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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület üléséről 2011. augusztus
11.-én (csütörtök) du. 17 órai kezdettel.
Az ülés helye: Mezőszemere Község önkormányzat tanácskozó terme.
Jelen vannak: Bukta Gábor
polgármester
Bíró Rita
Bukta Imre
Bukta Lajos
Gazsi László Tivadar
Pásztor József
Igazoltan távol: Bukta Mária
Tanácskozási joggal meghívottak: Ficsór Kálmánné óvodavezető
Kovács Anna iskolaigazgató helyettes
Lakosság részéről:
Bukta Gábor polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a megválasztott polgármester és 5 képviselő-testületi tag jelen van, így az
ülés határozatképes és azt megnyitja.
Javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Gazsi László képviselőt.
Javasolja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:
1.) Beszámoló a Mezőszemerei Általános Iskola és Óvoda 2010/2011-es tanévének
munkájáról.
Előadó: Kovács Anna iskola igazgatóhelyettes.
2.) Beszámoló a Mezőszemerei Óvoda működéséről.
Előadó: Ficsór Kálmánné vezető óvónő
3.) 1.-Ft-os telkek hasznosítása.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
4.) Bejelentések, indítványok.
A képviselő-testület egyetért a jegyzőkönyv hitelesítő személyével és a napirendi pontok
megtárgyalásával.
1.) Beszámoló a Mezőszemerei Általános Iskola és Óvoda 2010/2011-es tanévének
munkájáról.
Bukta Gábor polgármester
Az általános iskola és óvoda 2010/2011-es tanévéről szóló írásos beszámolót minden testületi
tagnak kiküldtünk.
Felkérem Kovács Anna iskolaigazgató helyettest, hogy a beszámolót ismertesse.
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A beszámoló a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.
Kovács Anna igazgató helyettes
Az írásos beszámolót nem ismertetem, mivel minden testületi tag áttanulmányozta. Szeretném
kérni a képviselőtestületet, hogy intézkedjen, hogy a Szihalmi iskola ne vegyen át
Mezőszemerei diákokat, vegyék fel a Szihalomi önkormányzattal a kapcsolatot.
Jelenleg 3 gyerek iratkozott át Szihalomra. Nem tartom tisztességesnek, hogy csak a jó
képességű tanulókat vették fel. Az iskolában még nagyobb létszám problémák lesznek.
Szeretném, ha a képviselőtestület segítene abban is, hogy a roma gyerekek ne legyenek
magántanulók. Most elterjedt a roma családoknál, hogy a gyerekek kapcsolatot létesítenek, és
ez által kérik a magántanulói státuszt. A tanulókat az élettársi kapcsolat nem mentesíti az alól,
hogy tankötelezettségük megszűnik, ugyanúgy tankötelezettek.
Az iskolaigazgató megkért, hogy tájékoztassam a képviselőtestületet az iskola
takarékossággal kapcsolatos intézkedést.
Jelenleg 11 pedagógus van, az iskola otthon megszűnik szeptember 1-től, napközi otthon 1 –
4 osztályig lesz, mert ez ingyenes lesz. Módosítani fogjuk az SZMSZ-t. Az alsó tagozatban
tantárgy összevonások lesznek. Problémát jelent szeptember 1-től, hogy a 7. osztályban 6
tanuló lesz és mind a 6 roma tanuló.
Bukta Imre képviselő
Szeretném megkérdezni, hogy milyen okok vannak, hogy Szihalomra mennek a tanulók.
Annak mi az oka, hogy már 1. osztályba nem ide íratják be a tanulókat.
Kovács Anna igazgató helyettes
Problémát jelentenek a roma tanulók, a pedagógus az órákon a fegyelem fenntartása miatt
nem tudja leadni az óra anyagát.
Azt tudom, hogy már óvodába is Szihalomra iratkoznak a gyerekek.
Bukta Imre képviselő
Amennyiben ez folyamat, mert nem csak az évközi elvándorlás, hanem az óvodai beiratkozás
más községbe történik, a község intézményében csak roma gyerekek maradnak.
Kovács Anna igazgató helyettes
Próbáljuk a roma tanulókat kultúrára tanítani, de nem ér el sikert a pedagógus. Az iskolában
56 %-a a roma tanuló.
Bukta Gábor polgármester
A társulások is ez miatt hiúsultak meg.
Bukta Imre képviselő
Kötelező feladat az iskola fenntartása, de milyen áron.
