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JEGYZŐKÖNYV  
 
 

Készült: Szihalom-Mezőszemere Községi Önkormányzatok Képviselő-testületének 2012. december 5-én 
(szerda) 15.00 órakor tartott közös, együttes Képviselő-testületi ülésén. 
  
Testületi ülés helye: Művelődési Ház Szihalom 
 
Jelen vannak Szihalom Község részéről: 

• Bóta József Sándor polgármester  
• Farkas József képviselő 
• Ficsór Kálmánné képviselő 
• Dr. Joó Csaba képviselő 
• Tóth Barnabás képviselő 
• Virágh Dénes képviselő  

 
Meghívottak közül megjelent: Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos 
 
Tanácskozási joggal jelen van: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző 
 
Jelen vannak Mezőszemere Község részéről: 

• Bukta Gábor Polgármester 
• Bíró Rita képviselő 
• Bukta Lajos képviselő 
• Bukta Mária képviselő 
• Gazsi László Tivadar képviselő 
• Molnár Irén képviselő 

 
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Bóta Mihály jegyző  
 
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea.  
 
Bóta József Sándor Szihalom Község polgármestere: Köszönti a megjelent képviselőket, jegyzőket. 
Megállapítja, hogy Szihalom Képviselő-testülete határozatképes, 1 fő jelezte távollétét. Ismerteti a napirendi 
pontot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.  
 
Bukta Gábor Mezőszemere Község Polgármestere: Köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja, hogy 
Mezőszemere Község Képviselő-testülete határozatképes, 1 fő jelezte távollétét. Ismerteti a napirendi pontot, 
amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.  
 
Napirendi pont: 

1. Közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás elfogadása. 
Ea.: Bóta József Sándor polgármester 
2. Gyermekjóléti szolgálat, családsegítés társulati formában történő működtetésének megtárgyalása 
Ea.: Bóta József Sándor polgármester 

 
I. Napirendi pont: Közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás elfogadása.  
 
Bóta József Sándor Szihalom Község polgármestere: Javasolja, hogy jegyzőkönyv hitelesítő legyen Szihalom 
Község részéről Ficsór Kálmánné képviselő. A jövő titka, hogy fog alakulni az új felállásban az aljegyző 
kérdése.  Átadja a szót Bukta Gábor polgármesternek.  
 
Bukta Gábor Mezőszemere Község polgármestere: Javasolja, hogy jegyzőkönyv hitelesítő legyen Mezőszemere 
Község részéről Bukta Mária képviselő.  
Bemutatja, illetve bemutatkozik Mezőszemere Község újonnan megválasztott jegyzője, dr. Bóta Mihály.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: A közigazgatás komoly átalakítás alatt áll, most érkezett el települési 
szintre, egy komoly átadás-átvétellel. A 2011. évi költségvetési törvény nagyobb hangsúlyt fektet a pénzügyi 
racionalizálásra. Kimondja, hogy járáson belül a 2000 fő alatti települések közös önkormányzati hivatalt kell 
kialakítsanak, amit maximum 1 másik település közigazgatási határa választhat el egymástól. A 2000 fő feletti 
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települések, városok is részt vehetnek a közös önkormányzati hivatal létrehozásában. Az erre irányuló 
szándékot a két testület kinyilvánította, meghozta a szükséges döntéseket. Részletesen ismerteti a megállapodás 
tervezetet.  
 
Bukta Gábor Mezőszemere Község polgármestere: Az ő, és a testület véleménye szerint sem maradhat a 6. pont 
így, ragaszkodnak a 3 fő köztisztviselőre szükség van. Nőni fog az ügyfél szám, ami a lakosság összetételéből is 
adódik.  
 
Bóta József Sándor Szihalom Község polgármestere: Arról volt szó, hogy ennyi lesz az engedélyezett létszám, 
érdemes lenne egy tartalékot tervezni, nem tudni, hogy mit fedez majd le a normatíva.  
 
