III.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szihalom-Mezőszemere Községi Önkormányzatok Képviselő-testületének 2013.
február 6-án (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
• Boda Sándor képviselő
• Farkas József képviselő
• Ficsór Kálmánné képviselő
• Dr. Joó Csaba képviselő
• Tóth Barnabás képviselő
• Virágh Dénes képviselő
Meghívottak közül megjelent:
• Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos
• Prokajné Bukta Rita pénzügyi főelőadó
• Koós Jánosné Pénzügyi bizottság külső tagja
Tanácskozási joggal jelen van: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző
Jelen vannak Mezőszemere Község részéről:
• Bukta Gábor Polgármester
• Bukta Lajos képviselő
• Bukta Mária képviselő
• Gazsi László Tivadar képviselő
• Molnár Irén képviselő
Jegyzőkönyvet vezeti: Erdős Ákosné ig.fea.
Bóta József Sándor Szihalom Község polgármestere: Köszönti a megjelent képviselőket,
jegyzőt. Megállapítja, hogy Szihalom Képviselő-testülete határozatképes. 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, 2 fő jelezte
távollétét. Ismerteti a napirendi pontot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.
Napirendi pont:
1. Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének megtárgyalása
Ea.: Bóta József Sándor Polgármester
2. Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi költségvetésének megtárgyalása
Ea.: Bóta József Sándor Polgármester
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I. Napirendi pont: Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének
megtárgyalása
Bóta József Sándor Szihalom Község polgármestere: A mai napon konzultált a Jegyző
Asszonnyal, illetve Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsossal a költségvetéssel
kapcsolatban. Amikor végig nézte a tervezetet, kicsit meglepődött. Nem biztos, hogy
egyformán gondolkodik a két testület, ezért jó lenne, ha kissé közelebb kerülnének az
álláspontok. Véleménye szerint a bizalom alapja az őszinteség. Vannak eltérések a két
önkormányzati kimutatásban. Mezőszemerén 8 órás a takarítónő, Szihalmon részmunkaidős,
a köztisztviselők esetében is különbözőek a pótlékok, sok esetben nem is indokolt, van olyan
illetménypótlék, ami a feladatellátásért jár. A dologi kiadások esetében az irodaszereknél,
nyomtatványoknál, az energia díjaknál, a telefonköltségnél is nagyon nagyok az eltérések.
Ezek az adatok csak a polgármesteri hivatalra vonatkozhatnak, nem tartalmazhatják a faluház
vagy más költségét. Mit tartalmaznak pontosan ezek a számok? Az alapvető gond ott van,
hogy nem teljesen átláthatóak voltak a tervezésnél Mezőszemere adatai. Próbáljunk meg
tisztán, világosan, egységes elveket követve együtt dolgozni. A két önkormányzat ne próbálja
meg egymást megvezetni. Mindegy, hogy mi volt, a lényeg, hogy mi fog következni. Amikor
a szihalmi testület átvette az irányítást nagyon szigorú megvonások voltak, hogy minden a
helyére kerüljön. Nélkülözhetetlen, hogy a realitás talaján maradva, valós számok tükrében
próbáljunk meg tervezni. Ne bújtassunk bele semmit, szedjük szét az adatokat a jó
együttműködésnek ez az alapja.
Bukta Gábor Mezőszemere Község Polgármestere: Az illetményeltérítéssel kapcsolatban
elmondja, hogy január-február hónapban rendezésre kerülnek. Korábban a jegyzők jöttek
mentek, senkit nem érdekelt ez a dolog, de mondta a Képviselő-testületnek is, hogy ami nem
jogosan jár, azt el kell venni. Azt nem várhatja el senki a dolgozóktól, hogy 70 ezer forintért
dolgozzanak. Azok a pótlékok, amik adhatóak felülvizsgálatra kerülnek. Készült egy
átdolgozott költségvetés, ami most kiosztásra kerül. A saját 15 millió forint bevételükhöz
próbálták összeállítani a kiadásokat. Mezőszemere vállalja, hogy a különbözetet befizeti az
önkormányzat számlájára. A jegyzői lakásban lezárásra kerültek a konvektorok, a
polgármesteri hivatal alapterülete nagyobb.