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Bukta Gábor polgármester
A közoktatási államtitkár Hoffmann Rózsa támogatta az iskolát 10 millió forinttal, de még a
pénz kifizetése előtt az iskoláról kért információkat.
Ezt az egy évet kell átvészelni, mert a következő évtől átveszi az állam az iskolákat és az ő
feladata lesz az ellátás. Kistérségen belül kötöttünk iskola fenntartói társulást, de nem lett
kijelölve egy község, hogy azt kinevezett intézmény lenne. Az önkormányzat dönthet az
intézményt, átadja és a működést is az államnak.
Gazsi László képviselő
A beszámoló nem tartalmazza számszakilag, hogy mennyi lesz a megtakarítás. Készült-e erről
kalkuláció?
Kovács Anna igazgató helyettes
Túlóra nem lesz, egy pedagógus bére megmarad, de számszerű adatokat nem tudok.
Gazsi László képviselő
A képviselő-testület döntött, hogy az uzsonnáért fizetni kell. A tízórait kötelező adni vagy
nem?
Bukta Gábor polgármester
Az iskolába egyszeri melegétkezést és a tízórait biztosítani kell.
Az egri Tejipar megkeresett az iskolatej programmal kapcsolatban. Az iskolatej programra
most már nem az önkormányzatnak kell pályázni, hanem a Tejipar fog pályázni. Az általános
iskolában a támogatás 100 %-os, az óvodában a támogatás 70 %-os, de csak azon
gyermekekre, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek.
A képviselőtestületnek dönteni-e kell, hogy legyen-e az óvodában iskolatej program.
Bukta Imre képviselő
Elhanyagolt az iskola előtti árok és a szolgálati lakás. Az iskolának kötelessége az iskolát
rendbe tenni.
Kovács Anna igazgató helyettes
Az iskolai karbantartónak kétszer szóltam, hogy tegye rendbe az iskola területét, de nem tette
rendbe.
Bukta Imre képviselő
Fegyelmit kell neki adni.
Bukta Lajos képviselő
Bennünket szólnak meg, hogy miért járjuk a falut, ha az önkormányzat intézményei is
gazosak.
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Bukta Gábor polgármester
Az iskolában dolgozóknak a munkáltatói jogkör gyakorlója az iskolaigazgató, neki kell
intézkedni.
Bukta Imre képviselő
Az iskola hatásköre, hogy adjon neki írásos figyelmeztetést. Szeretném megkérdezni, hogy
nyáron, amikor nincs iskola, mit tesz egésznap a karbantartó.
Gazsi László képviselő
Az óvoda udvarán a vas játékokat ki szedtük, szóltam Szőnyi Zsoltnak is, aki azt mondta,
hogy milyen jogon adok neki munkát.
Bukta Gábor polgármester
Azonnal kellett volna szólni, amikor ez az eset történt. Szőnyi Zsolt nyugdíjba megy
augusztus 31-ig, dolgozik, adhatok neki figyelmeztetést, írásbeli megrovást.
Gazsi László képviselő
Az önkormányzatnál van két karbantartó, mind a kettő asztalos, felmerül a kérdés, hogy
szükség van-e mind két asztalosra, mivel villanyszereléshez nem értenek. Ha veszünk fel
temető gondnokot, olyan szakembert kell felvenni, aki mindenhez fog érteni.
Dönteni kellene, hogy kell-e iskolatej program az óvodában?
Bukta Gábor polgármester
Meg kell szavazni, hogy az óvodában legyen-e iskolatej program.
Én úgy gondolom, hogy az óvodában nincs rá szükség, nem kell szerződést kötni az óvodára.
Más úton próbáljuk megoldani, hogy az óvodás gyerekek is igyanak tejet.
Bukta Lajos képviselő
Szeretném megkérdezni, hogy az iskolai tankönyvek ki vannak-e fizetve?
Lesz-e ebben az évben tankönyvtámogatás? A rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe
részesülő gyermekek a tankönyvet ingyen kapják ebben a tanévben is.
Bukta Gábor polgármester
Tankönyvigénylést kiszámolta az iskolaigazgató és az állami támogatás fedezni fogja a
tankönyvek árát. Állami normatívát átküldöm a tankönyv ellátónak. A tanulók szeptember 1.én megkapják a tankönyveket.
A gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek az egyszeri támogatást kifizettük, az
állami normatívát csak szeptemberben fogjuk megkapni, de megelőlegeztük az összeget.
