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XI.  
JEGYZŐKÖNYV  

 
 

Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25-én 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 
• Tóth Barnabás képviselő 
• Virágh Dénes képviselő  

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

• Wennesz Istvánné Gondozási központ vezető 
• Krizsó Ervinné Védőnő 
• Csomorné dr. Tábori Erika fogszakorvos 
• Bukta Lajos családgondozó 

 
Bóta József Sándor polgármester: Köszönti a megjelent vendégeket, képviselőket, 
megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat, amit a Képviselő-
testület egyhangúlag elfogadott.  
  
Napirendi pont: 

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

feladatok ellátásáról 
Ea.: Bukta Lajos családgondozó, Wennesz Istvánné Gondozási Központ vezetője 
3. Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek 

 
I. Napirendi pont:  Tájékoztató az egészségügy helyzetéről 
 
Bóta József Sándor polgármester: Átadja a szót Csomorné dr. Tábori Erika fogszakorvos 
részére.  
 
Csomorné dr. Tábori Erika fogszakorvos: A kiküldött anyaghoz nincs bővebb 
hozzáfűznivalója. A bevétel mennyisége mindig felmerül, most 3 millió forint, de ez év 
végére fog kialakulni pontosan. A minimum feltételeknek megfelelnek, igyekeznek a hiányt 
pótolni, de nincs arra lehetőség, hogy minden kicserélésre kerüljön. Volt olyan meghibásodás, 
ami miatt a Polgármester Úrhoz kellett fordulni, mivel csak egy darab állt rendelkezésre. Ez a 
probléma a későbbiekben is előfordulhat.  
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Farkas József: Milyen összeg ez? 
 
Csomorné dr. Tábori Erika fogszakorvos: 250-300 ezer forint, de attól függ, hogy mi megy 
tönkre.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Jó lenne, ha lenne egy javaslat arra vonatkozóan, hogy 
milyen eszközökre lesz szükség egy éven belül vagy az elkövetkező időszakban. Ezt a két 
társközséggel közösen kell megbeszélni. Kéri, hogy állítson össze egy tervet, hogy tudjunk a 
szomszédos településekkel tárgyalni. Kétütemű javaslat kellene.  
 
Ficsór Kálmánné: A finanszírozás a 2007. évhez képest majdnem ugyanannyi. Örül, hogy a 
két településsel sikerült olyan viszonyt kialakítani, hogy ezt belátják és zavartalan a fogászati 
ellátás. Köszöni a doktornő és asszisztense munkáját. Nem szívesen járunk fogászatra, de 
mindig megnyugtató, kedves, szinte neki fáj az, amit csinál. További jó egészséget kíván.  
 
Csomorné dr. Tábori Erika fogszakorvos: Kötött a finanszírozás, de be van vezetve a 
regresszió, a teljesítmény oldalon megnehezíti a helyzetet, amit korábban finanszíroztak 
kivették. Pl. tömésenként fizettek, ma már foganként fizetnek. Minden oldalról igyekeznek a 
terheket csökkenteni.  
 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor polgármester szavazásra 
bocsátja a fogászati beszámolót, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
51/2011. (V. 25.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Fogászati beszámoló elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Átadja a szót Krizsó Ervinné védőnő részére.  
 
Krizsó Ervinné Védőnő: Tájékoztatja a képviselőket, hogy ellenőrzés történt, részletesen 
ismerteti a feltárt hiányosságokat. A munka alkalmassági vizsgálat alkalmával szabadságon 
volt, ezt a későbbiekben pótolja. Évek óta megoldásra váró probléma a fedett gyermekkocsi 
tároló, illetve az akadálymentesítés. Kérik, hogy ez valósuljon meg. A SZIMOBE korábban 
március 15-re ígérte, hogy a munkálatok megindulnak, de most karácsonyt ígértek. Ők ígérték 
meg, hogy a beruházás alkalmával ez megoldódik. Nem történt meg a tisztasági festés. 
Hiányolták a szilárd burkolatú hidat, és hiányzott néhány eszköz. A forgatható szék 
megvásárlására nem kapott engedélyt. Az elektronikus adatrögzítés 2011-től írják elő, de 
2012-től lesz kötelező érvényű. Napi szinten dolgozik rajta, most éppen összeomlott a 
rendszer. A Stefánia program lenne a jó, de sokféle program volt már, volt olyan is, ami nem 
vált be. Neki ez egy plusz munkát jelent, nem tud itt elvégezni, hazaviszi a munkát. Esetleg 
egy laptop jó lenne számára. A manuális munkát nem pótolja a program, ennek ellenére mégis 
erőltetik.   
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Bóta József Sándor polgármester: Ezek álomvilágban élnek, nem tudja, hogy hol tart ez a 
világ. Egy intézkedési tervet kellene készíteni, ehhez forrást kellene biztosítani vagy pályázati 
lehetőséget. Az alkalmassági vizsgálatot gyorsan pótolni kell. Meg kellene nézni, hogy az 
országban hány helyen nincs babakocsi tároló.  
 