Bóta József Sándor Szihalom Község Polgármestere: A felelősség is úgy szól, hogy amit
Mezőszemere betervez számokat, azokat a mutatókat tartani kell, ha túllépésre kerül, akkor
mindenkinek a saját költségét vállalni kell.
Majoros Viktória Pénzügyi vezető tanácsos: Májusig egy újabb felmérést kell majd készíteni
a költségvetéssel kapcsolatban. A jegyző és az ő béréből 10 %-ot áttettek, mivel sok plusz
feladat merült fel. Tudja, hogy a Képviselő-testület szeretné a két dolgozó bérét megtartani,
ez az összeg is bele lett tervezve. Nem tudta megnézni az anyagokat, ami rendelkezésre állt
adat, abból készült el a tervezet. Úgy kell gondolkodni, hogy közös hivatal vagyunk.
Bukta Gábor Mezőszemere Község Polgármestere: Két feladatot szétosztottak, az adóval
kapcsolatos teendőket el kell látni Mezőszemerén is. Megpróbáltak minden költséget rendbe
szedni. Ne várja el senki, hogy 130 ezer forintos bruttó fizetésért dolgozzon a köztisztviselő.
Ezek az adatok úgy vannak elkészítve, hogy nincs benne csalás. Régi nyomtatóik vannak, a
javítási költségeket be kellett tervezzék. Májustól Szihalom kapja a finanszírozást, ha ezt túl
lépik, Mezőszemere vállalja a megfizetését.
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Bóta József Sándor Szihalom Község Polgármestere: Jó lett volna ezeket az adatokat
korábban megkapni.
Bukta Gábor Mezőszemere Község Polgármestere: Arról volt szó, hogy Mezőszemere
Község is elkészíti a saját költségvetését, ami beleépül a közös költségvetésbe. Szeretnék a
köztisztviselők bérét is rendbe tenni, március 01-vel csak az lesz, ami hivatalosan jár. A
közös hivatal lesz a munkáltatója az aljegyzőnek is, ami része a polgármesteri hivatalnak.
Sehol nem lakhatnak ingyen, az itt keletkező összeg be fog jönni.
Bukta Mária Képviselő: Az energia számlák úgy érkeznek, hogy nem csak a hivatalé van
benne, hanem a szolgálati lakás is, ez elkerülte a figyelmüket, ezt még lehet csökkenteni,
megnézik, hogy mennyit tudnak kivenni. A bérek, a járulékok, a dologi kiadások
csökkentésével a 15 millió forint nem csak futja, hanem még megtakarítás is lesz rajta. A
köztisztviselők ezzel a bérével futja a költségvetés.
Bóta József Sándor Szihalom Község polgármestere: Szét kell választani, hogy mit bír el a
költségvetés és mi adható. Törvénytelenül pótlék nem adható. A munkakör ellátásáért nem
adható pótlék, ilyen jogcímen nem.
Bukta Gábor Mezőszemere Község Polgármestere: Az átalakítás nagyon sok pénzt
emésztene fel, de légköbméter alapján ki lehet számítani a költségeket. A rezsi költséget
fizetnie kell az új aljegyzőnek.
