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II. 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: 2010.február 09-én 18.00 órakor a Művelődési Házban (Szihalom, Hunyadi u. 138.) 
megtartott közös Képviselő-testületi ülésről. 
 
Jelen vannak: 
Egerfarmos község részéről: 
A mellékelt jelenléti ív alapján 

Mezőszemere község részéről: 
A mellékelt jelenléti ív alapján 
 
Szihalom Település részéről: 
 

• Zelei András polgármester 

• Albert Lászlóné képviselő 

• Antal Mihály képviselő 

• Ficsór Kálmánné képviselő 

• Kiss László képviselő 

• Kósa Jenő képviselő 

• Póka Sándorné képviselő 

• Ragány András képviselő 

• Tóth Barnabás képviselő 
 
Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 
 
Jegyzőkönyvvezető: Erdős Ákosné ig.fea.  
 
Napirend: 
 
Zelei András polgármester köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a korábban 
megtartott Pénzügyi bizottsági ülésen a bizottság javaslata elfogadásra került, csak egy kis 
kiegészítést kellett hozzátenni. Várja a javaslatokat, hozzászólásokat.  
 
Poczokné Blanár Gabriella Egerfarmos község Polgármestere: Felteszi a kérdést, hogy Egerfarmos 
község Képviselő-testülete elfogadja-e a Fogászat költségvetését?  
 
Egerfarmos Község Képviselő-testülete egyhangúan elfogadta a 2010. évi költségvetést, és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Egerfarmos Község Képviselő-testületének 
1/2010. (II. 09.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: 2010. évi Fogászati költségvetés elfogadása.  
 
Egerfarmos Község Képviselő-testülete részletesen megtárgyalta a 2010. évi fogászati költségvetést, 
melyet a Pénzügyi bizottság javaslatára egyhangúan elfogadott.  
 
Hi.: azonnal 
F.: Polgármester 
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Bukta Gábor Mezőszemere Község Polgármestere: Felteszi a kérdést, hogy Mezőszemere község 
Képviselő-testülete elfogadja-e a Fogászat költségvetését?  
 
Mezőszemere Község Képviselő-testülete egyhangúan elfogadta a 2010. évi költségvetést, és az 

alábbi határozatot hozta: 

 

Mezőszemere Község Képviselő-testületének 
11/2010. (II. 09.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: 2010. évi Fogászati költségvetés elfogadása.  
 
Mezőszemere Község Képviselő-testülete részletesen megtárgyalta a 2010. évi fogászati 
költségvetést, melyet a Pénzügyi bizottság javaslatára egyhangúan elfogadott. 
 
Hi.: azonnal 
F.: Polgármester 
 
Zelei András Szihalom Település Polgármestere: Felteszi a kérdést, hogy Szihalom Település 
Képviselő-testülete elfogadja-e a Fogászat 2010. évi költségvetését?  
 

Szihalom Település Képviselő-testülete egyhangúan elfogadta a 2010. évi költségvetést, és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2010. (II. 09.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: 2010. évi Fogászati költségvetés elfogadása. 
 
Szihalom Település Képviselő-testülete részletesen megtárgyalta a 2010. évi fogászati költségvetést, 
melyet a Pénzügyi bizottság javaslatára egyhangúan elfogadott. 
 
 
Hi.: azonnal 
F.: Polgármester 
 
Poczokné Blanár Gabriella Egerfarmos Község Polgármestere: mindenki tudja, hogy több 
megbeszélés is volt már a vízzel kapcsolatban. Kértek jogi segítséget, aki mélyrehatóan segített is, de 
ennek anyagi vonzata is van. Megkérdezi, hogy Mezőszemere és Szihalom Önkormányzata tudna-e 
ebbe a tételbe belefizetni?  
 
Zelei András Szihalom Település Polgármestere: Véleménye szerint szét kellene osztani a költségeket.  
 
Póka Sándorné képviselő: Javasolja, hogy lakos arányosan kerüljön megosztásra a költség. Ez által a 
tanácsadás által okosabbak lettünk? Letisztult minden? 
 
