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VIII. 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: 2010. május 25-én 15 órakor a Művelődési Házban (Szihalom, Hunyadi u. 138.) 
megtartott Képviselő-testületi ülésről. 
 
Jelen vannak: 

1. Zelei András polgármester 
2. Albert Lászlóné képviselő 
3. Antal Mihály képviselő 
4. Csele Istvánné képviselő 
5. Ficsór Kálmánné képviselő 
6. Kiss László képviselő 
7. Ragány András képviselő 
8. Tóth Barnabás képviselő 

 
Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 
 
Meghívottak közül megjelent: 

• Ficsór Istvánné mb. Igazgató 
• Kissné Redele Mária óvodavezető 
• Wennesz Istvánné Gondozási központ vezető 
• Krizsó Ervinné védőnő 
• Zsámba Albertné Pénzügyi bizottság külső tagja 
• Bukta Lajos családgondozó 
• Józsáné Debreceni Edit Művelődési Ház igazgató 
• Dr. Bódis Károly ügyvéd 
• Dr. Kocsiscsák Béla háziorvos 
• Koós Jánosné Pénzügyi bizottság külső tagja (17.45) 

 
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea. 
 
Zelei András polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelent vendégeket, 
intézményvezetőket, képviselőket. Ismerteti a napirendi pontokat, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott.  
 
Ficsór Istvánné: Sajnos későn nyújtották be az IMIP-et, de szükséges az elfogadása.  
 
Napirendi pont: 

1. Közbeszerzési hirdetmény elfogadása 
Ea.: Zelei András polgármester 
2. Tájékoztató az egészségügy helyzetéről 
Ea.: Dr. Kocsiscsák Béla háziorvos, Csomorné dr. Tábori Erika fogorvos, Krizsó Ervinné 
védőnő 
3. Tájékoztató a település szociális helyzetéről, a gyermekvédelmi és gyámügyi 

feladatok ellátásáról 
Ea.: Bukta Lajos Gyermekjóléti szolgálat munkatársa, Wennesz Istvánné Gondozási 
központ vezetője 
4. Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek. 
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I. Napirendi pont:  Közbeszerzési hirdetmény elfogadása 
 
Zelei András polgármester: Egy eljárás keretében kerül lebonyolításra a közbeszerzés, így kb. 
1 millió forint körüli összeget tudunk megspórolni. Átadja a szót Dr. Bódis Károly ügyvéd 
részére.  
 
Dr. Bódis Károly ügyvéd: Köszönti a képviselőket, és a megjelenteket. A döntés a testület 
hatáskörébe tartozik, valamint a kivitelezők kiválasztása is. A megjelentetés ára oldalanként 
10 ezer forint, és van olyan oldal, ahová 1-2 szó kerül. Az út, járda felújítással kapcsolatban 
elmondja, hogy a támogatási szerződés feltétele a jogerős építési engedély megléte, ezt meg 
kell várni. A buszöböllel kapcsolatban vannak bizonyos jogi problémák, mert nem tisztázott a 
tulajdoni jogviszony. Ezt próbálják majd megoldani, de nem olyan egyszerű feladat. 4 
beruházásról van szó, ezeket önállóan is meg lehet pályázni. Az előterjesztés része a 
Közbeszerzési Terv, valamint meg kellene választani egy bíráló bizottságot. Feladata az 
ajánlatok sorrendbe állítása, a megfelelőség vizsgálata, de a döntést a Képviselő-testületnek 
kell meghozni. 
 
Csele Istvánné: Póka Sándornét javasolja.  
 
Zelei András polgármester: Ha nem vállalja, akkor Ragány Andrást javasolja. Az 1 millió 
forint feletti vállalkozók kizárásra kerülnek.  
 
Dr. Bódis Károly ügyvéd: Várja a kérdéseket, észrevételeket. Ez a kizárás azért van így, hogy 
a kisebb vállalkozásokat előnyben részesítsék. Megkérdezi, hogy van-e összeférhetetlenség a 
leendő bizottsági tagok közül. Az időpontok a kiírásban módosulhatnak, attól függően, hogy 
kerül feladásra a hirdetmény, kéri, hogy így fogadja el a testület.  
 