Bóta József Sándor Szihalom Község Polgármestere: Ha egymással szemben nem vagyunk
őszinték, akkor nincs miről beszélni. A pénzügy lásson tisztán, mert ha probléma van, nincs
ok a magyarázkodásra, Szihalom felel a dolgokért. Pl. számlák fizetése hogyan alakul,
jogosak-e a kifizetések, kell egy kontroll, hogy biztonsággal vigyük végig az évet. Egy közös
hivatal van, két polgármesteri hivatallal. Jobb lett volna előre tisztázni ezeket a dolgokat, és
ez elkerülhető lett volna. Nem akarunk többet, mint amit ebből ki lehet hozni mindenkinek a
javára. Az energia számláknál is látni kell, hogy mi mennyi, a köztisztviselőknél legyen
kimutatva pontosan, hogy milyen jogcímen kapja meg a pótlékot. Oda kell figyelni a
pályázatokra is, most indul Szihalmon egy energetikai célú, azért is javasolja, hogy mégjobb
legyen a helyzet Mezőszemerén. Nagyon szívesen segítünk bármiben, ezeket a lépéseket
muszáj megtenni, mert spórolás érhető el.
Bukta Gábor Mezőszemere Község Polgármestere: A gondolkodást is össze kell hangolni.
Majoros Viktória Pénzügyi vezető tanácsos: A köztisztviselők illetménye hogyan alakuljon?
Bukta Gábor Mezőszemere Község Polgármestere: Március 01-vel ezek a bérek rendezve
lesznek. A Képviselő-testület által megállapított összeg illetve a képzettség után járó pótlék,
amit a jegyző adhat és senkinek nem sérülnek az érdekeik.
Majoros Viktória Pénzügyi vezető tanácsos: Az illetménykiegészítés a szihalmi közszolgálati
szabályzat értelmében maximum 10 %. Ha Mezőszemere 20 %-ot ad, akkor Szihalmon is
ennyit kapjon a dolgozó, mivel közös hivatal vagyunk, nem lehet különbséget tenni a
kirendeltség dolgozói és a székhely dolgozói között. Kötelező feladat az anyakönyvezetői
munkakör ellátása, ezért nem lehet plusz képzettségi pótlékot adni. Egyetért azzal, hogy ne
csökkenjenek a bérek, de határozzák meg, hogy milyen jogcímen adják.
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Bukta Mária Képviselő: Az lenne a kérése, hogy legyen a 20 % és adható a képzettségi
pótlék. Üljenek le egyeztetni, hogy mi adható és mi nem. Önkormányzati rendelettel
megállapítható az eltérítés, le kell ülni és egyeztetni, hogy a helyére kerüljön a
köztisztviselők bére.
Dr. Joó Csaba képviselő: Javasolja, hogy ez a téma kerüljön lezárásra, a 10 % kerüljön át a
megfelelő helyre. Senki nem akarja ezeket a pótlékokat elvenni.
Bóta József Sándor Szihalom Község Polgármestere: Egy alapelv alapján kell együtt
dolgozni, nem arról van szó, hogy a pótlékokat el akarjuk venni.
Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos: A közszolgálati szabályzat közös, abban kell
meghatározni az illetménykiegészítéseket. Ha Mezőszemere adni akar a dolgozójának, egyéb
jogcímen adható. Az iránt érdeklődött, hogy a finanszírozás átutalásáról mikor
gondoskodnak.
Bukta Gábor Mezőszemere Község Polgármestere: Egyeztettek ezzel kapcsolatban és a
holnapi nap folyamán átutalásra kerül az összeg.
Bukta Lajos képviselő: Javasolja, hogy amikor ilyen nehéz kérdésekben kell dönteni, legyen
egyeztetés a szakemberek között. Konzultáljanak a polgármesterek, a jegyzők, a pénzügyi
bizottság elnökei, hogy itt már ilyen félreértésekre ne kerüljön sor, a számok, amik le vannak
írva megfelelőek legyenek. Nem mindenki pénzügyi szakember.
Bóta József Sándor Szihalom Község Polgármestere: Ez az első alkalom, jó lett volna, ha
előre megkapjuk az adatokat. Kell a teljes átláthatóság, és akkor nem lesznek félreértések.
Látni, hogy tud a két testület együtt dolgozni, közös nevezőre jutni.
