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IV. 

JEGYZŐKÖNYV  
 
 

Készült: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én 
14.00 órakor tartott közös, együttes Képviselő-testületi ülésén. 
  
Testületi ülés helye: Művelődési Ház Szihalom 
 
Szihalom Település Képviselő-testülete részéről 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  

 
Mezőszemere Község Képviselő-testülete részéről jelen vannak: 

• Bukta Gábor polgármester 
• Bíró Rita képviselő 
• Bukta Imre képviselő 
• Bukta Lajos képviselő 
• Bukta Mária képviselő 
• Gazsi László Tivadar képviselő 
• Pásztor József képviselő 

 
Egerfarmos Község Képviselő-testülete részéről jelen vannak: 

• Poczokné Blanár Gabriella polgármester 
• Dobó Tibor képviselő 
• Dudás Jánosné képviselő 
• Hegedűs Ráfael képviselő 
• Zsámba Istvánné képviselő  
• Nagy Kálmánné ügyrendi bizottság tagja 

 
Tanácskozási joggal jelen van:  

• Szihalom Települési Önkormányzat részéről: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 
• Egerfarmos Községi Önkormányzat részéről: Sumi Gabriella mb. jegyző  

 
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea.  
 
Bóta József Sándor Szihalom Település Polgármestere: Köszönti a megjelent 
polgármestereket, képviselőket, jegyzőket. Elmondja, hogy első alkalommal van így közösen 
együtt a három Képviselő-testület. Bízik abban, hogy még sok ilyen közös alkalom lesz, sok 
mindenben együtt tudunk majd működni. Ismerteti a napirendi pontokat, kéri, hogy a közös 
napirendi pontokat fogadják el a Képviselő-testületi tagok.  
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Poczokné Blanár Gabriella Egerfarmos Község Polgármestere: Javasolja, hogy legyen 
egyebek napirendi pont is.  
 
Bukta Gábor Mezőszemere Község Polgármestere: Javasolja, hogy a közoktatásról is essen 
majd néhány szó, mivel közös a probléma, egyformán érinti a három községet. Meg kellene 
határozni egy olyan időpontot, amikor csak ez a téma kerülne megtárgyalásra.  
A Képviselő-testületek egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat.   
 
Napirendi pontok: 

1. Fogászat 2011. évi költségvetésének megtárgyalása 
Ea.: Bóta József Sándor polgármester 
2. Mezőszemere-Szihalom Települések közötti közoktatási társulás megtárgyalása 
Ea.: Bukta Gábor Mezőszemere Község polgármestere 
3. Egyebek 

 
I. Napirendi pont:  Fogászat 2011. évi költségvetésének megtárgyalása 
 
 
Bóta József Sándor Szihalom Település Polgármestere: Részletesen ismerteti a 2011. évi 
fogászatra vonatkozó költségvetést. A költségvetés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
Kéri, hogy a képviselők tegyék fel kérdéseiket, észrevételeiket.  
 
Bukta Gábor Mezőszemere Község Polgármestere: Átnézték az előterjesztést, látszik, hogy az 
előző év van alapul véve, lehet, hogy az elkövetkező időszakban változás, csökkenés lesz. Ez 
a 78 ezer forint elenyészőnek minősül, az év eltelte után derül ki, hogy fog majd realizálódni. 
A költségvetést elfogadásra javasolja.  
 
Poczokné Blanár Gabriella Egerfarmos Község Polgármestere: Nagyon dicséretesnek tartja az 
éves telefonszámlát. Bukta Gábor elmondta már a lényeget, csatlakozik az általa 
elmondottakhoz. 
 
Bóta József Sándor Szihalom Település Polgármestere: Ha így folytatódnak a dolgok, az jó 
lesz, mert sok bizonytalanság van pl. abban is, hogy milyen normatívák illetik meg az 
önkormányzatokat. Igyekszünk reális képet készíteni a fogászatról, bízunk benne, hogy 
továbbra is eredményes marad.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
Poczokné Blanár Gabriella Egerfarmos Község Polgármestere szavazásra bocsátja a 2011. 
évi költségvetést, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Egerfarmos Község Képviselő-testületének  
27/2011. (II. 15.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: 2011. évi fogászati költségvetés elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 



 29 

Bukta Gábor Mezőszemere Község Polgármestere szavazásra bocsátja a 2011. évi 
költségvetést, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Mezőszemere Község Képviselő-testületének 
1/2011. (II. 15.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: 2011. évi fogászati költségvetés elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor Szihalom Település Polgármestere szavazásra bocsátja a 2011. évi 
költségvetést, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 
20/2011. (II. 15.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: 2011. évi fogászati költségvetés elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
II. Napirendi pont:  Közoktatási társulással kapcsolatos kérdések megtárgyalása.  
 
