős idézeteket 
is választottak. Alapos, részletes a beszámoló, nagyon jónak tartja.  
 
Wennesz Istvánné Gondozási központ vezető: Igyekeznek, hogy az intézmény létszáma ne 
csökkenjen, sajnos ezt nem mindig lehet betartani. Van a gondozottak között olyan fekvő 
beteg, aki napi több látogatást igényel, van olyan, akihez 4-szer kell kimenni naponta. Egy 
teszt alapján állapítják meg, hogy a gondozott mennyi ellátást igényel. Egy gondozónőre 2 
ilyen beteg jut. Ilyen szempontból kevesen vannak, ha valaki szabadságon van, akkor teljesen 
felborul a dolog. Nagyon hálásak a kisegítőért, az a munka, amit ő végez nagyban 
megkönnyíti a munkájukat.  
 
Farkas József: Hogy fér bele a munkaidőbe? Kevés oda a 4 órás kisegítő.  
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Wennesz Istvánné Gondozási központ vezető: A reggeli és a déli fér bele. Elgondolkodtató a 
dolog, nem tudja, hogy van-e lehetőség egy 6 órában foglalkoztatott rehabilitációs járadékon 
lévő dolgozó foglalkoztatására.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ez a kérdés a költségvetést érinti, esetleg közcélú 
foglalkoztatottal be lehet segíteni. De oda megbízható embert kell találni.  
 
Ficsór Kálmánné: Ezt a bizalmi feladatot akárki nem tudná ellátni. Látja, hogy állandóan úton 
vannak a gondozónők, az időjárás viszontagságainak kitéve. Bárkinek gondja van, nyugodtan 
fordulhat hozzájuk segítségért. Nagy megelégedéssel vannak feléjük az emberek.  
 
Dr. Máthé Annamária háziorvos: Köszöni a gondozónők munkáját, nagyon sokat segítenek, 
akár vérnyomás beállításnál vagy vércukormérésnél. Ezeknek a betegeknek az állapota 
hullámzó, nem lehet előre kiszámítani. Vannak a betegek között pszichiátriai esetek is. 
Véleménye szerint is szükséges lenne számukra a segítség, mert túlterheltek.  
 
Wennesz Istváné Gondozási központ vezető: Próbálnak mindenkinek segíteni, ehhez egy 
elszánt hivatástudat kell, ezek a lányok azzal rendelkeznek. Bármi van, átveszik egymás 
betegeit, munkáját. Ennek a bentiek látják a kárát, mert sokkal kevesebb idő jut rájuk, kicsit 
elhanyagoltnak érzik magukat.  
 
Ficsór Istvánné KIKI részegységvezető: Sajnos úgy is hozzá tud szólni a dologhoz, mint 
igénybevevő, ami munkát ezek a lányok végeznek, nem elhanyagolható.  
 
Dr. Joó Csaba alpolgármester: Át kell gondolni, hogy van-e olyan a jelenlegi emberek közül, 
aki megfelelő lenne.  
 
Wennesz Istvánné Gondozási központ vezető: A korábbi ülésen említett pályázattal 
kapcsolatban elmondja, hogy sajnos nem vonatkozik majd ránk. Részletesen ismerteti a 
feltételeket.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Azért merült fel korábban a gondolat, hogy esetleg 
tárgyalásokat kellene folytatni a Zsóriban lévő MÁV üdülő tulajdonosával, és akkor ezt a 
pályázatot is meg lehet valósítani. A hely és a környezet is ideális lenne erre a célra. Pontosan 
utána kell nézni, hogy kinek a tulajdonában van.  
Több kérdés, észrevétel nem érkezett. Szavazásra bocsátja a beszámolót, amit a Képviselő-
testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

 
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

44/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA 
 

T 
árgy: Gondozási központ beszámolójának elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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III. Napirendi pont:  Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
Részletesen ismerteti a vízdíjról szóló rendelet tervezetet. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés nem érkezett. Szavazásra bocsátja a rendeletet, amit a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelete a vízdíjról szóló ÖK-i rendelet hatályon kívül 

helyezéséről  
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
Részletesen ismerteti az önkormányzati rendeletben szabályozott szabálysértési tényállások 
hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet tervezetet.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés nem érkezett. Szavazásra bocsátja a rendeletet, amit a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2012. (V. 31.) ÖK-i rendelete az önkormányzati rendeletben szabályozott 

szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről 
 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Előterjesztése a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
Részletesen ismerteti a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról, valamint azok 
szankcionálásáról szóló rendelet tervezetet.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés nem érkezett. Szavazásra bocsátja a rendeletet, amit a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
13/2012. (V. 31.) ÖK-i rendelete a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról, 

valamint azok szankcionálásáról  
 
 