Bukta Gábor Mezőszemere Község Polgármestere: Szükségesnek tartja, hogy a két testület
beszélje meg a kérdéseket, mert a testületnek kell ebben dönteni. Szeretnénk, ha a közös
hivatal úgy működne, ahogyan azt korábban elterveztük.
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Ez az első alkalom, amikor a közös hivatal két
önkormányzata találkozik, és döntést hoz. A közös hivatal erősebb, mint a körjegyzőség. Itt
két önkormányzat van, és egy végrehajtó szerv. Nagyon fontos a jó együttműködés, igaz,
hogy önálló döntések lesznek, de egy szervezetnek kell végrehajtani. Fontos a párbeszéd és
az együttműködés minden szempontból.
Bukta Mária képviselő: Az állami támogatás 24.640 millió forint ez mit takar?
Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos: Ekkora összeget kap Szihalom átmeneti
támogatásként, amiért 2012. 12. 31-én Polgármesteri Hivatalt működtetett. Ez a támogatás
egyben a közös önkormányzati hivatal finanszírozását szolgáló támogatás.
Bukta Gábor Mezőszemere Község Polgármestere: Javasolja, hogy a következő napokban
legyen egy testületi ülés, amikor elfogadásra kerülhet a költségvetés.
Bóta József Sándor Szihalom Község Polgármestere: Javasolja, hogy legyen egy félórás
szünet, addig átszámolásra kerül a költségvetés, és el lehet fogadni.
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Szünet után az ülés tovább folytatódott.
Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos: Ismerteti a főszámokat. Elmondta, hogy a közös
önkormányzati hivatal költségvetését 43.769 e/Ft összeggel kellene elfogadni. A költségvetés
3,4 milliós hiánya Szihalmot terheli.
Bukta Mária képviselő: A köztisztviselők bére a helyére került, akkor elfogadható.
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Egyéb juttatás címén oda lehet adni.
Bukta Gábor Mezőszemere Község Polgármestere: Szavazásra bocsátja a Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését, amit a Képviselő-testület egyhangúlag
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2013. (II. 06.) számú HATÁROZATA
Tárgy: Költségvetés elfogadása
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Bóta József Sándor Szihalom Község Polgármestere: Szavazásra bocsátja a Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését, amit a Képviselő-testület egyhangúlag
elfogadott és az alábbi határozatot hozta:
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2013. (II. 06.) számú HATÁROZATA
Tárgy: Költségvetés elfogadása
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
II. Napirendi pont: Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi költségvetésének megtárgyalása
Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos: A dolgozóra nézve nem kedvező a hír, mert
átnézte a jogszabály módosításokat és a jubileumi jutalom nem fog járni számára, így 664
ezer forinttal csökkenni fog a végösszeg.
Bukta Mária képviselő: december 5-én a két település arról határozott, hogy a családsegítő
szolgálat a gyermekjóléti feladatok ellátásra kerülnek. Ennek ellenére le van írva, hogy nem
kértünk működési engedélyt a családsegítésre. Mezőszemerén nagy szükség lenne a
családsegítésre.
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: A családsegítő szolgálat külön működési engedély
köteles, ami nagyon hosszadalmas lenne. Azt ígérte a Kormányhivatal, hogy rövid időn belül
kiadja a működési engedélyt a gyermekjóléti szolgálatra, de még nem érkezett meg. A
családsegítés működési engedélyezése 4-5 hónapba beletelne, amiben egy személyt meg is
kell jelölni. Szihalom lakoslétszáma 2019 fő, valószínű, hogy jövőre már nem is leszünk arra
kötelesek, hogy ezt a feladatot ellássuk. Ehhez embert kellene felvenni, akit lehet, hogy
decemberben el is kell majd küldeni, mert nem lesz rá szükség. Nem fér bele a
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költségvetésbe egy ilyen szolgálat létrehozása, és ahogy eddig tapasztaltuk Szihalmon nincs
is rá szükség. Külön meg kell lenni a 2000-2000 fő lakos létszámnak, ezért úgy gondoltuk,
hogy ha olyan lesz a finanszírozás, hogy teljesen lefedezi a feladatellátást, akkor legyen, de
nem finanszírozzák le. Abban az időszakban vagyunk, hogy nem érdemes vele foglalkozni.
