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XIV. 
JEGYZŐKÖNYV  

 
Készült: Szihalom-Mezőszemere Községi Önkormányzatok Képviselő-testületének 2012. 
október 30-án (kedd) 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 
• 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 
• Bukta Lajos képviselő 
• Bukta Mária képviselő 
• Gazsi László Tivadar képviselő 
• Molnár Irén képviselő 

 
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Pusztai-Csató Adrienn mb. 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, 2 fő jelezte 
távollétét. Ismerteti a napirendi pontot, amit a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott.  
 
Napirendi pont: 

1. Közös önkormányzati hivatal létrehozása.  
Ea.: Bóta József Sándor polgármester 

 
I. Napirendi pont:  Közös önkormányzati hivatal létrehozása. 
 
Bóta József Sándor Szihalom Község polgármestere: A törvény erejénél fogva felvetődött a 
lehetőség a közös önkormányzati hivatal létrehozására, ami lehet kényszer vagy lehetőség. 
Átadja a szót Bukta Gábor polgármester részére.  
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Bukta Gábor Mezőszemere Község polgármestere: Mezőszemere Községnek a törvény 
erejénél fogva a községhatár melletti települések valamelyikéhez kellene csatlakoznia, a 
Képviselő-testület hozott egy határozatot, melyszerint Szihalom Községgel veszi fel a 
kapcsolatot ebben az ügyben. Próbáltak több információt beszerezni, de nincs több értesülés 
a birtokukban, mint ami az anyagban kiment. A Heves Megyei Kormányhivatal 
Törvényességi Felügyeleti Főosztály részéről Dr. Ungvári Tamás kérné, hogy minél előbb 
készüljön el a megállapodás a két önkormányzat között, ők nyitottak minden megoldásra. 
Mivel nem ismertek a 2013. évi normatívák, javasolta, hogy kerüljön bele egy záradék, 
miszerint a két testület fent tartja a jogot a módosításra a normatíva ismeretében.  
 
Bóta József Sándor Szihalom Község polgármestere: Szihalom Község kényelmesebb 
helyzetben van. A székhely település esetében mérvadó a lakosságszám, a 
megközelíthetőség. Ha ez alapján indulunk el, akkor ragaszkodunk ahhoz, hogy a székhely 
település csak Szihalom lehet. Néztük a lehetőségeket, hogy milyen feladatokat ró majd ránk, 
és ezt hogyan lehet majd megvalósítani. A dolgozók létszáma Szihalom Községben 7 fő, 
Mezőszemere Községben 4 fő, ami a települések nagyságából is adódik. Arról kellene 
beszélni, hogy a korábban hozott szándékuk továbbra is fent áll-e. A továbbiakat sok minden 
meg fogja határozni, mivel nem ismertek a számok. Közös költségvetés lesz, kiküldésre 
került az anyag az előzetes számításokról. Objektív forrás és költségelosztást kell létrehozni, 
amit nem lehet lakosságarányosan megosztani. Ahhoz, hogy a központi apparátus jól tudja 
végezni a munkáját Szihalom Községben 7 fő, Mezőszemere Községben 3 fő lenne, mivel 
minden itt fog nálunk történni. A másik oldala a dolognak az, hogy Mezőszemere Község 
képviselői tiszteletdíjjal dolgoznak, Szihalmon ez nem így van. Ez nem azt jelenti, hogy 
önként lemondjanak róla, de azonos elvek alapján kell megvalósítani, mert jövőre már nem 
lehet hiánnyal tervezni a költségvetést. Ha a források erre rendelkezésre állnak, Szihalom 
testületének is fel kell használni erre a lehetőséget, vagy egy közös megegyezésre kell jutni. 
Az elosztásnál kell olyan elveket figyelembe venni, ahogy a két települést megilleti.  
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: Kéri, hogy tegyék fel a kérdéseiket a témával 
kapcsolatban, vagy ami még kétségként felmerült. A megállapodás elkészítése és elfogadása 
lesz a következő feladat. 
 
Bukta Gábor Mezőszemere Község polgármestere: A szándék a testület részéről továbbra is 
megvan, ami a mai napig áll. Feladat finanszírozás van, az lenne a kérdése, hogy ez miből 
tevődik össze? 
 
Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos: A költségvetési bizottság javaslata és egy képlet 
alapján készült el a kiküldött anyag, 4 hónapig úgy kell számolni, mintha külön hivatal lenne. 
A létszámot is képlet alapján kell kiszámítani.  
 
Bukta Gábor Mezőszemere Község polgármestere: A közös hivatalban 3 köztisztviselő 
maradna, attól, hogy Szihalmon megnövekszik a feladat, náluk is lesznek ellátandó feladatok, 
pl. ott a szociális otthon, ami nem a közös hivatalnál kerül ellátásra. A lakosság 
összetételéből adódóan sem lesz kevesebb ügyszám, mint Szihalmon. Szeretné, ha maradna a 
3 fős személyzet, akkor is, ha néha át kell járnia segíteni. Felmerült még az aljegyző kérdése 
is, amiben közös döntésre kellene jutni. 
 
Bóta József Sándor Szihalom Község polgármestere: Óvatosan kell fogalmazni a létszám 
miatt, mert van egy bizonytalan finanszírozás, nem biztos, hogy ki kell használni ezt a 
létszámot. Ha 11 főt engedélyeznek a két településre, akkor nem éri meg tovább bővíteni a 
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létszámot. Logikus, hogy Szihalmon megnő a feladatok száma. Ez a felvetés csak egy 
lehetőség volt, nem kőbe vésett dolog, meglátjuk, ahogy a feladatok hagyják.  
 
Bukta Gábor Mezőszemere Község polgármestere: Átcsoportosításra gondoltak, nem 
bővítésre.  
 
Bukta Mária Képviselő: Amikor a közös hivatal kialakításáról beszéltek, felismerték, hogy 
Szihalom Község lehet a megoldás, már a távolságból adódóan is. Tudják, hogy Szihalom 
nagyobb apparátussal dolgozik. A társulás alapja megvan, a többi megállapodás kérdése. A 
közös hivatalnak a költségvetése lesz közös, a jelenlegi főkkel kell kiszolgálni mind a két 
testületet és önkormányzatot. Az igazán hozzáértőknek kell úgy dönteni, hogy mindkét 
önkormányzat optimálisan működjön. Az önkormányzatok azokra a feladatokra ugyanúgy 
megkapja a normatívát. Az elvekben megegyeztek, ezért is vannak most itt. A jegyzői 
pályázat beadási határideje november 15-e, akit december 1-vel kell kiválasztani, 
amennyiben lesz alkalmas ember. Abban kell dönteni, hogy a polgármesterek, a jegyzők a 
legfontosabb feladatok elvégzésére üljenek le és dolgozzák ki a megállapodás tervezetét. 
Mezőszemere Község azt szeretné, ha nem húznák tovább a dolgot, jó lenne, ha január 1-vel 
már tudnánk működni. Azon vannak, hogy a megállapodás létrejöjjön.  
 
Bóta József Sándor Szihalom Község polgármestere: Ha ebben egyetértünk, akkor egyetlen 
probléma van a szemerei jegyző kinevezése. Január 1-vel feláll a közös hivatal, kérdés az, 
hogy érdemes-e jegyzőt választani, mivel akkor újra ki kell írni a pályázatot.  
 
Bukta Gábor Mezőszemere Község polgármestere: Szeptember 1-vel ment el az előző 
jegyző, 30 napon belül kötelező kiírni a pályázatot. Aki jelentkezik az állásra, az 
nyilatkozhat, hogy vállalja-e az aljegyzői feladatot, ha közös hivatal jön létre, ez benne volt a 
kiírásban. Eddig 4 jelentkező van. Ha a testület ad rá lehetőséget, Polgármester Úrnak 
beleszólási joga lehet a jegyző kinevezésére. Az is benne van a kiírásban, hogy 
megválasztása után 30 napra vállalja a jegyzői állást.  
 
Farkas József képviselő: Két dolgot kellene tisztázni. Az önkormányzatról itt szó sincs, itt 
közös hivatal létrehozásáról beszélünk. Tényleg el kell gondolkodni azon, hogy szerencsés 
dolog-e az egyhónapos kinevezés.  
 