Krizsó Ervinné Védőnő: Korábban volt már erre próbálkozás, de a szomszéd nem engedte a 
kivitelezést, eddig még nem jött össze.  
 
Farkas József: Nem mindegy, hogy mekkora lenne a tároló, ez nem város, hogy egyszerre 30-
n lennének ott.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Könnyű a törvényre hivatkozni, de arról van szó, hogy erre 
forrást kellene találni.  
 
Dr. Joó Csaba: Ez már egy elnyert pályázat, csak szükséges az önerő. Ez a pályázat mind a 
két feladatot ellátja.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ez, az év második felében valósul majd meg. Megnyert 
pályázatból történik a probléma megoldása, határideje 2011. december 31. Az olaj lábazatnál, 
valószínű, hogy nem a szigeteléssel van a probléma, határideje: 2011. augusztus 31. A 
tisztasági festéssel együtt a WC olajlábazatának javításával esetleg az ok is megszüntethető. 
Az alapfelszerelés hiányával kapcsolatban, milyen jogon kötik ki, hogy milyen szék legyen? 
Amikor forrásokat vonnak el, miről beszélnek? Meg kell venni az eszközöket, be kell nyújtani 
a számlát, határidő: június 15. A forgószéket alapítványtól illetve vállalkozásoktól próbáljuk 
meg beszerezni, mivel forrás nem áll rendelkezésünkre. Határidő: nincs.  
 
Krizsó Ervinné Védőnő: 2001-ig vezette elektronikusan, de rájött, hogy az a program nem 
működik, ez a Stefánia lenne a kötelező, de nincs rátelepítve. Kézzel írja a látogatásokat, a 
tanácsadást, ezért kérnék ezt.  
 
Ficsór Kálmánné: A környező településeken mi a helyzet? 
 
Krizsó Ervinné Védőnő: Füzesabonyban és Mezőszemerén nincs ilyen program, 
Mezőtárkányban van.  
 
Csomorné dr. Tábori Erika fogszakorvos: Számukra az OEP adta a programot, ami ingyenes.  
 
Krizsó Ervinné Védőnő: Ez a Stefánia program úgy jelenik meg, mint a papíralapon, ez a 
legjobb. A jelenlegi gépe nem bírja ezt a típust.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Vegyük át az OEP által biztosított programot. Meg kell 
nézni, hogy az ingyenes programhoz milyen gép szükséges. A mai gépeknek tudni kell.  
 
Krizsó Ervinné Védőnő: Ha nem megfelelő a gép, a program nem működik. Tudjuk, hogy jó 
az ingyenes program, mégis ezt kell átvenni.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ha a program nem alkalmas, akkor minek vették meg? 
Ingyenes a program, és nem használható, nem a mi felelősségünk, ne kötelezzenek minket 
erre.  
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Krizsó Ervinné Védőnő: Ez az ő kérése lenne, nem a vezető védőnőé. Használható programot 
szeretne, ne a gagyi ingyenes programot. Nem is tudja, hogy ez már hányadik program.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ragaszkodik ahhoz, hogy az ingyenes program legyen, a 
gépet hozzá kell igazítani. Egy informatikus elő tudja szedni az adatokat. Ha az itteniek nem 
tudják megoldani, akkor tud segítséget felajánlani. Ha a gép nem felel meg, akkor 
korszerűsíteni kell. Programért nem fizetünk, a megfelelő gépet kell biztosítani. Határidő: 
augusztus 31.  
 
