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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat és Egerfarmos Község Önkormányzat
Képviselőtestületeinek 2011. április 28-án (csütörtök) du. 17 órai kezdettel tartott közös
üléséről.
Az ülés helye: Mezőszemere Községi Önkormányzat tanácskozó terme.
Mezőszemere Képviselőtestület
Jelen vannak: Bukta Gábor
Biró Rita
Bukta Imre
Bukta Lajos
Bukta Mária
Gazsi László
Pásztor József

polgármester

Igazoltan távol:
Egerfarmos Képviselőtestület
Jelen vannak.
Dobó Tibor alpolgármester
Dudás Jánosné
Hegedűs Rafael
Zsámba Istvánné
Igazoltan távol: Betegség miatt Poczokné Blanár Gabriella polgármester
Tanácskozási joggal meghívottak: Prokajné Bukta Rita gazdálkodási előadó
Széll Gáborné mb. körjegyző
Sumi Gabriella mb. körjegyző
Kelemenné Dudás Tünde Mezőszemere pü.biz.tag
Nagy Kálmánné
Bukta Gábor polgármester üdvözli a Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselőtestületének és az Egerfarmos Község Önkormányzat Képviselőtestületének
megjelent tagjait. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a Mezőszemere Község
Önkormányzat Képviselőtestületének megválasztott polgármestere és a 6 képviselőtestületi
tag közül 6 fő jelen van, Egerfarmos Község Önkormányzat Képviselőtestületének
megválasztott polgármestere betegség miatt nincs jelen, a megválasztott 4 képviselőtestületi
tagja közül 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja.
Javasolja jegyzőkönyv hitelesítőknek Bukta Mária és Dudás Jánosné képviselőket. Az alábbi
napirendi pontok megtárgyalását javasolja.
Javasolja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:
Napirend:
1.) Mezőszemere, Egerfarmos Körjegyzőség 2010. évi

Előadó:
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költségvetésének zárszámadás megtárgyalása.
Bukta Gábor polgármester
Poczokné Blanár Gabriella polgármester
2.) Lövei László munkaügyi pere
A képviselők egyetértenek a jegyzőkönyv hitelesítők személyével és javasolt napirendi
pontokkal.
1.) Mezőszemere, Egerfarmos Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének zárszámadás
megtárgyalása.
Bukta Gábor polgármester
Prokajné Bukta Rita elkészítette a Körjegyzőség 2010. évi zárszámadását, melyet minden
képviselőtestületi tag megkapott.
A Körjegyzőség 2010. évi beszámolója a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.
Kérem a képviselőtestületi tagokat, hogy a beszámolóval kapcsolatban tegyék meg
észrevételeiket, javaslataikat.
A beszámolóval kapcsolatban javaslom, hogy a körjegyzőség költségvetésénél maradt
pénzmaradványt tartalékba kell helyezni, melyet majd a körjegyző bérére, kell fordítani.
Megkérem a Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület tagjait, hogy
szavazzanak először a pénzmaradvány tartalékba helyezésről, majd a Körjegyzőség 2010. évi
zárszámadásáról.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás
ellenében határozatban elfogadja a Körjegyzőségnél maradt pénzmaradvány tartalékba
helyezéséről.
Mezőszemere
Képviselőtestület
határozata.

Község
26/2011.

Önkormányzat
(IV.28.).
számú

Mezőszemere
Község
Önkormányzat
Képviselőtestületet
úgy
határozott,
hogy
a
Mezőszemere – Egerfarmos Körjegyzőség 2010. évi
költségvetésénél maradt 583 eFt. pénzmaradványt
tartalékba helyezi, melyet majd a körjegyző bérére fog
fordítani.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Képviselőtestület
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Mezőszemere
Képviselőtestület
határozata

Község
27/2011.