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Kovács Anna igazgató helyettes
Mennyi támogatást javasol a képviselő úr a tankönyvekhez?
Bukta Lajos képviselő
Eddig 5.000.-Ft volt a támogatás, s szerintem ebben az évben legyen 5.000.-Ft-os támogatás,
azon tanulók részére, akik nem részesülnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe, és a
tankönyvekért fizetnek.
Szeretném megkérdezni az iskolaigazgató helyettestől, hogy nem lehetne a német nyelv
helyett angol nyelvet tanítani a gyerekeknek.
Kovács Anna igazgató helyettes
Teljesen jogos a felvetés, de nyelv váltás esetén párhuzamosan kellene tanítani az angolt és a
németet, de ilyen kis iskolában nem tudjuk ezt biztosítani.
Hamarabb kellett volna lépni, mivel az informatika fejlődött és ahhoz az angol nyelvre van
szükség.
Bukta Lajos képviselő
A gyerekek le vannak terhelve az iskolába.
A beszámolóban az elégedettség mérést kötelező elkészíteni?
Kovács Anna igazgató helyettes
Igen, kötelező, mert bevezették a minőségi követelményt. A szülők nagy része segítő és
támogató az iskolával szemben.
Bukta Lajos képviselő
A szülői háttér szerepel a beszámolóban, ami érdektelenségre utal.
Gondolkodtatok-e az iskolában, hogyan lehetne a szülőket bevonni az iskolai életbe?
Kovács Anna igazgató helyettes
Én úgy gondolom, hogy szülők iskoláját kellene bevezetni a védőnő, orvos és családsegítővel
közösen megtartani, és az alapvető dolgokat ismertetni velük.
Bukta Gábor polgármester
Kérem a képviselőtestületet, hogy az írásos beszámolóval és a szóban tett kiegészítéssel
kapcsolatban van-e még kérdés, javaslat.
Ha nincs kérdés, kérem a képviselő-testületet, hogy az általános iskola beszámolóját fogadják
el.
A képviselőtestület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta.
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Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 37/2011. (VIII. 11.) számú határozata
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a Mezőszemerei
Általános Iskola és Óvoda 2010/2011-es tanévének
munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
2.) Beszámoló a Mezőszemerei Óvoda működéséről.
Bukta Gábor polgármester
Felkérem Ficsór Kálmánné óvoda vezetőjét, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban a
beszámolóját ismertesse a képviselő-testület előtt.
Az írásos beszámolót mindenki megkapta.
A beszámoló a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.
Ficsór Kálmánné óvodavezető
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületet és köszönöm a lehetőséget, hogy beszámolhatok
az óvoda munkájáról.
Szeretném kérni a képviselő-testülettől, hogy tegyék lehetővé, az óvodában az internet
hozzáférés kiépítését, mivel nagy szükségünk lenne rá, hogy a jogszabályváltozásokat napra
kész követni tudjuk.
Megköszönöm, hogy az óvoda udvaráról leszerelték a vas játékokat, és azokat onnan
elszállították, a játékok helyére fa játékokat kell felszerelni.
Az óvodában a neon fénycsöveket ki kellene cserélni, ehhez kérnék anyagi támogatást.
Az óvodában van egy közhasznú dolgozó, aki október 31-ig van felvéve, szeretném kérni,
hogy november 1-től legyen valaki helyette az óvoda működéséhez, ehhez kérnék támogatást
a képviselő-testülettől.
Bukta Lajos képviselő
A beszámolót olvasva nem értem, hogy a gyógypedagógiai feladatot ki végzi az óvodában, a
nevelési tanácsadó is jár ki?
Bukta Gábor polgármester
Az iskolából Molnárné Ködmön Katalin végzi a gyógypedagógiai feladatokat az óvodában,
mivel megvan hozzá a képesítése, ezért külön tiszteletdíjat kap.
Ficsór Kálmánné óvodavezető
Két gyerek van gyógypedagógia fejlesztésre, amit Molnárné Ködmön Katalin végzi és külön
tiszteletdíjat, kap érte. A nevelési tanácsadó nem lát el gyógypedagógiai fejlesztést.
Az óvodáztatási támogatás segített abban, hogy az óvodai hiányzások csökkentek, a hátránya
az, hogy még a beteg gyerekeket is viszik óvodában.