Szihalmon nem jellemző az a réteg, ahol szükség lenne rá.
Bóta József Sándor Szihalom Község Polgármestere: Kétoldalú a dolog, ha Mezőszemere ezt
vállalja, akkor jó, Szihalmon nincs erre szükség. Nekünk kellene fenn tartani, ezért
mondhatnánk azt, hogy legyen itt a családgondozó. Tudja ezt Mezőszemere vállalni?
Bukta Gábor Mezőszemere Község Polgármestere: Módosítani kell a megállapodást, nem
kell beletenni a családsegítést, csak maradjon a gyermekjóléti szolgálat. Elláthatná egy fő, de
nem lehet, mert 1-1 ember kell a két feladathoz. Mezőszemere sem tudja ezt vállalni.
Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos: Ismerteti az összegeket. Elmondja, hogy ez még
változhat, mert a működési engedély kiadásának dátumától függ.
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: A megállapodást úgyis módosítani kell 06.30-val,
mert jogi személlyé kell alakítani.
Dr. Joó Csaba képviselő: Úgy módosuljon a megállapodás, hogy létre hozhatják a
családsegítő szolgálatot, a lehetőség legyen benne.
Bóta József Sándor Szihalom Község Polgármestere: Nem olyan zavaró a dolog, nehogy
probléma legyen a gyermekjóléti szolgálat működési engedélyénél, ha most módosítjuk.
Inkább júniusban módosítsuk a megállapodást.
Bukta Lajos képviselő: Ellenőrizték a gyermekjóléti szolgálat személyi és tárgyi feltételeit,
mindent rendben találtak. Elnézést kértek a késésért, a bürokráciára hivatkoztak.
Bukta Gábor Mezőszemere Község Polgármestere: Szavazásra bocsátja a Gyermekjóléti
Szolgálat 2013. évi költségvetését, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az
alábbi határozatot hozta:
Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2013. (II. 06.) számú HATÁROZATA
Tárgy: Gyermekjóléti szolgálat költségvetésének elfogadása

Bóta József Sándor Szihalom Község Polgármestere: Szavazásra bocsátja a Gyermekjóléti
Szolgálat 2013. évi költségvetését, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott és az
alábbi határozatot hozta:
Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2013. (II. 06.) számú HATÁROZATA
Tárgy: Gyermekjóléti szolgálat költségvetésének elfogadása
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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III. Napirendi pont: Egyebek
Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos: Ismertette a fogászat tervezett költségvetését.
Hasonlóak az adatok, mint a korábbi években, nagy módosulás nincs. Részletesen ismerteti a
számokat.
Több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Mezőszemere Község Képviselő-testületének
távozása után az ülés tovább folytatódott.
Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos: Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy 2013. 01.
01-től az önkormányzatnál két új intézménynek számító költségvetési szerv jött létre
(Szihalmi Egységes Óvoda-Bölcsőde, Óvoda, Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal). Ezen
intézményeknek új bankszámlát kell nyitni a pénzintézetünknél, amelyek feletti rendelkezési
jogosultságot a Képviselő-testületnek kell megállapítani.
Ismerteti az aláírásra jogosultak neveit.
Bóta József Sándor polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslatot, amit a Képviselő-testület
egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot hozta:

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2013. (II. 06.) számú HATÁROZATA
Tárgy: Aláírásra jogosultak az önkormányzat költségvetési szerveinél
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Több napirendi pont nem volt, Bóta József Sándor polgármester az ülést 17.00 órakor
bezárta.

Szihalom, 2013. február 6.

Bóta József Sándor
Polgármester

Bukta Gábor
Polgármester

Széll Gáborné Blaskó Erzsébet
jegyző
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