Krizsó Ervinné Védőnő: A Baba-mama klub ingyenes szokott lenni. Nem olyan régen részt 
vett egy egészségszűrésen, ahol megismerkedett egy előadóval, aki négy kurzust szeretne itt 
megvalósítani. Egy alkalom 8 ezer forint lenne, 4 hónapon keresztül.  
 
Ficsór Kálmánné: Kik vennének ezen részt? Nem tudnának esetleg valamennyivel beszállni? 
Ez egy mozijegy ára lenne.  
 
Krizsó Ervinné Védőnő: Kismamák és a 0-3 éves korosztály venne ezen részt. Sajnos, amiért 
fizetni kell az itt nem szokott menni. A résztvevők létszáma változó, természetesen nem 
mindenki jár el. Mindig azon gondolkodik, hogy mi legyen a program, mi az, ami hasznos 
lenne.    
 
Bóta József Sándor polgármester: Ha ez a babák, és mamák érdekeit szolgálná meg kell 
kérdezni, hogy vállalnának-e költséget, mennyien volnának erre. Készíteni kellene egy 
felmérést, hányan igényelnék és az alapján majd tudunk beszélni a dologról.  
 
Tóth Barnabás: Javasolja, hogy az összeg felét vállaljuk át.  
 
Farkas József: Egyetért a javaslattal.  
 
Bukta Lajos családgondozó: Erre nincs pályázat? Van egy referens, aki ezzel foglalkozik, 
Galyasné Dósa Katalin.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ez nem túl nagy összeg, de utána jön majd más is kérni, ez 
nem így működik, mert nincs pénz. Meg kellene nézni, hogy mennyi lenne az egy főre jutó 
költség, hogy kiket érdekel, jelöljék meg, hogy mennyivel járulnak hozzá, így kialakul egy 
kép. Meg lehet hívni a gyerekorvost, szakorvost nem biztos, hogy kérnek érte pénzt.  
 
Krizsó Ervinné Védőnő: Nem ők tolakodtak, ő gondolta, hogy meghívja őket, kicsit feldobni 
a klub életét. 5 éve működik a klub, soha nem fizetett senkinek.  
 
Ficsór Kálmánné: Egy család nem tartott igényt a gondozásra, mi az oka? Döbbenetes, és 
szomorú, hogy a gyerekek bébi ételt esznek. Ezek az anyák lusták. Sokan tényleg azért 
vállalnak gyereket, mert ebben látnak kiutat, de ha már gyereket vállal, tegyen meg mindent a 
neveléséért. Nincs annál egészségesebb, vitamindúsabb, olcsóbb, mint amit saját maga termel 
meg és készít el. A Baba-mama klub működését köszöni, nagyon jó, a védőnő nagyon agilis. 
Ha a tisztasági festés nem történt meg, akkor azt meg kell csinálni július 31-ig.  
 
Krizsó Ervinné Védőnő: Az az anya, aki nem tartott igényt a gondozásra, nem ment máshová, 
nem tartott igényt a szolgáltatásra.     
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Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor polgármester szavazásra 
bocsátja a Védőnői beszámolót, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
52/2011. (V. 25.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Védőnői beszámoló elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
II. Napirendi pont:  Tájékoztató a település szociális helyzetéről, a gyermekvédelmi és 
gyámügyi feladatok ellátásáról 
 
Bóta József Sándor polgármester: Átadja a szót Wennesz Istvánné Gondozási központ vezető 
részére.  
 
Wennesz Istvánné Gondozási központ vezető: A beszámolóval kapcsolatban annyi 
kiegészítése lenne, hogy minden évben rendszeresen 2 hétre leáll a konyha és ezzel az 
intézmény is, ekkor szokott lenni a tisztasági festés. Ez július utolsó kéthetét jelentené.  
 
Dr. Joó Csaba: Nagyon tartalmas, szép a beszámoló, aktuális idézetekkel.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A létszám után érdeklődik. Étkezés minősége változott? 
 