Poczokné Blanár Gabriella Egerfarmos Község Polgármestere: Igen, hasznos volt. Küldött az ügyvéd 
egy megállapodást, amit még nem írt alá, megvárta a mai napot. Örül ennek a megnyilvánulásnak. 
Átküld mindegyik önkormányzat részére 1-1 példányt átolvasásra, tanulmányozásra. Ez az ügyvéd 
már csinált ilyet, nem volt újság számára az ügy. Kicsit meglepődött az összegen, kevesebbre 
számított. Korábban többször is rákérdezett, hogy mivel tartozunk, mindig forszírozta ezt a kérdést, 
de választ soha nem adott. Véleménye szerint megdolgozott ezért a pénzért, tette a dolgát.  
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Bukta Gábor Mezőszemere Község Polgármestere: Kicsit bosszús az összeg miatt, mert még a további 
munkálatokért is kell majd fizetni.  
 
Poczokné Blanár Gabriella Egerfarmos Község Polgármestere: Most küldte a megállapodást, amit 
még nem írt alá. A számlát az elvégzett munka alapján készítették el.  
 
Bukta Gábor Mezőszemere Község Polgármestere: Ebben a megállapodásban benne van, hogy teljes 
mértékben levezényli a dolgot? 
 
Zelei András Szihalom Település Polgármestere: Javasolja, hogy ez az összeg kerüljön kifizetésre és ne 
hozzuk kellemetlen helyzetbe a Polgármester Asszonyt. Ezt az összeget amúgy is ki kellene fizetni.  
 
Póka Sándorné képviselő: Ebben nincs benne a Kft. átalakítása? 
 
Poczokné Blanár Gabriella Egerfarmos Község Polgármestere: Az elvégzett munkáról szól és a 
közeljövőben végzendő munka.  
 
Póka Sándorné képviselő: Akkor zárja le ezért a pénzért az ügyet. Ha több munka lesz, akkor adjon rá 
ajánlatot.  
 
Poczokné Blanár Gabriella Egerfarmos Község Polgármestere: Amikor Kft-vé alakultak 100 ezer 
forintba került, nem olcsó dolgok ezek.  
 
Zelei András Szihalom Település polgármestere: A közjegyző előtt készített címpéldányok ára 
darabonként 1500 Ft. 17 ezer forintba kerül egy szerződés megkötése, úgy hogy minden adatot mi 
küldünk meg. Itt az ügyvédnek utána kell járni a dolgoknak, ezért nem tartja magasnak az összeget. 
Véleménye szerint lehet majd egyezkedni vele.  
Szihalom Település Képviselő-testülete részére szavazásra bocsátja azt a javaslatot, hogy a vízzel 
kapcsolatos ügyvédi díj összege lakos arányosan kerüljön megfizetésre, melyet a Képviselő-testület 
egyhangúan elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2010. (II. 09.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Ügyvédi költségek megfizetése. 
 
Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag hozzájárul ahhoz, hogy a 
Mezőszemere Község, Egerfarmos Község, valamint Szihalom Település ivóvíz-hálózat 
üzemeltetésének átvételével kapcsolatos ügyvédi költségekről kiállított számla lakos arányosan a 
települések között megosztásra kerüljön. Az önkormányzatok a rájuk jutó költséget átadott 
pénzeszköz formájában térítsék meg Egerfarmos község javára.  
 
 
Hi.: értelem szerint 
F.: Polgármester  
  
Lövei László körjegyző: Az a kérése, hogy ha írásban megfogalmazott dolog van, a jegyzők 
egyeztessenek egymással, mert ha nem látják, akkor időben nem tudnak szólni.  
 
Poczokné Blanár Gabriella Egerfarmos Község Polgármestere: Egy 3,2 milliárdos beruházásnál senki 
nem gondolhatja, hogy ezt valaki ingyen elvégzi. Ki kellett fizetni 400 ezer forintot a pályázatírásért, a 
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települések 75 % megszavazta, ezért nem érzi magát felelősnek. Ezért az esetért vállalja a 
felelősséget.  
 
Bukta Gábor Mezőszemere Község Polgármestere: Esély sem volt arra, hogy ez az említett pályázat 
nyer. Vannak dolgok, amikbe belehajszoljuk egymást. Nem mondta el az ügyvéd, hogy ennek mennyi 
lesz a költsége. Soha nem volt erről szó. Nem kapott ezzel kapcsolatban semmilyen állásfoglalást, 
szeretne erről többet tudni.  
 