Önkormányzat
(IV.28.).
számú

Mezőszemere
Község
Önkormányzat
Képviselőtestülete a Mezőszemere – Egerfarmos
Körjegyzőség
2010.
évi
költségvetésének
zárszámadását a mellékletek szerint megtárgyalta és
elfogadta.
A melléklet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Képviselőtestület
Dobó Tibor Egerfarmos alpolgármestere
Megkérem az Egerfarmos Község Önkormányzat Képviselőtestület tagjait, hogy szavazzanak
először a pénzmaradvány tartalékba helyezésről, majd a Körjegyzőség 2010. évi
zárszámadásáról.
Egerfarmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen 0 nem és 0 tartózkodás
ellenében határozatban elfogadja a Körjegyzőségnél maradt pénzmaradvány tartalékba
helyezéséről.
Egerfarmos
Képviselőtestület
határozata.

Község
49/2011.

Önkormányzat
(IV.28.).
számú

Egerfarmos Község Önkormányzat Képviselőtestületet
úgy határozott, hogy a Mezőszemere – Egerfarmos
Körjegyzőség 2010. évi költségvetésénél maradt 583
eFt. pénzmaradványt tartalékba helyezi, melyet majd a
körjegyző bérére fog fordítani.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Képviselőtestület
Egerfarmos
Képviselőtestület
határozata

Község
50/2011.

Önkormányzat
(IV.28.).
számú

Egerfarmos Község Önkormányzat Képviselőtestülete
a Mezőszemere – Egerfarmos Körjegyzőség 2010. évi
költségvetésének zárszámadását a mellékletek szerint
megtárgyalta és elfogadta.
A melléklet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Képviselőtestület
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2.) Lövei László munkaügyi pere
Bukta Gábor polgármester
Tájékoztatom a két önkormányzat képviselőtestületét, hogy Lövei László volt jegyző által
indított munkaügyi perben megszületett az I. fokú ítélet.
 A bíróság a fegyelmi határozatot hatályon kívüli helyezte alaki, eljárási hiba miatt,
mivel a jegyző idézése a fegyelmi bizottság (közös képviselő testület) ülésére nem volt
szabályszerű.
 Kötelezte az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 napon belül 2.621.239.Ft
elmaradt jövedelmet.
 5 hónapra járó 1.461.655.-Ft végkielégítést
 3,5 hónapra járó 1.023.158.-Ft felmentési időre járó bért.
 3 hónapnak megfelelő 876.983.-Ft kártérítési összeget a jogellenes munkaviszony
megszüntetésért.
 200.000.-Ft + ÁFA összesen 250.000.-Ft perköltséget (ügyvédi munkadíjat)
Az ítélet ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül van helye fellebbezésnek a Heves
Megyei Bírósághoz.
Az ügyvéd úr az írásbeli ítéletet megküldi, ha kézhez kapja.
Én javaslom, hogy fellebbezzük meg az ítéletet, de erről közös testületi ülésen kell majd
dönteni.
Bukta Mária képviselő
Ha megvárjuk az írásos anyagot, mondhatjuk-e hogy nem kérjük az ítéletet és jöjjön vissza
dolgozni,
Bukta Gábor polgármester
Másnap reggel nyugodtan jöhet dolgozni.
Pásztor József képviselő
Hogy lehet ilyen emberrel együtt dolgozni?
Bukta Imre képviselő
Lövei Lászlónak van-e választási lehetősége?
Bukta Gábor polgármester
A fellebbezésnek határideje 15 nap, a Bíróság dönthet, hogy visszahelyezi állásában.
Szeretném megkérdezni van-e még valakinek kérdése?
Amennyiben nincs több bejelentés, indítvány, megköszönöm a képviselőtestületek tagjainak
és meghívott vendégek megjelenését és az ülést 17 óra 45 perckor bezárom.
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K.m.f.
Bukta Gábor
Polgármester

Széll Gáborné
mb. körjegyző

Dobó Tibor
alpolgármester

Sumi Gabriella
mb. körjegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők.

Bukta Mária
képviselő

Dudás Jánosné
képviselő