Kissné Redele Mária Óvodavezető: Mikorra várható a kivitelezés az óvodában, mert az óvoda 
érintett a dologban. Ha csúszik a határidő, akkor az ovi nem tud hová menni.  
 
Dr. Bódis Károly ügyvéd: Valószínű, hogy csúszik, mert a kiírásnak vannak jogszabály általi 
határidejei, amit nem lehet lerövidíteni. Július 15. az eredményhirdetés, augusztus első hete a 
szerződéskötés. Biztos, hogy belecsúszik a takarítási szünetbe. Ezt a munkát véleménye 
szerint 3-4 hét alatt el lehet végezni.  
 
Zelei András polgármester: Azt szerettük volna, hogy megvárunk 3 ajánlatot, de megtudtuk, 
hogy nyert az út pályázat. Véleménye szerint szeptember 01-re kész kell legyen. Biztosítani 
kell a jogorvoslati lehetőséget, ha senki nem támadja meg, akkor 20 nappal előbb is meg lehet 
kezdeni.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
73/2010. (V. 25.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Közbeszerzési eljárás 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
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II. Napirendi pont: Tájékoztató az egészségügy helyzetéről 
 
 
Zelei András polgármester: Átadja a szót Dr. Kocsiscsák Béla háziorvos részére, ha nem 
kívánja beszámolóját kiegészíteni, kéri a képviselőket, tegyék fel kérdéseiket, észrevételeiket.  
 
Csele Istvánné: A Mezőkövesdre járással kapcsolatos befogadó nyilatkozattal kapcsolatban 
kérdezi, hogy történt-e azóta valamilyen lépés. Milyen következtetés vonható le a 
megnövekedett megjelent betegek számával kapcsolatban? További jó munkát kíván doktor 
Úr részére.  
 
Dr. Kocsiscsák Béla háziorvos: Két hónapja más okból kifolyólag beszélt az OEP 
igazgatójával és szóba került a beutalás is. A rendelet szerint a legközelebbi ellátó helyre 
küldhető a beteg. Még az útiköltség térítést is meg lehetett kérni. 2-3 hónapja az OEP szerint 
nemcsak a kórházakban, hanem a szakrendelésre is kell a befogadó nyilatkozat. A beteg 
keresse meg a szakorvost és kérjen tőle igazolást, hogy ott területen kívül is fogadják. Ezért 
elébe ment a dolognak. Mikor ide került bizonyos okból szerette volna, hogy Szihalom 
Mezőkövesdhez tartozzon. Felvette a kapcsolatot a rendelőintézet igazgatójával, hogy 
előjegyzés alapján fogadják a szihalmi betegeket. Közölték, hogy nem hajlandóak ilyet 
kiadni. Javasolta, hogy a falu az ÁNTSZ bekapcsolásával próbálja elérni, hogy 
Mezőkövesdhez tartozzon. A Szihalmi főorvosnő megígérte, hogy tud ilyen nyilatkozatot 
adni. Áprilisban volt egy beteg, aki a reumára szeretett volna menni, ő tájékoztatta erről a 
beteget. A reumán megígérték, hogy adnak egy olyan igazolást, egyeztetés alapján, ő is és a 
többi kollégája is.  
 
Zelei András polgármester: Úgy lehetne ezt megoldani, hogy tartunk egy lakossági 
megkeresést, nyilatkozzanak a lakosok, hogy hová szeretnének tartozni.  
 
Bukta Lajos családgondozó: A mezőkövesdi rendelő plusz normatívát kapna, hogy több 
beteget lát el? 
 
Dr. Kocsiscsák Béla: Jó helyzetben van, mert ismer mindenkit. A normán felül kevesebbet 
kapnak. Mínusz normatíva jár bizonyos létszám felett. Problémája volt a kardiológiával, mert 
volt, akit fogadtak, volt, akit nem. Hátrányba nem kerülnek, csak Füzesabony, mert oda szinte 
senki nem megy. Arra is van lehetőség, hogy az orvosi rendelőben egy nyilatkozatot írjon alá 
a beteg.  
 
Zelei András polgármester: Azzal is járna, hogy nem az egri kórház lenne az ellátó, hanem a 
Miskolci. Nem tudni, hogy a lakosság részéről milyen lenne a reakció. Ezt mi nem tudjuk 
eldönteni és nem is biztos, hogy megtehetjük.  
 