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Bukta Lajos képviselő
Az óvodában, ha a fejtetű elfertőződik, szóljatok nekem és én az ÁNTSZ felé azt jelezni,
fogom.
Bukta Gábor polgármester
Ha nincs kérdés, kérem a képviselő-testületet, hogy a Mezőszemerei Általános Iskola és
Óvoda Óvodai Telephely beszámolóját fogadják el.
A képviselőtestület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 38/2011. (VIII. 11.) számú határozata
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a Mezőszemerei
Általános Iskola és Óvoda Óvodai Telephely
2010/2011-es tanévének munkájáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
A képviselőtestületi ülésről Bíró Rita képviselő 18 óra 45 perckor elment.
3.) 1. Ft-os telkek hasznosítása
Bukta Gábor polgármester
Az 1.-Ft-os telkek tulajdonosainak kimentek a megkeresések, hogy mivel nem építkeztek a
határidő lejártát követően, visszaszáll az önkormányzat tulajdonába. A megkeresésekre két
személy jelzett vissza, hogy szeretné megvásárolni a telkeket, mert ők építkezni szeretnének a
telekre. Méhes Tamás az Ady Endre úton már az építkezéshez hozzáfogott, s szeretné
befejezni.
A másik Barócsik András, aki jelezte, hogy a Jókai út elején lévő telket szeretné
megvásárolni.
Értéke ezeknek, a területeknek még nem volt.
Bukta Imre képviselő
Akinek vásárlási szándéka van, az önkormányzat felé írásban hivatalosan tegye meg.
Bukta Gábor polgármester
Az önkormányzat nem zárkózik el az adás-vételtől, de ezt írásban tegye meg.
Bukta Imre képviselő
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Amennyiben visszaszálltak az önkormányzat tulajdonába a belterületi ingatlanok, lehetőség
legyen arra, hogy a telkeket építési telekként meg lehet vásárolni. Az önkormányzatnak
tudatosítani kell a lakosság felé, hogy a belterületi telkeket portahelyként bérbe lehet venni,
ehhez a képviselő-testületnek bérleti díjat kell megállapítani.
Véleményem szerint olyan telkek, amit egybefüggőek, az önkormányzat művelje, meg vagy
műveltesse meg és a gazdasági év végével, számoljunk el vele.
Tóth úr felajánlotta, hogy átveszi a terményt, az önkormányzatnak kell műveltetni ehhez,
műveltetési szerződést kell kötni.
Véleményem, adjuk bérbe az egybefüggő területeket, és az önkormányzat műveltesse meg, át
kell minősíteni az ingatlanokat és lehet majd pályázatokat is benyújtani a területekre.
Gazsi László képviselő vegye fel a kapcsolatot Tóth úrral, és a műveltetést beszélje meg vele.
Bukta Gábor polgármester
Eddig két személy kérte, hogy szeretné megvásárolni a telket.
A Hunyadi úton van kisebb telek két lakóingatlan között, amit most műveltek és vele szembe
nagyobb terület, amit szintén műveltek.
Javaslom, hogy a kisebb porták bérleti díj ellenében legyenek kiadva, a nagyobb területekre
pedig kössünk műveltetési szerződést, és műveltesse meg az Önkormányzat.
Bukta Imre képviselő
A Tárkányi úton lévő telkeket ne adjuk bérbe, maradjon az önkormányzat kezelésében.
Gazsi László képviselő
Bukta Imre képviselő úr arra gondol, hogy a területre az önkormányzat adjon be pályázatot.
A Gárdonyi úton 14 portahely van, a Tárkányi és Ady úton van még nagyobb terület, a többi
kisebb területeket ki kell adni magánszemélyeknek bérleti díj ellenében. Melyik részt adjuk ki
Tóth Istvánnak.
Bukta Imre képviselő
Támogassuk a háztáji gazdaságot, fizessenek bérleti díjat és javaslom 2- 3 portáig, lehessen
bérbe adni.
Fel kell térképezni és megjelölni az ingatlanokat, ki kell függeszteni, hogy mely telkeket lehet
bérelni.
Gazsi László képviselő
Ha azt akarja a képviselő-testület, akkor a polgármesterre feltérképezzük a területeket.
Bukta Imre képviselő
Aki bérelni akarja, ne fizessen az első évben, hanem a második évtől fizessen bérleti díjat, de
ez csak azoknál legyen, aki még eddig nem használták a területet.