Bóta József Sándor Szihalom Település Polgármestere: A társulással kapcsolatban várja a 
kérdéseket, észrevételeket.  
 
Poczokné Blanár Gabriella Egerfarmos Község Polgármestere: Nem akarnak bele szólni abba, 
hogy a másik két önkormányzat hogyan állapodik meg, támogatják ezt a társulást, 
amennyiben létrejön.  
 
Bukta Gábor Mezőszemere Község Polgármestere: Most pontosan nem tudja megmondani, 
hogy hányan járnak át Szihalomra tanulni. Mezőszemere Községnek a mai napon lesz ülése, 
ahol a költségvetés elfogadása lesz az egyik napirendi pont. Tisztában vannak azzal, hogy 
nem tudják teljesíteni a követelményeket, a testületnek szándéknyilatkozatot kell hozni 
társulási szándékáról, mivel Mezőszemeréről és Egerfarmosról is járnak át alsó-, 
felsőtagozatra. Mindezidáig Mezőszemere még megóvta az iskola teljesítőképességét, de a 
következő tanévtől nem tartható tovább ez az állapot, társulásra kényszerülnek. Szeretné 
tudni, hogy Szihalom hozzájárulna-e a társuláshoz.  
 
Bóta József Sándor Szihalom Település Polgármestere: Korábban is felvetődött ez a kérdés. 
Sajnos még nem tudott tiszteletlátogatást tenni sem Mezőszemerén, sem Egerfarmoson de, ha 
ideje engedi, elmegy. A társulással kapcsolatban tettünk már lépéseket, hogy minél előbb 
döntés születhessen ebben az ügyben. Még csak puhatolódzás folyt, az intézménnyel felvettük 
a kapcsolatot, de ez még a gondolkodás, előkészítés stádiumban van. Tudja, hogy fájó az, ha 
az iskoláról kell döntést hozni. Ha van szándék a társközségek részéről, akkor mi is 
rágyorsítunk. A társulás elől, nem biztos, hogy elzárkózunk. Vannak létszámok, amik 
meghatározóak. Nagy lehetőséget nem adnak a bővítésre, de az elkövetkező időben még nem 
tudjuk mi várható.  
 



 30 

Bukta Gábor Mezőszemere Község Polgármestere: Határozattal vagy szándéknyilatkozattal 
kell döntenie a testületnek. Szeptemberben már nem döntés kérdése lesz, az már tény lesz. 
Csak tagintézményi iskola lenne, ha Szihalom nem tudja a létszámhatár miatt fogadni a 
tanulókat. Csak a szándékot kellene kinyilvánítani, hogy akarnak-e társulni. Ha Szihalom 
kifejezi szándékát, akkor ők is meghozzák a döntésüket és utána azt kell eldönteni, hogy 
mikor ülünk le átbeszélni a dolgokat.  
 
Farkas József képviselő: A szándékkal kapcsolatban nincs probléma. Egerfarmosnak 
ugyanolyan joga van, mint a másik két településnek. Javasolja, hogy ebben a hónapban a 
három polgármester és a jegyzők üljenek össze tárgyalni a témával kapcsolatban.  
 
Dr. Joó Csaba képviselő: Ha döntöttek a témával kapcsolatban, akkor utána már le tudunk 
ülni átbeszélni a témát.  
 
Sumi Gabriella mb. jegyző: Véleménye szerint először Mezőszemerének kell ezzel 
kapcsolatban döntést hoznia.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: A megyei önkormányzattól is időben ki kell kérni a 
szakvéleményt, ezt is bele kell kalkulálni.  
 
Bukta Gábor Mezőszemere Község Polgármestere: Mezőszemere részéről készen van.  
 
Poczokné Blanár Gabriella Egerfarmos Polgármestere: Közös testületi ülésük lesz, ahol ezt 
meg tudják a témát tárgyalni és döntést hozni.  
 
Bukta Lajos képviselő: Mi a határidő? 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Május utolsó munkanapjáig kell dönteni. 
 