Wennesz Istvánné Gondozási központ vezető: 25 főre töltötték fel a létszámot, ebből egy fő 
sajnos elhalálozott, de most van megint egy új tag. Két új étkező van, a házi gondozottak 
létszáma nem változott. Az étkezés minősége változott. Köszöni ezt az új lehetőséget, mert 
nekik nagyon sok időt jelent, ezt az időt a gondozottakra tudják fordítani. Meg vannak 
elégedve a mennyiséggel és a minőséggel is.  
 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor polgármester szavazásra 
bocsátja a Gondozási központ beszámolóját, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott 
és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
53/2011. (V. 25.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Gondozási központ beszámolójának elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bukta Lajos családgondozó: Valószínűleg új gyermekvédelmi törvény fog életbe lépni, mivel 
nem életszerű. Olyan változások lehetnek, hogy a gyerek családból való kiemelését 
megrövidítik, valamint a magatartás problémás gyermekekkel kapcsolatban is lesz változás. 
Rájöttek, hogy ez a probléma helyben nem kezelhető. Sokkal szigorúbb szabályozás kellett 
volna a családi pótlék megvonásával kapcsolatban. Problémát okozott sok helyen az eseti 
gondnok kérdése. Akinek az a dolga, hogy gondozási tervet készít, hogy a családi pótlék mire 
költhető el.  
A támogatás értékének megfelelően bevásárol számukra. Valószínű, hogy itt is változások 
lesznek. Lehet, hogy a városok feladatkörébe fog átkerülni. Egyre több az elvált szülők 
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konfliktusa, a gyermekkel való zsarolás, a szülők minden eszközt felhasználnak egymás 
lejáratására. Szomorú, hogy nem a gyereket nézik. Jelenleg egy gyermektől került 
megvonásra a családi pótlék, aki középiskolás. Hat gyerek van függőben, akit még érinthet. 
Általában középiskolásokról van szó. Az a meglepő, hogy ezek között van jómódban élő 
gyermek.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A rendszer a rossz, de nem lehet az iskolát sem hibáztatni. 
Ha a tanuló a hiányzása után nem jelentette, hogy már megérkezett, nyolc napot kell várni az 
igazolásra. Sajnos pedagógus hiba is előfordulhat, de legtöbbször a szülő nem tartotta a 
kapcsolatot az iskolával, nem járt fogadóórára. 18 éves tankötelezettség van, nem lehet vele 
mit kezdeni, rontja az iskola fegyelmi helyzetét. Sokkal szigorúbban kellene ezt a dolgot 
kezelni.  
 
Bukta Lajos családgondozó: Van olyan gyermek, aki másfél éve védelembe van véve, ami 
újra meghosszabbításra került. Tavaly fel lett ajánlva a lehetőség az édesanyának, hogy 
anyaotthonba költözhetnek, de mivel az apa nem mehetett, visszautasította a lehetőséget. 
Közben érkezett egy jelzés márciusban, akkor volt egy megbeszélés a szülőkkel, amikor 
tájékoztatta őket, hogy a következő jelzés esetén anyaotthonba kell menni, mert elfogyott a 
türelem. A gyerekekről gondoskodnak, szeretnének albérletbe költözni. Sajnos elhelyezni sem 
könnyű a gyermekeket. Gyermekbántalmazás illetve hajléktalanság esetében tudják a 
gyerekeket elhelyezni. Szóba került a családon belüli elhelyezés is, de az sem lenne megoldás.   
 
Bóta József Sándor polgármester: Felmerült, hogy nincs cipőjük a gyerekeknek, az 
összegyűjtött holmit eladják.  
 
Tóth Barnabás: Ezeket a gyerekeket már dolgoztatják is.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Hivatalos ellenőrzést kell tartani. Ha ez bizonyítható, akkor 
komoly bírságot vonhat maga után. Fel kell kérni a munkaügyi felügyelőséget egy 
ellenőrzésre. Két tanú kimegy a polgármesteri hivatalból, és jegyzőkönyvet kell készíteni az 
esetről.     
 
Ficsór Kálmánné: Mennyire sikerült a szülőkhöz közel kerülni, mennyire tudta magát 
elfogadtatni? A védelembe vétel száma növekszik, vagy csökken?  
 