Bukta Gábor Mezőszemere Község polgármestere: 2 fő tartalékot lát benne, ha a jegyzőt is belevesszük, akkor 1 
fő. Ha nem fedezi a normatíva, akkor az önkormányzatok maguk döntik el, hogy hogyan finanszírozzák ezt le. 
Nem is biztos, hogy kötelező lesz az aljegyző.  
 
Bóta József Sándor Szihalom Község polgármestere: Véleménye szerint célszerű lenne az aljegyző 
alkalmazása. Óvatosan kell a létszámmal gazdálkodni, mivel nem tudjuk, hogyan fog alakulni a finanszírozás.  
 
Bukta Gábor Mezőszemere Község polgármestere: Javasolja, hogy kerüljön bele a megállapodásba Dr. Ungvári 
Tamás javaslata, amit a korábbi ülésen is említett, melyszerint a két testület fenntartja a jogot a módosításra, a 
normatíva ismeretében, esetleg 15. pontként belekerülhet.  
 
Bukta Mária Képviselő: A mezőszemerei testület azt képviseli, hogy 3 fő köztisztviselő legyen, ennyi fő 
szükséges az ügyviteli feladatok ellátására. Megkérdezi, hogy ha közös számlára érkezik a támogatás, akkor mit 
kell átutalni? 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Ha a költségek nem fedezik azt, amit a kiadásra kapunk, ilyenkor az 
önkormányzatnak a saját bevételéből kell kifizetni és átutalni.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Ezért kell óvatosan bánni a létszámmal, mert később nehezebb lesz 
visszatáncolni. Ha látjuk, hogy rendelkeznek a megfelelő forrással, könnyebb bővíteni a létszámot, mint később 
bárkit is elküldeni. Tudja, hogy ügyszámban is növekedni fognak, azzal is egyet ért, hogy 3 fő maradjon, de 
tegyünk bele a megállapodásba tartalékot. Ha kiderülnek a számok, a kormányzat is rácsodálkozik majd, mert 
nem lesz olyan könnyű a helyzet, mint gondolják, nehogy meglepetés érjen bennünket. Az ne merüljön fel, 
hogy tovább bővíthető a létszám.  
 
Dr. Bóta Mihály jegyző: Javasolja, hogy a megállapodás kerüljön kiegészítésre az államháztartási törvény ide 
vonatkozó pontjaival.  
 
Ficsór Kálmánné Képviselő: A 2. pontot hogyan értelmezze? 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Mindkét testületnek meg kell hozni a saját határozatát.  
 
Dr. Bóta Mihály jegyző: Véleménye szerint az egyhangú szót, „egybehangzóra” kellene módosítani.   
 
Bóta József Sándor Szihalom Község polgármestere: Szavazásra bocsátja a közös hivatal létrehozására 
vonatkozó megállapodás elfogadását az elhangzott módosításokkal, kiegészítésekkel, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
123/2012. (XII. 05.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Közös hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bukta Gábor Mezőszemere Község polgármestere: Szavazásra bocsátja a közös hivatal létrehozására vonatkozó 
megállapodás elfogadását az elhangzott módosításokkal, kiegészítésekkel, amit a Képviselő-testület 
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
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Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
79/2012. (XII. 05.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Közös hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás elfogadása.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor polgármester: Minden képviselő megkapta az Alapító Okirat tervezetét, illetve a 
megszüntető határozat javaslatát.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Ismerteti a megszüntető határozat javaslatot, valamint az Alapító Okirat 
tervezetét.  
 
Bukta Mária Képviselő: Javasolja, hogy a „vagyonleltár” résznél kerüljön bele, hogy Mezőszemere Községben.  
 
Bukta Gábor Mezőszemere Község polgármestere: Lesz még testületi ülésük, akkor meghozzák ezt a 
határozatot.  
 