Bukta Mária Képviselő: A székhely település polgármestere nevezi ki majd az aljegyzőt. 
Mezőszemerének november 30-ig el kell elbírálni a pályázatokat. Lehet, hogy a kiválasztott 
jegyzőre azt mondja Szihalom Község polgármestere, hogy megfelelő. Az is lehet, hogy nem 
tudnak majd dönteni a kérdésben.  
 
Bóta József Sándor Szihalom Község polgármestere: Szihalomnak most beleszólási joga 
nincs a jegyző kinevezésébe, de egyeztetési lehetőséget kellene létrehozni. Nem akarja 
Mezőszemere község jogát elvitatni, de egy pozitív hozzáállással legyen beleszólásunk azért, 
hogy ne jelentsen problémát december 31-e után, illetve új pályázatot kell kiírni, ha mi azt 
mondjuk, hogy nem.  
 
Bukta Gábor Mezőszemere Község polgármestere: Aki vállalja az aljegyzői munkát, azzal 
kapcsolatban január 1-vel joga van azt mondani, hogy kell vagy sem. Lehet, hogy lesz olyan 
a négy jelentkező közül, aki alkalmas lesz a feladatra.  
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Dr. Pusztai-Csató Adrienn mb. jegyző: Nehéz helyzetben van, mivel ilyen rövid idő alatt nem 
lehet megismerni a személyi állományt, ezért inkább a feladatról beszélne. A T/8887 számú 
előterjesztés az Országgyűlés előtt van, a 146 § c) bekezdés alapján: A polgármesteri hivatalt 
működtető önkormányzat polgármestere dönthet arról, hogy a polgármesteri hivatal jegyzőjét, 
aljegyzőjét – annak egyetértésével – pályázat kiírása nélkül tovább foglalkoztatja, illetve a 
megszűnő körjegyzőség – amelynek korábban tagja volt – körjegyzőjét a polgármesteri 
hivatal jegyzőjeként, aljegyzőjeként foglalkoztatja. Ebben az esetben a jegyző, aljegyző 
közszolgálati jogviszonya folyamatosnak minősül. (2) A közös önkormányzati hivatalt alkotó 
önkormányzatok polgármesterei a 83. § b) pontjának megfelelő alkalmazásával 
megállapodhatnak abban, hogy a megszűnő körjegyzőség körjegyzőjét, polgármesteri hivatal 
jegyzőjét, aljegyzőjét – annak egyetértésével – a közös önkormányzati hivatal jegyzőjeként, 
aljegyzőjeként foglalkoztatják. Ebben az esetben nem szükséges pályázatot kiírni és a jegyző, 
aljegyző közszolgálati jogviszonya folyamatosnak minősül. Elképzelhető, hogy ezzel a 
verzióval is lehet számolni. Kérné a két testületet, hogy gondolja át a kérdést, mivel egy kiírt 
pályázatról van szó, aminek nemcsak jogi, de emberi oldala is van. Megkérdezné, hogy mit 
takar az idegenforgalmi jelleg? 
 
Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző: A Zsóry üdülőterületet, ahol 400 ingatlan található, 
több adó került kivetésre, ez komoly többlet feladatot jelent a hivatal számára.  
 
Dr. Pusztai-Csató Adrienn mb. jegyző: Gondolkodni kellene még a két községnek a 
gyermekjóléti szolgálat és a családgondozó kérdésében is.  
 
Bóta József Sándor Szihalom Község polgármestere: Természetesen felvetődött ez a kérdés, 
Mezőszemerén sokkal nagyobb feladatot jelent, mint Szihalmon. A családsegítést 2000 fő 
feletti településnek kell ellátni. Olyan határérték körül vagyunk, hogy nem biztos, hogy 
érdemes ezt elindítani, nem biztos, hogy belefér a normatív támogatásba.  
 
Majoros Viktória pénzügyi vezető tanácsos: A jelenlegi törvénytervezet értelmében a 
finanszírozás hasonló lesz, mint a 2012. évi. Ha úgy gondolja a két testület, hogy érdemes 
ezzel foglalkozni, abból kell kiindulni, hogy mennyi a lakos létszám és külön kell számolni. 
Ha együtt oldanák meg a két feladatot 3 millió forint lenne a normatíva együttesen. Két 
felsőfokú végzettségű szakembert kellene alkalmazni, az nem fog ebbe az összegbe beleférni. 
Véleményem szerint minden feladatot ki kell hozni abból a támogatásból, amit adnak rá, meg 
kell gondolni, hogy érdemes-e belevágni. 
 