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Részletesen ismerteti a 2012/2013. tanév zeneiskolai 
térítési díjának meghatározásáról szóló rendelet tervezetet. Gulyás László véleménye szerint 
nincs szükség kedvezmény megadására, mivel aki a 6.000 forintot ki tudja fizetni, az a 7.700 
forintot is ki fogja fizetni. A többség nem fizet, ezért fontos a bevétel.  
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Bóta József Sándor polgármester: Meg kellett volna vizsgálni, hogy a jelenlegi tanulók közül 
mennyien fizetnek, kik vannak azon a határon, hogy már nem kapják meg a kedvezményt, és 
így fizetniük kell. Az is lehet, hogy a fizető szülők már nem tudják ezt a megemelt összeget 
kifizetni. Ne hárítsuk ezt az összeget a szülőkre, a különbözetet az önkormányzat vállalja át, 
mert nem jelent nagy terhet az önkormányzat számára. Javasolja, hogy a rendelet kerüljön úgy 
módosításra, hogy a szihalmi általános iskolába járók után az önkormányzat átvállalja ezt az 
összeget.  
 
Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos: 840 ezer forint bevétel volt a térítési díjakból.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja az ÖK-i fenntartású KIKI 
Zeneiskolában igénybe vett szolgáltatások térítési díjai megállapításának szabályairól szóló 
16/205. (X. 26.) rendelete-tervezetét, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (V. 31.) ÖK-i 
rendelete az ÖK-i fenntartású KIKI Zeneiskolában igénybe vett szolgáltatások térítési 
díjai megállapításának szabályairól szóló 16/2005. (X. 26.) rendeletének módosításáról 

egységes szerkezetben 
 

Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy a szihalmi 
általános iskolába járó tanulók után az önkormányzat átvállalja a térítési díj növekményt, 
amely 1700 Ft/fő/félév, csoportos főtanszakos esetén 1000 Ft/fő/félév. A Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadta a javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
45/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Zeneiskolai térítési díjkedvezmény.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy három ajánlat 
érkezett a térfigyelő kamerarendszer karbantartására. Ismerteti az ajánlatokat. A 
legkedvezőbb ajánlatot Mihály Zsolt ev. adta.  
Szavazásra bocsátja az árajánlatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
46/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Mihály Zsolt ev. ajánlatának elfogadása térfigyelő kamerarendszer karbantartására.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A számítógépek karbantartását egy már jól bevált cég 
végzi, ők felügyelik a programokat is. Mivel velük a dolgozók meg vannak elégedve, nem 
szükséges a szerződés módosítása.  
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A kamera rendszer távfelügyeletére is érkezett három ajánlat. Ismerteti az ajánlatokat. Ezek 
közül a Sar-Bün Kft. ajánlatát javasolja elfogadni, mert az a legkedvezőbb. Mihály Zsolt ev. 
részéről ezzel kapcsolatban volt egy kis elbizonytalanodás, mivel nincs meg a megfelelő 
feltétel. Három szerződést kell készíteni, bele kell venni a Művelődési Házat és az iskolát is. 
Szavazásra bocsátja az ajánlatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
47/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Térfigyelő kamerarendszer távfelügyeletére vonatkozó Sar-Bün Kft. ajánlatának 
elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a KIKI Egységes 
Óvoda- Bölcsőde kérelmet nyújtott be a nyári időszakra vonatkozó zárva tartással 
kapcsolatban. Ismerteti a kérelmet.  
Szavazásra bocsátja a kérelmet, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
48/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Óvodai zárva tartás.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a nem teljesen átgondolt 
pályázatoknak vannak ilyen hozadékai, mint a tornaterem sport-parkettája. Az a gond, hogy 
nem lett bekalkulálva a szegő, ami nagyobb tételt jelent. Ismerteti a kimutatást, ami összesen 
633.000 Ft-ot tesz ki. Így nem lehet félbehagyni. Probléma volt még a röplabda háló 
felszerelésével kapcsolatban, amit az iskolának a saját költségvetéséből kell kigazdálkodni. 
Illetve a felfestés is gondot jelent. 
 
Farkas József: Véleménye szerint nem megfelelő a tornaterem mérete, nem megoldható a 
felfestés. Érdemes erre költeni? 
 
Bóta József Sándor polgármester: A szegőhöz kénytelenek vagyunk hozzájárulni, de a festést 
még a későbbiekben meglátjuk, az még pótolható.  
Szavazásra bocsátja a javaslatokat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
49/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Tornaterem felújításának költségei. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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Józsáné Debreceni Edit Művelődési Ház igazgató: A mai napon összeült a Szihalom 
Községért Alapítvány kuratóriuma. Az ülés témája az volt, hogy a kemencés falunapokra 
elnyert bruttó 3 millió forint utófinanszírozású és ilyen összeggel az alapítvány nem 
rendelkezik, tehát ezt az önkormányzat előlegezze meg részükre. Ismerteti a szerződés 
tervezetét.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
50/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Kölcsön nyújtása Szihalom Községért Alapítvány részére 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Tóth Barnabás: A tavalyi évben is volt csőtörés az iskolában, most is van egy, ennek a 
cseréjét érdemes lenne elvégezni, mert AC csővel van megoldva. Az elfolyt víz is igen magas 
költséget jelent.   
 