Dr. Kocsiscsák Béla háziorvos: Megfelelő a szakellátás, csak a beutalás a problémás. Nem 
mindenki jön el 3 havonta, de különösebb járványhelyzet nincs, ez egy konstans. Ilyen pár 
százas eltérés előfordul.  
 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Zelei András polgármester: Köszöni az eddigi gyógyító munkát, további jó egészséget kíván.  
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Szavazásra bocsátja a háziorvos beszámolóját, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
74/2010. (V. 25.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Háziorvos beszámolójának elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Zelei András polgármester: Alapos a fogászatról készített beszámoló. Javasolja, hogy 
Mezőszemere és Egerfarmos részére kerüljön megküldésre.  
 
Csele Istvánné: Milyen a kapcsolat Mezőszemerével és Egerfarmossal? Volt-e vita velük?  
 
Zelei András polgármester: Elfogadták, de megjegyezték, hogy készítsünk egy ilyen 
kimutatást. Ennél részletesebbet már nem is kaphattak volna. Rájöttek, hogy mi vagyunk a 
legolcsóbbak. Többe kerülne, ha valahová átmennek. Köszöni az eddig végzett lelkiismeretes 
munkát, jó egészséget kíván.  
 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Zelei András polgármester: Szavazásra bocsátja a beszámolót, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
75/2010. (V. 25.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Fogorvosi beszámoló elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Zelei András polgármester: Várja a kérdéseket, észrevételeket a védőnői beszámolóhoz. 
 
Albert Lászlóné: A zárhatószekrény és a támlásszék nem egy nagy összeg lenne.  
 
Zelei András polgármester: Veszünk egy zárat, az fel lesz szerelve. Bútorra nem költöttünk 
sehol, nincs rá pénz. Az előtető elkészítését elvállalta a Jobbik.  
 
Albert Lászlóné: A focinak megszavazzuk a nagy pénzeket, nem igaz, hogy ezt nem tudjuk 
megvenni.  
 
Krizsó Ervinné Védőnő: De mikor? A legutóbbi változat az, hogy a mozgáskorlátozottak 
pályáznak és a garázs helyén alakítanak ki tárolót és az lesz a babakocsi tároló is.  
 
Zelei András polgármester: Valószínű, hogy nyernek, mert jó a pályázatuk. Már meg kellett 
volna tudni az eredményt.  
 
Albert Lászlóné: A léckerítés nem folytatódhatna arra is tovább? Az előkert nagyon gazos.  
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Zelei András polgármester: Tényleg úgy lenne szép, ha folytatódna a kerítés, majd kerítünk rá 
pénzt. Fát tudunk szerezni, társadalmi munkával el tudjuk végezni.  
 
Ragány András: A kölcsön adott támogatások után érdeklődik.  
 
Krizsó Ervinné védőnő: Ezek olyan esetek voltak, hogy a szülő el tudjon menni alkalmi 
munkát vállalni, eddig még nem csalódott, mindig megadták a pénzt. Vannak, akik az 
alapvető vizsgálatokra nem mennek el anyagi okokra hivatkozva.  
 
Zelei András polgármester: Mi is naponta látjuk ezt. Az ajtóban nyomják el a cigarettát, és azt 
mondja, hogy nincs mit enni, hivatkoznak mindenre. Van egy kis baj az akarattal is. Amikor 
volt a gyermekétkeztetés, sokan nem mentek el az élelemért, nem mindenki örült neki.  
 
Ficsór Kálmánné: Az egészségneveléssel kapcsolatban öröm, hogy van baba-mama klub. Elég 
nagy az érdektelenség, örülhetnének a kismamák, hogy segítséget kapnak.  
Krizsó Ervinné Védőnő: Talán kicsit igénytelenebbek. Ma Gulyásné jött el, verssel, 
mondókával játékos foglalkozást tartott és kérte, hogy a szülők is énekeljenek együtt a 
gyerekekkel. Rajta kívül senki nem énekelt. Úgy érzi, hogy nem partnerek a szülők, ez egy 
kicsit elveszi a kedvét a dologtól.  
 