Bóta József Sándor Szihalom Község polgármestere: Az a kérdés, hogy részmunkaidőben 
megoldható-e a feladat, akkor lehet csak számolni, ha adottak már a számok.  
 
Bukta Gábor Mezőszemere Község polgármestere: Közös gyermekjóléti szolgálat van, ez az 
összeg futja. 3300 lesz az összes lakos létszáma a két településnek. A családsegítés kötelező 
önkormányzati feladat. Várjuk meg, hogy mennyi lesz rá a normatíva.  
 
Bóta József Sándor Szihalom Község polgármestere: Az orvosi ügyelet kérdése testületi 
ülésen egyeztetésre került. Több szempontból előnyös lenne a településeinknek. Az előző 
megoldás költséges volt, amihez hozzátevődött a plusz lakossági hozzájárulás. Egyeztetett az 
Agria Ügyelet vezetőjével, továbbá Mezőtárkány Polgármester Asszonyával is ebben az 
ügyben. 30 km-en belül kell az ügyeletet ellátni. Az út lerövidülne Eger felé, ha kész lesz a 
maklári út. 50 %-ot elengednének, ha több település csatlakozna. A jobban képzett orvosok, a 
magasabb színvonalú orvosi műszer ellátottság is emellett szólna. Ha súlyos az eset, úgyis 
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mentő jön ki. Szihalom erre felé tette meg a lépéseket. Javasolja, hogy Mezőszemere is 
beszélje át ezt a kérdést. Kéri, hogy támogassák ezt a gondolatmenetet, mivel véleménye 
szerint ez jó megoldás, spórolni is lehet vele.  
 
Bukta Gábor Mezőszemere Község polgármestere: Ezzel a témával még nem foglalkozott a 
testület, de ez az információ kicsit előbbre viszi a dolgot.   
 
Bukta Lajos képviselő: A belső ellenőrzés véletlenül marad ki? 
 
Bóta József Sándor Szihalom Község polgármestere: Nem érdemes ezzel a kérdéssel 
foglalkozni, mert ezt a feladatot egyedileg kívánjuk megoldani. Szihalom korábban kiszállt a 
„közösből”, mert nem tartottuk megfelelőnek. Ugyan ez a téma a területfejlesztésnél is. 
Egyedi szerződéssel megoldjuk, ebben nem biztos, hogy társulni kell.  
 
Szavazásra bocsátja a közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó javaslatot 
Mezőszemere Községgel, amit Szihalom Község Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadott 
és az alábbi határozatot hozta: 
 

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
99/2012. (X. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Közös önkormányzati hivatal létrehozása Mezőszemere Községgel.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bukta Gábor Mezőszemere Község polgármestere szavazásra bocsátja a közös 
önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó javaslatot Szihalom községgel, amit 
Mezőszemere Község Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadott és az alábbi határozatot 
hozta:  
 

Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
70/2012. (X. 30.) számú HATÁROZATA 

 
Tárgy: Közös önkormányzati hivatal létrehozása Szihalom Községgel.  
 
A határozat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Bóta József Sándor Szihalom Község polgármestere: A közös feladatok meghatározása a 
következő testületi ülésen kerülnek napirendre.  
 
Dr. Pusztai-Csató Adrienn mb. jegyző: Javasolja, hogy az időpont feltétlenül szerepeljen 
benne, valamint az, hogy a megállapodás előkészítésével megbízzák a két polgármestert és 
jegyzőt.  
 
Bukta Mária Képviselő: Javasolja, hogy a megállapodás elkészítésére legyen egy konkrét 
időpont meghatározva.  
 
Bukta Gábor Mezőszemere Község polgármestere: Javasolja, a november 30-i időpontot.  
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A napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés, észrevétel nem hangzott el. Bóta József Sándor 
polgármester az ülést 17.00 órakor bezárta.  
 
 
Szihalom, 2012. október 30.  
 
 
 
 
 
  Bóta József Sándor   Bukta Gábor 
  Polgármester     Polgármester 
 
 
 
 
  Széll Gáborné Blaskó Erzsébet Dr. Pusztai-Csató Adrienn 
  Jegyző     mb. Jegyző 