Bóta József Sándor Szihalom Polgármestere: Szihalom testülete nyilatkozik, de ehhez 
határozatot kell hozni, és utána megtehetjük a megfelelő lépéseket.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
 
III. Napirendi pont: Egyebek 
 
Poczokné Blanár Gabriella Egerfarmos Község Polgármestere: Támogatást szeretne kérni az 
ivóvízzel kapcsolatban. A Mefa Kft-n keresztül jut el Szihalomra az ivóvíz, amit a Heves 
Megyei Vízmű nem enged leolvasni. Tudja, hogy ezt a díjat a lakosság kifizeti a Heves 
Megyei Vízműnek. Perben állnak ezzel kapcsolatban. Ha esetleg ez a téma szóba kerülne, 
kéri, hogy próbálják erősíteni azt a tudatot, hogy ez eléggé etikátlan lépés, azért szednek be 
milliókat, amit nem végeznek el. Erről nem tehet sem az önkormányzat, sem a lakosság. Nem 
szeretett volna a bíróságig eljutni, a megegyezés mindig a legjobb megoldás.  
 
Bóta József Sándor Szihalom Polgármestere: Ehhez a kérdéshez nem tud hozzászólni. Amikor 
a felkérést megkaptuk a szerződés már meg volt kötve a vízművel. Nekünk lépnünk kellett, 
mert nem lehetett ilyen helyzetbe hozni a települést. 
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Poczokné Blanár Gabriella Egerfarmos Polgármestere: Érdemes megnézni, hogy milyen 
minőségű a víz. A kérdés az, hogy a Heves Megyei Vízmű honnan veszi a vizet, ez 
jogosulatlan haszonszerzés. Egy kis ráhatást kérne.  
 
Bóta József Sándor Szihalom Polgármestere: Amit erkölcsi téren tud tenni, megteszi.  
 
Bukta Gábor Mezőszemere Község Polgármestere: Ez a probléma továbbra is fent áll. Tudja, 
hogy bármilyen kutat fúrnak Szihalom területén ugyan olyan vizet találnak, mint máshol, 
valamilyen formában Mezőszemeréről kell vizet átvegyen vagy vasmangántalanítót kell 
kiépíteni magas költséggel. Ezt tisztázni kell, mert Szihalom is érintett. A 33102 számú közút 
helyreállításával kapcsolatban kérne még segítséget. Korábban is volt már erre példa, de jó 
lenne újra meglépni, levelekkel bombázni a Közútkezelőt. Az önkormányzat útjait is tönkre 
teszik, mert a forgalom átterelődik oda, azok az utak is tönkre mennek. A három település 
részéről kellene egy együttes levelet írni. Mezőszemerének is komoly problémát okoz ez a 
dolog. Ez mind a 3-4 településre igaz, mindenkinek ugyanez a problémája.  
 
Bukta Lajos képviselő: Ebbe a helyi vállalkozókat, civileket is bele lehetne vonni, még az 
Agria Volánt is. Olyan nagy a felháborodás, hogy már az útlezárás is szóba került. Nem 
fogadjuk azt el, hogy nincs pénz. 
 
Bóta József Sándor Szihalom Település Polgármestere: Mi már többször próbálkoztunk, mert 
az a véleménye, hogy minél többet próbálkozunk, annál jobb, de nincs akadálya annak, hogy 
együttesen, közösen írjunk levelet. Ez fontosnak tartja, mert ez egy látszatintézkedés, ahogy 
kátyúznak. Egyetért a közös levél megírásával. 
 
Poczokné Blanár Gabriella Egerfarmos Község Polgármestere: Ilyen levelet már sokszor 
küldtünk. Javasolja, hogy Dr. Joó Csaba képviselő Úr fogalmazzon meg egy levelet, amit 
mindenki aláírna. Igaz az, hogy bármerre járunk az országban, mindenhol ez a helyzet. Ha 
nincs jó lobbi mögötte, nem a Szihalom-Egerfarmos közötti útra fogják költeni a pénzt. 
 
Bukta Gábor Mezőszemere Község Polgármestere: Küldtek egy levelet, amiben közölték, 
hogy csak az ő embereik végezheti el a munkát, csak az ő hozzájárulásukkal lehet bármit 
tenni.  
 
A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor 
Szihalom Település Polgármestere 14.45 órakor az ülést bezárta.  
 
Szihalom, 2011. február 15.  
 
 
 
 
Bóta József Sándor   Bukta Gábor  Poczokné Blanár Gabriella 
Polgármester    Polgármester  Polgármester    
 
 

Széll Gáborné Blaskó Erzsébet  Sumi Gabriella  
Jegyző      mb. Jegyző 

 
 