Dr. Joó Csaba Képviselő: A jogi hatálya miatt szükséges meghozni a döntést, meg azért is, hogy haladjon a 
dolog.  
 
Bóta József Sándor Szihalom Község polgármestere: Dönteni kellene, ne hátráltassuk saját magunkat. 
Mezőszemere Községet semmi hátrány nem éri, mert december 31-i a megszűnés, az új alapító okirat január 01-
vel lép életbe.  
 
Bukta Gábor Mezőszemere Község Polgármestere: Szavazásra bocsátja a megszüntető okirat elfogadását, amit 
a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
80/2012. (XII. 05.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Mezőszemere Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának megszűntetése 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Dr. Bóta Mihály jegyző: Az alaptevékenységet nem kellene mikrotársulásra módosítani, mivel a kistérségi 
társulások megszűnnek.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Maradjunk abban, hogy jelenleg a törvény így fogalmaz, ezért ne 
kerüljön módosításra.  
 
Bóta József Sándor Szihalom Község polgármestere: Meg kell nézni, ha a törvény lehetőséget ad rá, akkor 
módosítjuk.  
Szavazásra bocsátja az Alapító Okiratot, amit mindkét Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
124/2012. (XII. 05.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Alapító Okirat elfogadása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bukta Gábor Mezőszemere Község polgármestere: Szavazásra bocsátja az Alapító Okiratot, amit mindkét 
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
81/2012. (XII. 05.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Alapító Okirat elfogadása 
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A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
II. Napirendi pont: Gyermekjóléti szolgálat, családsegítés társulati formában történő működtetésének 
megtárgyalása 
 
Bukta Mária Képviselő: A 12. pont hogyan fog megvalósulni? 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Ezek a helyiségek nem önálló épületben vannak, azért, hogy ki tudjuk 
számolni a költségeket légköbméter alapján számítjuk ki, hogy mennyi a fogyasztás.  
 
Bukta Gábor Mezőszemere Község polgármestere: Náluk nagyon kicsi helyiségben van a családgondozó 
irodája, kb. 4x3-as az a helyiség, ami a rendelkezésére áll.  
 
Bukta Lajos képviselő: A 13. pontban szereplő beszámoló hogyan fog működni? 
Személyi kérdésben Szihalomnak van-e elképzelése? Történt már ebben egyeztetés? 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Ez nem a szakmai beszámoló, a költségvetési beszámolóhoz 
kapcsolódóan kell megtartani.  
 
Bóta József Sándor Szihalom Község polgármestere: A gyermekjóléti szolgálat esetében változtatást nem 
akarunk. A mezőtárkányi mikrotársulásba Füzesabonyból két embert visznek át. Mi maradunk ennél a 
felállásnál. Bukta Lajos maradna a két településen a gyermekjóléti szolgálatnál, a családsegítésre van 
szakképzett dolgozó. Még nem tudjuk, hogy vállalja-e, illetve a költségvetés elbírja-e az alkalmazását.  
 
Bukta Mária Képviselő: Ha a megállapodást elfogadjuk, akkor a családsegítő ellátná Mezőszemerét is? 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: A gyermekjóléti szolgálat kérdése, tiszta dolog. Mezőszemere 
tekintetében nem lenne kötelező a családsegítés, csak Szihalomnak, vannak átfedések. Más jogszabályi háttere 
van a két dolognak. A gyermekjóléti szolgálat január 01-vel működhet, ha ezt a döntést meghozzuk, 
megkeressük a Kormányhivatalt, megkérjük a működési engedélyt. Mivel jogutódként fogja a tevékenységét 
végezni 2 hét alatt kiadják rá az engedélyt. A családsegítés működési engedélyeztetése jóval több időt vesz 
majd igénybe, tehát az január 01-vel nem tud indulni.  
 