Bukta Gábor polgármester
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De aki már eddig is használta az fizessen érte bérleti díjat, nyilatkozzon, hogy bérbe kívánja-e
venni a területet.
Gazsi László képviselő
Ha felhatalmaz a képviselő-testület, akkor Tóth Istvánnal felveszem a kapcsolatot a
földterületek hasznosítása végett.
Szeretném megkérdezni, hogy az önkormányzatnál működik-e még a KFT, ha igen akkor a
területekre a támogatást megigényelheti.
Bukta Gábor polgármester
Támogatást az igényelhet, aki műveli a területet, állami támogatást 0, 33, ha fölött lehet kérni.
Bukta Imre képviselő
Rövidtávon ez megoldás, de hosszú távon az lenne a megoldás, hogy a szerződést ne hosszú
távra kössük, mert ha kell az önkormányzatnak a területet, az tudja használni.
Bukta Gábor polgármester
Amennyiben 5 éven belül kötjük a szerződést akkor forrásadót, kell befizetni.
Bukta Imre képviselő
Kft. pályázhat gépek beszerzésre és az önkormányzati területet, lehetne vele művelni, és
hasznosítani a megtermelt zöldségféléket. Erre folyamatos pályázati kiírás van, és be tudjuk
adni a pályázatot.
Pásztor József képviselő
Erről még korai beszélni, azt hogy mást termeljünk, arra vigyázni kell, mert ellopják.
Bukta Imre képviselő
A pályázat erről szól, a területet bekeríteni, kutat fúratni.
Bukta Gábor polgármester
Ezek a területek beépítési telekkent szerepelnek, át kell minősíteni ahhoz, hogy a területen
termelni tudjunk. A telkeket tartós használatra kell adni minimum 5 év, de max. 7 év
gazdasági évre.
Gazsi László képviselő
Állapítsunk meg bérleti díjat. Javaslom, hogy éves szerződést kössünk azzal, aki bérbe veszi a
területeket.
Bukta Imre képviselő javasolta, hogy 5 Ft/m2 legyen a bérleti díj ára, én javaslom, hogy
portahelyenként 3.000.-Ft-ot állapítsunk meg bérleti díjként.
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Bukta Gábor polgármester
A bérleti díjat m2-re kell megállapítani.
Bukta Lajos képviselő
Én javaslom, hogy 3.-Ft/m2 állapítsuk meg a bérleti díjat.
Bukta Gábor polgármester
Szavazásra teszem fel a bérleti díj megállapítását. Aki egyetért azzal, hogy 3.-Ft/m2 legyen a
földbérleti díj megállapítva. Valamint a jelenleg nem használt területeket, aki bérbe veszi az
első évben bérleti díjat, nem fizet. Egy magán gazdálkodó 1- 2 db. portahelyet vehet bérbe. A
nagyobb területek hasznosításával kapcsolatban Tóth Istvánnal felvesszük a kapcsolatot.
Aki az elhangzottakkal egyetért az kézfelnyújtással, szavazzon.
A képviselőtestület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 39/2011. (VIII. 11.). sz. határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő
belterületi ingatlanokat haszonbérletbe adja. A
haszonbérleti díj 3.-Ft/m2. Azoknál, ingatlanoknál ahol
eddig parlagon voltak és most veszik bérbe az első
gazdasági évben, nem kell haszonbérleti díjat fizetni, csak
a következő gazdasági évtől.
Haszonbérletbe maximum 2 db. portahely vehető igénybe.
A nagyobb egybefüggő portahelyek hasznosításával
kapcsolatban a képviselőtestület megbízza Gazsi László
képviselőt, hogy vegye fel a kapcsolatot a SZEMEREMAG Kft. képviselőjével Tóth Istvánnal.
Határidő: Azonnal
Felelős: Képviselőtestület
4.) Bejelentések, indítványok
Bukta Gábor polgármester
A SZEMERE-MAG Kft. képviselője Tóth István a 2011. július 18-ai képviselő-testületi
ülésen kérte, hogy a képviselő-testület járuljon hozzá a Szabadság út és Vöröshadsereg út
kereszteződésétől kezdve 930 m. útszakasz felújításához, melyhez hozzá járult a
képviselőtestület. Azon a testületi ülésen elhangzott, hogy a Csőke tanyán önkormányzati
külterületi ingatlanokat (árok, út) a képviselő-testület adja át használatra a SZEMERE-MAG
Kft. részére. Akkor ebben határozat nem született, de most kérem a képviselő-testületet, hogy
hozzon róla határozatot.