Bukta Lajos családgondozó: Az elmúlt évhez képest a hét védelembe vételből már csak három 
van. De mindig jön helyette új dolog, általában egy szinten mozog. Szihalom nincs 
krízishelyzetben, az országos viszonylathoz képest. Elsősorban családgondozóként dolgozik, 
arra kell törekedjen, hogy elősegítse azt, hogy a gyerekeket ne kelljen a családból kiemelni. 
Segíteni kell a szülőket, mert sokszor alapvető dolgokkal nincsenek tisztában. Gyakran helyre 
kell tenni a dolgokat, mert a nevelés jogát összetévesztik azzal, hogy bármit megtehet a 
gyermekével. Úgy gondolja, hogy elfogadták a személyét.   
 
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor polgármester megköszöni a 
beszámolót és az eddig végzett munkát, majd szavazásra bocsátja a beszámolót, amit a 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
54/2011. (V. 25.) számú HATÁROZATA 
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Tárgy: Gyermekjóléti beszámoló elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
III. Napirendi pont:  Bejelentések, indítványok, javaslatok, egyebek 
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy megérkezett a 
hozzájárulás a Heves Megyei Kormányhivataltól az új szakokkal kapcsolatban. Ismerteti a 
hozzájárulást.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: A Megyei Önkormányzat véleménye azért szükséges, 
mert ez az utolsó dolog ahhoz, hogy szeptembertől működhessen a képzőművészeti oktatás. 
Kéri a testületet, hogy erősítse meg döntését a két új szak megindításával kapcsolatban.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
55/2011. (V. 25.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tevékenységének bővítésének megerősítése 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: A díjak esetében a törvényi minimum van 
megállapítva, figyelembe kell venni, hogy a hátrányos helyzetű tanulók nem fizetnek. Gulyás 
László véleménye szerint bevált a díjfizetés, ezt az összeget a szülők még ki tudják fizetni, de 
ennél magasabb esetén már lemorzsolódás lenne.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Lehet kedvezményt adni úgy is, hogy részletekben fizetnék 
a díjat, külön kérelem alapján.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: A képzőművészetnél is ugyan ezeket a díjakat 
javasolják megállapítani. Nagyon kevesen fognak fizetni.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
56/2011. (V. 25.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: 2011/2012. tanév zeneiskolai térítési díjainak megállapítása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Honvédelmi 
Minisztériumból megérkezett a hiánypótlás a kérelmünkkel kapcsolatban. Ismerteti a 
megkeresést. A Képviselő-testület részletesen megtárgyalta a hiánypótlást.   
Szavazásra bocsátja a javaslatokat, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 
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Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
57/2011. (V. 25.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Tábori élelmezési szakanyagok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A föld elszállítással kapcsolatban megérkeztek a válaszok. 
Ismerteti Puhl Sándorné levelét. Ezt le kell ellenőrizni, legyünk következetesek, Tóth 
Barnabás és Antal Emil nézzék meg.  
Ismerteti Zelei András levelét.  
Ebben az esetben a téglával kapcsolatban is ment ki levél? 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Nem, szóban jelezte Zelei András felé. Aki azt 
válaszolta, hogy az önkormányzatnak ingyen hozatta a téglákat és vitt magának is.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A tégláról is menjen ki írásos megkeresés.  
 
Dr. Joó Csaba: Hogy bizonyítható, hogy elvitte? Ebből biztos, hogy levelezés lesz, meg újabb 
napirend. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Véleménye szerint kell levél, mert elismerte és nem 
hagyhatjuk szó nélkül, legyünk következetesek. Amit az önkormányzatnak szerzett, az az 
önkormányzaté, amit elvisz, azért fizetni kell. Kell a következetesség. A tégla is fontos, mert 
meg kellett venni, hogy a kemencék megépüljenek. Fizessen annyit, amennyiért a téglát 
vettük.  
 