Bóta József Sándor polgármester: Javasolja a munka elvégzését, ez a tétel kb. 250.000 Ft-ot 
fog majd kitenni.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
51/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Iskolai vízvezeték cseréje  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban tartottak egy 
megbeszélést Mezőtárkányban. Superled lámpák szerepelnek az ajánlatban, ez a cég már 
szerződést kötött az Elmű-ÉMÁSZ-al. Ez a LED-s világítás jelentős megtakarítást jelentene, a 
fogyasztás 60 %-al kevesebb, a fényereje 30 %-al nagyobb. Azzal a feltétellel vállalják, ha 
1000 lámpatest lecserélésre kerülne a környező településeket is beleértve. 15 évig az ő 
tulajdonukat képezné, ezután kerülne át az önkormányzat tulajdonába. Részletesen ismerteti a 
megbeszélésen elhangzottakat.  
 
Boda Sándor: Ez még kísérleti stádiumban van, még egy helyen tesztelik.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Küldik majd a szerződés mintát és az ajánlatot. Ha az 
megfelel a testületnek, akkor foglalkozunk vele. A többi település részéről kedvező volt a 
fogadtatás. Valamit tenni kell, valamerre el kell indulni, mert a mostani rendszer korszerűtlen, 
elavult. 15 év hosszú idő, ez szerződés kérdése is.  
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Boda Sándor: Véleménye szerint ez nem bevált technológia. 15 évig fizetnénk ezt a díjat, ami 
nem tudjuk, hogy mennyire fog majd emelkedni. Lesz majd egy olyen csomag, ami a 
gázszolgáltatásra is vonatkozik.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Javasolja, hogy jöjjön létre egy bizottság, amelyik megnézi 
a jelenlegi állapot szerint mennyire takarékos, és mi lenne, ha az ÉMÁSZ adna ajánlatot, és 
mibe kerülne, ha ezt használjuk. Össze fog pár képviselő, ezt elő kell készíteni. Meg kell 
nézni az előnyét és hátrányát oda-vissza. A következő testületi ülésre meg lehetne hívni a 
közvilágítási referenst az ÉMÁSZ részéről.   
 
Bóta József Sándor polgármester: A díszpolgári cím adományozásával kapcsolatban 
elmondja, hogy a benyújtott pályázatok nagyon szépek, jól kidolgozottak. Javasolja, hogy a 
szalaggal nyakba akasztható verzió kerüljön elfogadásra. Nem érdemes kitűzőt csináltatni. 
Úgy lenne jó, ha mindkét pályázó részesülne a jutalomból megosztva, 25-25 ezer forintos 
összegben. Az egyik pályázó részéről az oklevél, a másik pályázó részéről a plakett a 
szalaggal kerülne elfogadásra. Viszont a feliraton még változtatni kell, és az évnek is rajta kell 
szerepelni. Keresni kell egy ötvös mestert is.  
A díszpolgári címre egy ajánlat érkezett: Sári Antal személyére. A testület részéről van-e más 
javaslat?  
Mivel más javaslat nem érkezett szavazásra bocsátja Sári Antal személyét, melyet a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
52/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Díszpolgári kitűntető cím adományozása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Tóth Barnabás: Jelzi, hogy a Rákóczi úton Bán Péter házánál nagyon nagy a fű, erre 
megoldást kell találni, ezen felül még sok helyen nincs levágva a fű, többek között a 
sportpályán.  
A parkban lévő játszótér karbantartását el kell végezni, mert balesetveszélyes.  
A Rákóczi úton a már korábban jelzett részen az útpadka le van törve.  
A Bem apó út elején az egyik ház fala kidőlőben van, nagyon balesetveszélyes.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Fel kell szólítani a Magyar Aszfaltot a hibák kijavítására, 
illetve a felsorolt problémákat meg kell oldani.  
 
Farkas József: A kerékpárút problémáját jelzi a Deák F. úti résznél.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Nem lehet hozzányúlni, mindenhez külön engedély kell, ezt 
mi nem tudjuk bevállalni.  
 
Józsáné Debreceni Edit Művelődési Ház igazgató: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy elkészült 
Szihalom új honlapja.  
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Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a KEOP-6.1.0/A/11-
2011-0110 számú „környezettudatos nevelés a szihalmi iskolában” elnevezésű pályázatunk 
számláinak kifizetése likviditási gondokat okoz. A projekt menedzsment segítségével az Urbis 
Uno Alapítvány kölcsön formájában megelőlegezi a szükséges összeget (1.010.158 Ft), addig, 
amíg az első kifizetési kérelemben a támogatási összeg lehívásra nem kerül.  
Kérte a képviselőket a kölcsönszerződés elfogadására. Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
53/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Kölcsönszerződés a KEOP-6.1.0/A/11-2011-0110 számú „környezettudatos nevelés a 
szihalmi iskolában” elnevezésű pályázathoz.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor 
polgármester az ülést 18.30 perckor bezárta.  
 
 
Szihalom, 2012. május 30.     
 
 
 
  Bóta József Sándor   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester     Jegyző       