Ficsór Istvánné KIKI mb.igazgató: Fontos az iskolának is, hogy jó legyen a kapcsolat az 
egészségüggyel. Mindent meg tudnak beszélni a védőnővel. Ha nem tudják elérni azt, hogy az 
egyéni felelősség nagyobb legyen a szülőkben, azok a jelenségek, amik országos szinten meg 
vannak, itt is meg fognak jelenni. Ha nem tudjuk a szülőket más módszerrel bekapcsolni abba, 
hogy a szülő feladata a gyerek nevelése, akkor nagy problémák lesznek. Ez már látható az 
óvodában és az első osztályban is. Itt pont azokat az anyákat szólítja meg, akinek jobban oda 
kellene figyelni. Ha a meghatározó szociális nevelést nem alakítják ki 1-3 éves korban, akkor 
az már az óvodában, iskolában nem tudják kialakítani, ebből következnek a nevelési 
problémák. Nagy az érdektelenség, és ha nem tudnak hatással lenni a fiatal szülőkre, 
beláthatatlan következmények lesznek.  
 
Zelei András polgármester: Elsődlegesen a családnak kell nevelni. A beszámolóban 
megemlíti, hogy szorosabb lehetne a kapcsolat a családgondozóval. Pontosan mire gondolt? 
 
Krizsó Ervinné védőnő: Közös családlátogatásra és konzultációra gondolt.  
 
Zelei András polgármester: Ez Bukta Lajoson nem múlik. Ha szólnak, mindig megy.  
 
Bukta Lajos családgondozó: 1 ½ napot van Szihalmon.  
 
Zelei András polgármester: Hogy a munkanélküliség magasabb, nem jó irányba viszi az 
embereket, ha többen munkában töltenék az időt, kevesebb lenne a gond.  
 
Ficsór Kálmánné: Az anyáknak milyen a szoptatási hajlandósága? 
 
Krizsó Ervinné Védőnő: Megint rosszabb a helyzet. Ismerteti az ide vonatkozó statisztikát. 
Hamar elkezdik a kiegészítő táplálást, 3-4. napon már adják a kicsinek a tápszert. Gyakori a 
túl korai táplálás. Az egri kórház baba barát. Bosszantóan nagy viszont a papírmunkája, ezzel 
kapcsolatban megy a harc az anyatejes táplálás mellett.  
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Csele Istvánné: Ő is jelezni szerette volna a tárgyi eszköz hiányosságait, ez persze nem csak 
pénzkérdés. Hány család nem tart igényt a szolgáltatásra? 
 
Krizsó Ervinné védőnő: Ez ugyanaz a család, már két gyermek van. Megkapta a felmentést.  
 
Bukta Lajos családgondozó: Választhat más védőnőt?  
 
Krizsó Ervinné védőnő: Nem a faluban van a háziorvosa, lehet, hogy annak a védőnője 
belesegít a dologba. Olyan, mintha nem is létezne számára.  
 
Csele Istvánné: Kevés a várandósak száma. Megdöbbentő néha a várandós anyák szociális 
helyzete, itt is szerepe van a gyermekjóléti szolgálatnak. Ő is feltette volna azt a kérdést, hogy 
mi az oka a nem megfelelő kapcsolatnak a gyermekjóléti szolgálattal? Biztos, hogy ez a 
munka sokszor szélmalomharc. Gratulál a végzett munkájához, jó egészséget kíván.  
 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Zelei András polgármester: Köszöni az eddig végzett munkát, kitartást kíván, tudja, hogy 
nehéz feladat, és további jó egészséget kíván.  
Szavazásra bocsátja a Védőnő beszámolóját, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
76/2010. (V. 25.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Védőnő beszámolójának elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
III. Napirendi pont: 
 
Zelei András polgármester: Ennél a napirendi pontnál is részletes volt a beszámoló, várja a 
kérdéseket, észrevételeket, vagy a szóbeli kiegészítést.  
 
Kiss László: Mi az esetkonferencia? 
 
Bukta Lajos családgondozó: Amikor egy konkrét esetben különféle szakmák képviselői 
összejönnek, megbeszélik az adott problémát, alternatívát állítanak fel, ilyenkor meghívják az 
érintett is.  
 
Csele Istvánné: 2009-ben heti 17 óra volt az idő, hány napra oszlott meg és most hány óra? 
Az ő idejében volt kerékpár, most hol van? Bűnmegelőzési programja továbbra sincs a 
településnek. Kinek a feladata ezt elkészíteni? 
 