Bóta József Sándor Szihalom Község polgármestere: Szavazásra bocsátja a családsegítő és gyermekjóléti 
szolgáltatás ellátására vonatkozó feladatellátási megállapodást, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
125/2012. (XII. 05.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Feladatellátási megállapodás elfogadása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bukta Gábor Mezőszemere Község polgármestere: Szavazásra bocsátja a családsegítő és gyermekjóléti 
szolgáltatás ellátására vonatkozó feladatellátási megállapodást, amit a Képviselő-testület egyhangúlag 
elfogadott és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
82/2012. (XII. 05.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Feladatellátási megállapodás elfogadása 
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bukta Lajos képviselő: A központban felhívták a figyelmét arra, hogy minél hamarabb kerüljön be a határozat a 
döntésről. Be kell vigyen egy megállapodást, hogy a lehető leghamarabb kiadják a személyi anyagát.  
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Bukta Gábor Mezőszemere Község polgármestere: Megkeresték a belsőellenőrzéssel kapcsolatban. Ha ebben a 
témában közösen lépnénk lehet, hogy kevesebb lenne az ár. Ha a két települést együtt látnák el jobban össze 
tudnák hangolni a munkát, jobban tudnának az önkormányzatoknak segíteni.   
 
Bóta József Sándor Szihalom Község polgármestere: Szihalom már elfogadta a belsőellenőrzés végzésére 
vonatkozó ajánlatot. Két évre szól a megállapodás, a szabályzatokat, kézi könyveket ingyenesen bocsátják 
rendelkezésünkre.    
Sajnálattal állapította meg, hogy az orvosi ügyelettel kapcsolatban így álltak a kérdéshez a települések, a 
legutóbbi megbeszélésre már nem is ment el, mert meggyőződése, – és a szakmai berkeké is az – hogy mi 
döntöttünk jól az egri ügyelettel kapcsolatban. A többi település mégis létrehozza a társulást, onnan fogja egy 
orvos ellátni az egész ügyeletet. 15 perc alatt ki lehet érni Egerből Szihalomra, Mezőszemerére 20 perc, de a fő 
gondot a szakellátás fogja jelenteni. Egerben van gyerekorvos, helyben maradó ügyeletes orvos, és gépkocsival 
kijáró orvos is. Az sem biztos, hogy ez a társulás Füzesabonynak jó lesz. Ha éppen Poroszlón van az ügyeletes 
orvos, mit ér vele a Füzesabonyba bemenő beteg? Ha 2014-re elkészül a Maklárt elkerülő út, még rövidebb lesz 
az út. Egerben sokkal jobb az orvosi ellátás, diszpécser szolgálat van, ha kell úgyis mentőt küldenek, 
amennyiben szükséges a kórház közelsége miatt rögtön be is utalhatják. Két településért lobbizott, Szihalomért 
és Mezőszemeréért. Mi Egerhez csatlakozunk, mert jobb az ellátás, és nem hajlandó Füzesabony térség érdekeit 
képviselni, számára Szihalom Község a fontos.  
 
Bukta Gábor Mezőszemere Község Polgármestere: Ismerteti a legutóbbi megbeszélésen elhangzottakat. Nem 
mindenki rendelkezik gépkocsival, számukra nagyobb a távolság is. A testület még nem döntött ebben a 
kérdésben, most fogják majd tárgyalni. Ehhez kér majd árajánlatot, ez alapján hozzák meg döntésüket.  
 
Több napirendi pont nem volt, több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor polgármester az 
ülést 16.55 órakor az ülést bezárta.  
 
Szihalom, 2012. december 5.  
 
 
 
 
  Bóta József Sándor   Bukta Gábor 
  Polgármester     Polgármester 
 
 
 
 
 
  Széll Gáborné Blaskó Erzsébet Dr. Bóta Mihály 
  Jegyző    Jegyző 
 
 
 
 
 
Jegyzőkönyv hiteles: 
 
 
 
  Bukta Mária    Ficsór Kálmánné 
  Képviselő    Képviselő 