Dr. Joó Csaba: Meg kell hívni, és mondja el, hogy történt.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Kéri a testületet, hogy ne legyenek következetlenek. Ha ezt 
elindítottuk, végig kell vinni. Szólítsuk fel önbevallásra, hogy mennyi föld került elszállításra. 
Vasas Lászlónak írásban kellett volna engedélyt kérni, és a testület döntött volna. Nem 
nyújtott be kérelmet, Tóth Barnabásra és Dr. Joó Csabára hivatkozott.  
 
Dr. Joó Csaba: Arra hivatkozott, hogy 2010-ben megállapodás történt az önkormányzattal.  
 
Tóth Barnabás: Nem a lakást védtük, hanem a környező lakásokat is. A gát nem az udvarán 
van, azokat meg kellett semmisíteni.  
 
Boda Sándor: Kamaz teherautó vitte le a homokot, amit le lehetett volna vinni az óvodába.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Következetesnek kell lenni, mert máskor a fejünkhöz 
vághatják, azért, hogy utólagosan ne érjen támadás.  
 
Dr. Joó Csaba: Úgy fog tűnni, hogy személyes támadás éri.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ha mi döntünk, akkor ő igazolja, hogy mi hogyan történt. 
Az ÉVIZIG nem mondhatja, hogy nincs elég földje és adjon az önkormányzat. Neki kérni 
kellett volna, és az önkormányzat leegyezteti az ÉVIZIG-el, ahogyan már volt is rá korábban 
példa. Ha már elindítottuk az ügyet, furcsa lenne a viszakozás. Következetes döntést kell 
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hozni. Nem véletlenül indult el ez a dolog, azt nem mondhatjuk, hogy pardon, tévedtünk, mert 
ő is elismeri. Tóth Barnabás ezt jóváhagyta.  
 
Tóth Barnabás: Szóban egyeztettek.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A szóbeli egyezség nem egyezség, írásban kell beadni.  
 
Dr. Joó Csaba: Ha Tóth Barnabással beszélt, akkor ne kerüljön kellemetlen helyzetbe.  
 
Ficsór Kálmánné: Tényleg óriási gondok voltak árvízkor, nagyon sok eső esett.  
 
Bóta József Sándor polgármester: A gátépítés az ÉVIZIG feladata nem az önkormányzaté. Ha 
ígéretet kapott, akkor lássuk, hogy mit ér a föld. Meg kell hívni a következő testületi ülésre, 
hozza magával az összes dokumentációt, és hajlandóak vagyunk lezárni az ügyet. Büntetést 
nem is szabtunk ki.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Nem is szabhatunk ki. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Felszólítjuk a dokumentumok bemutatására, a tényállás 
tisztázása céljából. Hozza el a papírokat, ugyanígy nyilatkozzon Zelei András is a tégláról.  
 
Farkas József: Az érvei le vannak írva. Ha vannak írásos dokumentumai, akkor küldje be, 
hozza magával, akkor van arra jogalap, hogy a testület visszavonja a határozatot. Ugyanez 
vonatkozik a téglára is.   
 
Dr. Joó Csaba: Véleménye szerint dolgozzunk, ne háborúzzunk. Nem a saját területére tette le 
azt a földet.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Meg kell kérdezni, hogy miért magánszemélynek kellett 
oda földet hordani, ennek a költségét meg kell fizetni.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Semmilyen törvénytelenséget nem követtünk el. A 
testület megállapodást kezdeményezett. 
 