Bukta Lajos családgondozó: Ez a beszámoló a tavalyi évről szól. Tavaly 2 napot volt itt, ez 
változott ebben az évben 1 ½ napra. A kerékpárról nem tud, Mezőszemerén van egy kerékpár. 
Egyik településen sincs Bűnmegelőzési program, kistérségi szinten van. 
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Csele Istvánné: A családok számát elemezve, nagyon lecsökkent a szám, ez örvendetes dolog, 
összefüggésben van azzal, hogy nem teljes munkaidős családgondozó van, kevés az itt 
eltöltött idő. 8 család 11 gyerek, ennyire sokat javult a helyzet? Régebben más volt a kép.  
 
Bukta Lajos családgondozó: Több helyen dolgozik, ha ez összeadódik, meg is haladja a 
megszabott időt. 2008-ban jött ide, megörökölt egy nagy esetszámot. Ahol nem indokolt a 
helyzet, lezárta az eseteket. 1 ½ napba ennyi fér bele.  
 
Zelei András polgármester: Régen meleg kilincsváltás volt a klienseknél, szépen lassan 
elszoktak az emberek.  
 
Csele Istvánné: Mi az oka az időcsökkenésnek? 
 
Zelei András polgármester: Kevesen vannak.  
 
Bukta Lajos családgondozó: Kivált Mezőtárkány, Egerfarmos, Besenyőtelek, az egészet át 
kellett szervezni.  
Antal Mihály: A norma nem 1 ½ napra elegendő. Szihalom lakossága arányosan, 2-3 napot 
fedez. Ezt jelezni kellene a kistérség felé. Jogosnak tartana 2-2 ½ napot.  
 
Bukta Lajos családgondozó: Hallomásból lehet tudni, hogy politikailag változás lesz. 
Valószínű, hogy kiveszik a kistérségből a gyermekjólétet. Nagy problémát jelent neki is és a 
jegyzőnek is az iskolai hiányzások nagy száma. Eléggé tehetetlennek érzi magát ezekben az 
esetekben. Ezek a családok rá fognak fázni, mert megvonják tőlük a családi pótlékot, eseti 
gondnokot jelölnek ki, pénzügyi tervet kell készíteni és ½ évig nem kapják meg a családit 
csak természetben.  
 
Zelei András polgármester: Megkereste egy étkezési jegyet szolgáltató cég, ahol ilyen típusú 
kuponokat gyártanak. Ezen el lehet gondolkodni, a következő ülésre ki lesz küldve az ajánlat.  
 
Csele Istvánné: Megnézik, hogy élelmiszer van-e benne vagy ital? 
 
Ficsór Istvánné KIKI mb.ig.: Náluk is van néhány hiányzásos eset, ezek főleg bejáró 
gyerekeket érint. Próbált Egerfarmossal kommunikálni, ahol mind a két gyerek 250 óránál 
tart, de van orvosi igazolásuk.  
 
Zelei András polgármester: Érdemes lenne a doktorral is beszélni, nem biztos, hogy a gyerek 
és a szülő felfogja ezt ésszel.  
 
Bukta Lajos családgondozó: Pásztor doktor Úr igen lazán kezeli ezeket a dolgokat.  
 
Csele Istvánné: 3 éves a gyermekvédelmi rendelet, véleménye szerint aktuális lenne a 
módosítása.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Majd változtatunk rajta, ha változások lesznek.  
 
Zelei András polgármester: Szavazásra bocsátja a beszámolót, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
77/2010. (V. 25.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Gyermekjóléti szolgálat beszámolójának elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Zelei András polgármester: A Gondozási központ is részletes beszámolót nyújtott be, várja a 
kérdéseket, észrevételeket, esetleg szóbeli kiegészítést.  
 
Wennesz Istvánné Gondozási központ vezető: Közel 17 éve végzi a munkáját a szakmájában, 
látja az idősek között, hogy nem tudja őket meggyőzni arról, hogy mennyire jót tenne nekik a 
közösségi élet. Belefáradt a szervezkedésbe, mert semmi előnyös dolgot nem tudott 
kialakítani. Régen sok programot alakítottak ki, színházlátogatás, kirándulás, minden 
elmaradt, mert nincs érdeklődés, se a program iránt, se az intézmény iránt, nem tudni milyen 
következményei lesznek ennek. Nem tud már érvet felhozni, amivel meggyőzhetné az 
időseket. A leépülési folyamat lelassítható lenne, ha valaki közösségben van, ezzel ellentétben 
nő a betegek ápolása.  
Csele Istvánné: Ki a kisegítő? 
 