Poczokné Blanár Gabriella Egerfarmos Község Polgármestere: Az ezzel kapcsolatos megállapodást 
mindenkinek megküldi, olvassák át. Azt gondolja, hogy ne Egerfarmos szerződjön az ügyvéddel. Az ő 
etikai normájával nem függ össze, hogy ne fizesse ki ezt az összeget. Ez nemcsak Egerfarmos érdeke.  
 
Mezőszemere Község képviselője: A csatorna-beruházással kapcsolatban érdeklődik.  
 
Zelei András Szihalom Település polgármestere: A kormányzati politika az oka, nem vagyunk 
kedvencek. Elvileg csak mi adhattuk volna be, mert mi feleltünk meg a kitételeknek. Kompolt község 
be sem adhatta volna, de mégis nyert. Van egy országgyűlési képviselőnk, aki nem képviselő, 
leszavazta a Parlamentben, ezt az újságban is meg fogja írni. Ide semmilyen támogatást nem hoz, 
ezért nincs csatorna, ezért tartunk ott, ahol vagyunk.  
 
Poczokné Blanár Gabriella Egerfarmos Község Polgármestere: Amikor a pályázatot benyújtottuk 
alapfeltétel volt, hogy Füzesabony körzetéhez tartozzunk. Amikor először beadtuk, azért utasították 
el, mert ezt a változatot nem támogatták, érdemi vizsgálat nélkül utasították el. Átdolgozták a 
pályázatot, az 1. sz. verzió szerint, Füzesabonyba menne a szennyvíz. Mire ennek megjött az 
eredménye, egy kormányrendelet megváltoztatta az agglomerációt és a 4 községet kizárták. Pár nap 
múlva jött az értesítés, hogy nem feleltünk meg. Kompolt ugyanúgy nem tartozik az 
agglomerációhoz, ennek ellenére nyert, illetve 6 település. Nem volt olyan pályázati kiírás, aminek 
Kompolt megfelelne. Fontos a szennyvíz, de bármilyen üzemeltetés akkor olcsó, ha minél többen 
csatlakoznak. Minden településen sok a kisebbség, az idősember, ha benyújtjuk a pályázatot a 80 %-
os rákötést igazolni kell. Nem biztos, hogy ezt tudnánk igazolni. Aki rendesen fizet, az fogja majd 
megfizetni ennek a díját.  
 
Bukta Gábor Mezőszemere Község Polgármestere: Ha ez így lesz, ennek mi fogjuk a kárát látni. A 
vízre nagyon kell figyelni, a jövő nemzedékre tekintettel.  
A Heves Megyei térségnél Mezőszemerét kivették a védett vízbázisból, azért, hogy át tudják adni 
Kompoltnak.  
 
Mezőszemere Község képviselője: Mi volt az az érdemi munka amit az ügyvéd elvégzett? 
 
Poczokné Blanár Gabriella Egerfarmos Község Polgármestere: Többször kint volt, és a kérdésekre 
válaszolt, adatokat egyeztetett, utána járt a dolgoknak. Kidolgozta a lehetőségeket. Sok munkája volt 
vele.  
 
Bukta Gábor Mezőszemere Község Polgármestere: A szerződéseket felülvizsgálta, megmondta, hogy 
mikortól lehet a 3 településnek közösen üzemeltetni.  
 
Zelei András Szihalom Település Polgármester: Közös szennyvíz nem lesz. 2009. 02. 11-én kellett 
volna kihirdetni, hogy nyertünk, addigra módosították egy kormányrendelettel.  
 
Póka Sándorné képviselő: Nem lehet ezt megtámadni? A kormány felé jelezni kell.  
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Bukta Gábor Mezőszemere Község Polgármestere: A pályázatoknál az első 10-nek jut, a többit 
forráshiány miatt elutasítják.  
 
Poczokné Blanár Gabriella Egerfarmos Község Polgármestere: Konkrétum nincs a kezünkben.  
 
Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem hangzott el, Zelei András Szihalom 
Település Polgármestere 18,15 perckor az ülést bezárta.  
 
 
Szihalom, 2010. február 9.  
 
 
 
 
Poczokné Blanár Gabriella    Bukta Gábor  
Egerfarmos Község Polgármestere  Mezőszemere Község Polgármestere 
 
 
 
Zelei András 
Szihalom Település Polgármestere 
 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet    Lövei László  
Jegyző      Jegyző 
 
 
 
 
 
 
 