Bóta József Sándor polgármester: Két emberre hivatkozott. Kérni kell, hogy történt-e ilyen 
megállapodás, írásban válaszoljanak, hogy az ott kiépített gátat ki építette. Ha ez egy udvarias 
levél lett volna, akkor más lenne a helyzet, ez egy provokáló levél.  
Szavazásra bocsátja az elhangzottakat, amit a Képviselő-testület 5 igen, 2 tartózkodással 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
58/2011. (V. 25.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Illegális föld és tégla elszállítás ügye. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ismerteti Deák József kérelmét. Véleménye szerint a 
felértékelést kell figyelembe venni, az értékbecslés díját neki kell állni. Az önkormányzat kéri 
fel a szakértőt, a díjat a vételárba beleszámítjuk.  
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Szavazásra bocsátja a kérelmet, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
59/2011. (V. 25.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Deák József kérelmének elbírálása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Ficsór Kálmánné: Bosszantó, hogy a buszmegálló tele van plakátolva, van hirdetőtábla, ahová 
ki lehetne tenni. Problémaként veti fel, hogy ahogy a füvet nyírják tele van minden szeméttel.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Az orvosi rendelő előtt a sövényt és a fát ki kell vágni, mert 
nem lehet parkolni, a hirdetőtáblát arrébb kell vinni, 5-6 autó tudna parkolni.  
A Képviselő-testület egyetértett a javaslattal.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ismert a képviselők előtt, hogy a Zsóry üdülőterületen 
megtartott közmeghallgatáson igény merült fel arra vonatkozóan, hogy néhány helyen 
szükséges lenne az aszfaltozás. Ennek érdekében bekértünk három árajánlatot. Az ajánlatok a 
jegyzőkönyv mellékletét képezik. Ismerteti a Nyír-Radép Kft., az UNIO Kft. és a HERMO ÉP 
Kft. árajánlatát.  
A Képviselő-testület részletesen megtárgyalta mindhárom árajánlatot, és egyhangúlag úgy 
határozott, hogy az UNIO KFT. ajánlatát fogadja el, melyről  az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
60/2011. (V. 25.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Unió Aszfalt Kft. árajánlatának elfogadása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Tóth Barnabás: Az óvodában a régi vezetéket benne hagyták a falban, és kész van a 
csempézés.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Javasolja, hogy Tóth Barnabás kapjon felhatalmazást ennek 
az ügynek a felülvizsgálatára.  
Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az 
alábbi határozatot hozta: 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
61/2011. (V. 25.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Tóth Barnabás felhatalmazása. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Tóth Barnabás: Problémaként veti fel, hogy a Bem apó úton, és a Kölcsey úton a járda 30 cm, 
ha falubejárás van, ezt is figyelni kell.  
 
Boda Sándor: Az Árpád úton az új út be van szakadva.  
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Bóta József Sándor polgármester: Ezeket a problémákat jelezni kell a műszaki ellenőrnek. 
Meg kell nézni a műszaki terveket. A testületben is vannak műszaki irányultságú emberek, 
akik értenek hozzá. Kér mindenkit, hogy a problémákat jelezzék, továbbítjuk a műszaki 
ellenőr felé. A műszaki ellenőrnek a problémákat vissza kellene igazolni. Vannak még olyan 
utcák, amik még nincsenek befejezve.  
 
Virágh Dénes: Problémaként veti fel, hogy lassan már itt van június és még mindig nagy a fű.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Rengeteg felszólító levél ment már ki, ha problémás 
terület van, jelezni kell számára.  
 
Dr. Joó Csaba: A Pedagógus nap megtartása után érdeklődik. Jelezné azt, hogy a munkájukat 
elismerjük.  
 
Farkas József: Virágot javasol.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Javasolja, hogy a tanévzáró napján kerüljön megtartásra a 
megemlékezés.  
 
Tóth Barnabás: Javasolja, hogy a köztisztviselőkről is emlékezzenek meg.  
 
Ficsór Kálmánné: Javasolja, hogy az egészségügyi dolgozókról se feledkezzenek meg.  
 
Dr. Joó Csaba: A Füzesabony Város Polgármesterének megkeresésével kapcsolatban 
tájékoztatja a képviselőket, hogy ha a hitel elengedéséhez mi nem is járulunk hozzá, akkor is 
meg tudják csinálni, Füzesabony képviseli az önkormányzatokat. Valószínű, hogy mindenki 
azt mondja, hogy legyen a javaslat szerint.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a környező településeket keresse meg az 
üggyel kapcsolatban. Szavazásra bocsátja az elhangzottakat, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:  

 
Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 

62/2011. (V. 25.) számú HATÁROZATA 
 

Tárgy: Hitel elengedése. 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, az orvosi ügyelettel 
kapcsolatban. Részletesen ismerteti Poczokné Blanár Gabriella levelét és a rá adott választ.   
 
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 19.50 órakor bezárta.  
 
Szihalom, 2011. május 25.  
 

Bóta József Sándor  Széll Gáborné Blaskó Erzsébet 
Polgármester   Jegyző 