Wennesz Istvánné Gondozási központ vezető: Ez változó, most Kósa Jenőné, aki nagyon 
szorgalmas, jókedvű, empátiás ember, ilyennel nem találkozott, örül annak, hogy ő került oda, 
csak jó visszajelzéseket kapnak vele kapcsolatban. 1-2 gondozott elmaradt, mert soknak tartja 
a díjat.  
 
Ficsór Istvánné KIKI mb.ig.: Látja őket nap mint nap, télen, nyáron korán reggel, 14 
gondozotthoz 5 fő, ágyban fekvő betegekkel, nem semmi munkát végeznek, amiért dicséret 
illeti őket. Ez egy bizalmi kapcsolat, mert lehet, hogy némely gondozott sokkal bizalmasabb 
velük, mint a hozzátartozóval. Csak tiszteletet és hálát tud kifejezni. 
 
Wennesz Istvánné Gondozási központ vezető: A családtagokat lazábban kezelik az ellátottak, 
ők orvosi utasításra végzik a dolgukat, nekik nem mernek nemet mondani. Nagyon hálásak az 
ellátottak.  
 
Zelei András polgármester: A munkájuk nincs eléggé megfizetve. Nem érti, hogy lehetett 
ilyen alacsony besorolással dolgoztatni embereket. Felelősségteljes, bizalmi munka, nem 
akármilyen szakértelmet igényel. Köszöni a végzett munkát, jó egészséget és kitartást kíván.  
 
Ficsór Kálmánné: Tudnak arról, hogy beindult itt az a gondozás, amiről korábban szó volt? 
 
Csele Istvánné: Az önkormányzati ellátáson kívül van olyan, akihez járnak még ki gondozni? 
 
Wennesz Istvánné Gondozási központ vezető: Igen, 2 főhöz a Konszenzus Alapítványtól.  
  
Csele Istvánné: A gondozásban hol a határ? A hozzátartozók törődnek eleget ezekkel az 
idősemberekkel? Ha nem lennének a gondozók és a szomszédok, sokszor még kenyér se 
lenne nekik. Fel lehetne szólítani őket, ha kirívó eset lenne, ha annyira nem törődnek az idős 
rokonukkal.  
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Wennesz Istvánné Gondozási központ vezető: A gondozottakkal szerződést kötnek, ebben le 
van írva, hogy milyen munkát tudnak elvégezni, a hangsúly a gondozáson van. Fel szokták 
hívni a figyelmet, hogy vannak olyan munkanélküliek a faluban, akik az adott feladatot 
pénzért elvégzik. Súlyosabb problémákkal forduljanak a Polgármesteri Hivatalhoz, pl. 
favágás ügyben. A rokonok válláról sok terhet levesznek, de a házi munkák nagy részében 
nekik kell helytállni. Most már kedvezőbb a helyzet az otthonokban való bekerülésnél.  
 
Több kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.  
 
Zelei András polgármester: Szavazásra bocsátja a Gondozási központ beszámolóját, amit a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
78/2010. (V. 25.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Gondozási központ beszámolójának elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Csele Istvánné: Meg van oldva a családsegítés problémája? Ki foglalkozik a 
közmunkásokkal? A családsegítőnek kellene ezekkel az emberekkel foglalkozni. A törvény 
szerint erre szükség van.  
 
Zelei András polgármester: Nincs, nem is beszéltünk egy ideje róla. A közmunkásokkal Kiss 
László és Csanálosi Sándor foglalkozik, nem tudnak állandóan ott lenni mellettük.  
 
IV. Napirendi pont: 
 
Zelei András polgármester: A Minőségirányítási Program e-mailben került megküldésre a 
nagy terjedelme miatt.  
 
Antal Mihály: Az ovinál nem kellene belevenni a 2 éveseket is? 
 
