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1) Tájékoztatás az idősotthonban történő tűzesetről
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Piskolczi Géza polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, jegyző urat. A mai napra
kitűzött és összehívott Képviselő-testületi ülést megnyitom.
Indítványozom, hogy a Képviselő-testület a jelen ülésről készítendő Jegyzőkönyv
hitelesítőknek Papp Csaba és Dr. Horváth József képviselőket válassza meg.
A javaslatot a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta.
Polgármester javaslata az ülés napirendjére:
1) Tájékoztatás az idősotthonban történő tűzesetről
2) A Damjanich utca első részének szilárd aszfalt burkolattal történő ellátásának
megtárgyalása
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
123/2010. (IX. 24.) számú
határozata
A Képviselő-testület
ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapította meg:
1) Tájékoztatás az idősotthonban történő tűzesetről

2) A Damjanich utca első részének szilárd aszfalt
burkolattal történő ellátásának megtárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása:
1) Tájékoztatás az idősotthonban történő tűzesetről
Piskolczi Géza polgármester:
Szeretném, ha az illetékes személy, Ács Lászlóné tájékoztatná a Képviselő-testületet az
Idősotthonban történt tűzesetről. Ellentétes dolgok kerültek a napvilágra.
Ács Lászlóné képviselő:
Nem várt dolog történt az Otthonban. Volt egy kegyeleti gyertya a meghalt néni szobájában,
és az okozott tűzesetet. A vizsgálat még nem zárult le. A biztosító felmérte a károkat.
Értetlenül állunk a dolog elébe.
Piskolczi Géza polgármester:
Hogy történt a haláleset?
Ács Lászlóné képviselő:
Délelőtt megfürdették a nénit, 11.45-kor volt az ebéd és holtan találtuk. Értesítettük a
hozzátartozókat. 12.45-ig rendbetették, felravatalozták a nénit, és kegyeleti gyertyát
gyújtottunk. Kijött mindenki a szobából, a gyertya égett. A ház lakóival megbeszéltük, hogy
kikísérjük a nénit. Majd szóltak, hogy tűz van. Az ablak folyamatosan nyitva volt, és egyedül
lakott a szobába. Elektromos vezetékre is gyanakodunk, az is okozhatta a tüzet, mivel a
gyertyacsonk állva maradt. Nagy trauma ez mindenki számára.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Nincs füstjelző kiépítve az intézményben?
Ács Lászlóné képviselő:
Nincs, mert nem volt előírás.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Javaslom a kiépítését. Ha jelzett volna, akkor nem lett volna ilyen nagy a kár.
Ács Lászlóné képviselő:
Kértünk árajánlatot.
Piskolczi Géza polgármester:
Részt vettem a tűzoltásban. A dolgozók fegyelmezetten megoldották a mentést. Senki nem
sérült meg. Nem pánikolt senki. Minden évben van gyakorlat, ennek is köszönhető volt. A
szakértők szerint elektromos vezeték okozta a tüzet. Várjuk meg a jegyzőkönyvet.
Ács Lászlóné képviselő:
A gyertyát egy székre tettük, fa kis kereszttel. Az alatta lévő terítő sértetlen maradt. Ha a
gyertya felborul, akkor a mellette lévő ágyrésznek kellett volna kigyulladnia. A huzat nem
vihette át a gyertyát. A kapcsolótól a foglalatig kiégett a fal. A linóreum is megégett.

Elképzelhetetlennek tartom a gyertyatüzet.
Kovács Tibor alpolgármester:
Senki nem hibáztatja a dolgozókat. A biztosító véleményem szerint fizetni fog.
Dr. Papp László képviselő:
Nem tudjuk pontosan mitől keletkezett a tűz. Lehetett a gyertya is az okozója. Ne csináljatok
ilyet, hogy égő gyertyát őrizetlenül hagytok nyitott ablak mellett. Az ügyeletes ápoló is
felelős. Később is észrevehették volna a tüzet, és nem sikerült volna kimenekíteni a lakókat.
Sosem hagyok gyertyát őrizetlenül. Nem tudom, hogy lehetett ilyet csinálni.
Ács Lászlóné képviselő:
Nem tudtuk, hogy ott maradt őrizetlenül az égő gyertya, mert 2 néni bent maradt a szobában
és imádkoztak. Nem tudjuk, mikor jöttek ki.
Kovács Tibor alpolgármester:
Ne fordulhasson többet ilyen elő.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Hiba történt a beruházásnál is. 7 éves épület, hogy történhetett ilyen. Milyen munkát végzett a
kivitelező? Át kellene vizsgáltatni a rendszert.
Dr. Horváth József képviselő:
Láttam másnap a szobát, ahol a néni ágya volt. A fej végén két elektromos csatlakozó volt. Az
egyik kiégett, meg a csengő, a villanykapcsoló nem. A hő hatására a csillár búrája is elégett.
A bejárati ajtó melletti fal alig volt kormos. Meg kellene nézni, hogy a kivitelező hibázott-e. 2
tűzcsap van az épületben. A tömlő nem is ért el a néni szobájáig. Eddig mindenkinél megvolt
a kegyeleti szokás, és nem történt semmi baj. A gyertyarész gyertyatartóban volt, alatta
műanyag terítő, ami nem gyulladt ki.
Szűcsné Fekete Irén képviselő:
Hogy lett átvéve ez a beruházás?
Piskolczi Géza polgármester:
A szakértői véleménytől függetlenül felelősségre vonást kezdeményeztem.
Dr. Papp László képviselő:
Miért?
Piskolczi Géza polgármester:
Hanyagság történt vagy sem, ki kell deríteni. Kezelni kell az esetet. A szakértői eredménytől
teszem függővé.
Dr. Horváth József képviselő:
A munkáltatói jogkört a testület gyakorolja. Kihagytál minket ebből.
Piskolczi Géza polgármester:
Elnézést kérek. Vissza is vonhatja a testület vagy megerősítheti a felelősségre vonást.

Dr. Papp László képviselő:
A kezdeményezést elindíthatod. A fegyelmi eljárás elindításáról a Dél-Nyírségi Társulás dönt.
2) A Damjanich utca első részének szilárd aszfalt burkolattal történő ellátásának
megtárgyalása
Dr. Horváth József képviselő:
A Pénzügyi Bizottság javaslata az volt, hogy a következő testület döntsön a beruházásról. A
tervezési munkákat elő kell készíteni.
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
124/2010. (IX. 24.) számú
határozata
A Képviselő-testület
megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Damjanich
utca aszfalt burkolattal való ellátásához a terveket
elkészítesse.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos

Több napirendi pont nem volt, a polgármester az ülést bezárta.
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