Kissné Redele Mária óvodavezető: Benne van. Van benne olyan pont is, ami 
kötelezettségvállalást jelent az önkormányzat számára. Az ÖMIP-ből tették ezt át. Azzal a 
kikötéssel, hogy ha lesz rá pénz.  
 
Ficsór Istvánné KIKI mb.ig.: Most kellett átdolgozni az ovi programot, de ezt nem ők találják 
ki, ezt törvény írja elő. Ezt észrevételezte ő is.  
 
Antal Mihály: Óriási területet ölel át, ez nagy leterheltséget is jelent.  
 
Ficsór Istvánné KIKI mb.ig.: Jelzi, hogy az iskolai WC-ben a mosdót csempézni kellene, így 
a higiénia is könnyebben biztosítható. A WC-ben is nagy a bűz, mert elromlott a bűzelzáró.  
 
Zelei András polgármester: Ő mindig azon volt, hogy az iskola fejlődjön. A nyáron az említett 
problémára megoldást találunk.  
Szavazásra bocsátja a Minőségirányítási Programot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

79/2010. (V. 25.) számú HATÁROZATA 
 

Tárgy: IMIP elfogadása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Zelei András polgármester: Ismerteti a Dél-borsodi Vízmű megkeresését.  
A Képviselő-testület részletesen megtárgyalta a megkeresést, melyet 6 igen, 2 tartózkodással 
elfogadott, és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
80/2010. (V. 25.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Délborsodi Víz- és Csatornamű Kft-ben lévő törzsbetét 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Zelei András polgármester: Az alábbiakról tájékoztatja a képviselőket: 

• Az intézmény vezetésére 1 pályázat érkezett be 
• A Hungaryan Sky Line Bt. ajánlatát ismerteti, ami az iskola szigetelésére vonatkozna. 

Lehetőség van homlokzati szigetelésre is, 1 millió 650 ezer forint lenne, különböző 
kedvezmények után 1 millió 100 ezer forint, de nekünk a nyílászárók cseréje jobb 
volna.  

• Abádszalókon volt egy megbeszélésen, faaprítékos megoldásban gondolkodnak. 
Garantálja a gázárhoz viszonyított 20-30 %-os megtakarítást, ebben 8 település van 
benne. Készíteni kellene egy nagy raktárt, a gépek beszerzésében is részt vennének. A 
surjákat kivágjuk, átvennék, vagy önköltséges áron biztosítja hozzá a gépeket. 
Napelemes lehetőség is lenne, illetve még szélkerekes megoldás. Nekünk 20 % önerőt 
kellene biztosítani, viszont le lehetne szigetelni az egész intézményt. A kazánokat 
beszereznénk, de a gázkazánokat meghagynánk tartaléknak. Annyit hoznak, hogy 1 
hétre elég legyen. A kazán teljesen automatikus. Június 30-ig hosszabbították meg a 
beadási határidőt.  

 
Ficsór Kálmánné: Mennyi lenne pontosan az önerő? 
 
Zelei András polgármester: El kellett küldeni a teljesítményt és a fogyasztást, illetve 
árajánlatot kell kérni a szigetelésre és a nyílászárók cseréjére.  
 
Antal Mihály: Csak a mi településünkre vonatkozna, akkor jó ötlet, de meg kell hagyni a 
gázkazánokat. Nem mindegy, hogy minek a 20 %-a az önerő.  
 
Zelei András polgármester: A pályázat kétfordulós, tervezésre, megvalósíthatósági 
tanulmányra. Ha nyer a pályázat, akkor mehet tovább.  
 
Antal Mihály: Nagyon drágák a napelemek ára, soha nem térül meg, de pár éven belül meg 
fogja érni az árát.  
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Zelei András polgármester: Csak a kazánok cseréjére gondolt. A gáz valószínűleg olcsóbb 
nem lesz, 180 ha terület van, azon ezt be lehet ültetni.  
 
Ragány András: Várjuk meg a számítást, hogy kerülünk mi ebbe a dologba. Mi alapján adják 
a nyílászárókat, szigetelik le az iskolát? 
 
Zelei András polgármester: A KEOP 4.3.0 pályázat lenne ez, egy kapcsolat révén 
beszélgettünk erről. Először úgy volt, hogy csak a leghátrányosabb települések férnek ebbe 
bele. Megnézték a kazánokat. Kár lenne ezt a lehetőséget kihagyni.  

• Az árvízzel kapcsolatban nem volt semmilyen érdeklődés a testület részéről. A Tisza-
gátra ment le zsákért éjszaka. Folyamatosan jött a homok, 2 órán belül elment az 
emberek nagy része, a többiek ½ 4 kor mentek haza. Legalább annyi jól esett volna, ha 
megkérdezik, hogy van-e gond.  

 
Tóth Barnabás: A polgárőrök és a tűzoltók kivették a részüket a civilszervezetek részéről. 15 
percen belül 10 embert vitt oda.  
 
Zelei András polgármester: 15-20 ember volt ott a tűzoltóság és a polgárőrség részéről, kb. 
40-45 ember segítkezett, a Jobbik előtt le a kalappal, mert minden hívás nélkül jöttek, 
dolgoztak. Urbán Pál is segített a kistraktorral. Nagyon rossz körülmények között dolgoztak. 
Ezért nagyon mérges, hogy nem lett megszavazva a záportározó. Ha legközelebb ilyen 
helyzet lesz, azt ne hagyja ki a testület.  
 
Tóth Barnabás: A Liget úton is nagy volt a gond.  
 
Zelei András polgármester: A Rózsa úton és a Liget úton árkot ástak ki, hogy a víz lemenjen. 
Az emberek előtt mondta, hogy ez a testület bűne, hogy a helyzet így alakult. Senkinek nem 
kíván ilyen éjszakát, az emberi erőforrás is véges.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Ismerteti a nyári gyerekétkeztetésre vonatkozó 
pályázati lehetőséget. 26 fő/370 Ft 519.840 Ft, ha a teljes 54 napra kérnénk, de lehet 44 napra 
is kérni. Ezt a lehetőséget már több éve kihasználjuk, és mindig megkapjuk a teljes összeget. 
Iskolásokra vonatkozik, mert az óvodába nyáron is be lehet járni. Ez az önkormányzatnak 
nem kerülne pénzbe. Korábban konzervet kaptak, tavaly a vállalkozó főzött.  
 
Zelei András polgármester: Javasolja, hogy idén is ilyen formában kerüljön megoldásra.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
81/2010. (V. 25.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázat benyújtása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Zelei András polgármester: A Deák úton gléderrel rendbe tették az utat, ezért ezek a lakosok, 
akik fizettek érte, kérnék a kommunális adó elengedését.  
 
Tóth Barnabás: A Bercsényi úton és a Temető út egy része is rendbe lett téve.  
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Zelei András polgármester: Gond is van ebből a Bercsényi úton. Elvégezték a munkát, és 
utána mondták, hogy mennyit kellene fizetni. A másik az, hogy beletúrták a földet az árokba. 
Véleménye szerint ezért sokan nem fogják rendbe tenni az átereszeket, az árkot. Valamilyen 
engedélyt azért kellett volna kérni.  
 
Ragány András: A Deák úton ebből nem volt probléma.  
 
Zelei András polgármester: Nem volt sürgős a henger javítása, pénteken jött is, mert szóltak 
neki, a hivatal pénzén vettek bele olajat. Ő fizette a javítást, de azt is rendezték.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: A szociális helyzetre tekintettel lehet adókedvezményt 
adni, ebben az esetben a rendeletet kellene leszabályozni.  
 
Ficsór Kálmánné: Többen megkeresték, hogy a kerékpárúton belóg a gally.  
 
Zelei András polgármester: A fű nagy, de attól el lehet rajta kerékpározni. Meg lett véve a 
fűkasza és a másik gép is meg lett javíttatva.  
Tájékoztatja a képviselőket, hogy lehetőség van az 599/1. hrsz-ú 1090 m2 nagyságú 
földterület eladására Cleansprint Kft. részére, 1.308.000 Ft összegben.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
  

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
82/2010. (V. 25.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: 599/1. hrsz-ú terület eladása. 
 

A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 

 
Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Zelei András 
polgármester hatósági ügyek tárgyalása miatt zárt ülést rendelt el. Hatósági ügyek tárgyalása 
után az ülést 19.10 órakor bezárta.  
 
 
Szihalom, 2010. május 25.  
 
 
 
  Zelei András   Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
  Polgármester    jegyző  
 
  
 
 
 
 
 