210

Megkérem a képviselőtestületet, hogy aki egyetért azzal, hogy az önkormányzati külterületi
ingatlanokat a 054/2 hrsz-ú útszakaszt valamint a 0121/16; 0121/18 és 0121/10 hrsz-ú árkokat
a SZEMERE-MAG Kft,. részére kizárólagos használatra átadja 50 évre, azzal, hogy
tulajdonos változás esetén határozat felülvizsgálata szükséges.
Kérem a képviselőtestületet, hogy kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.

Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület
40/2011. (VIII.11.). sz. határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete
hozzájárul, ahhoz hogy a „SZEMERE-MAG” Kft.,
tulajdonában lévő külterületi ingatlan által behatárolt
054/2 hrsz-ú útszakaszt valamint a 0121/16; 0121/18 és
0121/10 hrsz-ú árkokat a „SZEMERE-MAG” Termelő és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság részére
(4400 Nyíregyháza, Debreceni út 269., cégbírósági 15-09063220 cégjegyzék szám) kizárólagos használatra átadja
50 évre. Tulajdonos változás esetén határozat
felülvizsgálata szükséges.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselőtestület
Bukta Gábor polgármester
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az ingatlan tulajdonosok kérték, hogy vágjuk le a
gazt. Kérem a testületet, hogy hozzon határozatot arra, hogy mennyiért vágja le az
önkormányzat.
Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat kell rendbe tenni, s csak után tudja
megkövetelni a lakosoktól, hogy tegyék rendbe a portájukat.
Bukta Imre képviselő
Vannak olyan emberek, akik rendben tartják a portájukat, de aki kéri, annak vágja le az
önkormányzat és fizessen érte.
A Művésztelep szeretne pályázatot benyújtani, amihez kérem az önkormányzat
hozzájárulását, mivel az önkormányzat területén lenne felállítva a művészeti alkotás.
Az elmúlt évben mozgó kemencesütésre pályáztunk, de ez nem sikerült.
A most kiírt pályázatot szeptember közepén kell leadni, melynek címe „A MI KIS
FALUNK”. Közterületen lenne elhelyezve. Az önkormányzat területén lenne ideiglenesen fel
állítva és ehhez az önkormányzat támogatására, lenne szükség.
Kérem, hogy szavazza meg a képviselő-testület, hogy hozzájárul a mű közterületen lévő
elhelyezéséhez.
Bukta Gábor polgármester
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Szerintem az önkormányzat hozzájárul, ahhoz, hogy a közterületen legyen a műalkotás
elhelyezve.
Kérem a képviselő-testületet, hogy szavazzon.
A képviselőtestület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 41/2011. (VIII. 11.). számú határozata
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy a Mezőszemere Önkormányzat
közterületén a Művésztelep „A MI KIS FALUNK” című
pályázati anyagában elkészített műalkotásokat fel állítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselőtestület
Gazsi László képviselő
Az iskola és óvoda megtakarítással kapcsolatban az óvoda vezetői státuszt meg kell szüntetni.
Bukta Gábor polgármester
Nem kötelező az iskolában igazgató helyettes és az óvoda vezetői státusz. Az Alapító Okiratot
kell hozzá módosítani. Az óvodában, ha nem lesz vezető, akkor a szakmai felügyeletet
biztosítani kell, de az iskolában nincs olyan szakember, aki az óvodai felügyeletet biztosítani
tudja, mivel nincs olyan óvodapedagógus szakember.
Gazsi László képviselő
A Tisza-Tarna-Rima Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület Leader Program keretében
pályázati kiírások jelentek meg. Minden képviselőtestületi tagnak áttanulmányozásra átadok
egy tájékoztatót és kérem, hogy a következő ülésen tárgyaljunk a pályázati lehetőségekről.
Bukta Imre képviselő 20 órakor távozott az ülésről.
Bukta Gábor polgármester
Az iskolával kapcsolatos intézkedéseket az iskolaigazgató úr elkészített, amit ki fogok küldeni
a következő ülés előtt.
A pályázati lehetőségeket is megbeszéljük a következő ülésen.
Pásztor József képviselő
Volt szó, hogy Mezőkövesdre indul buszjárat, milyen intézkedés történt ebben az ügyben?
Gazsi László képviselő
Utána érdeklődtünk, de mivel nem gazdaságos, hogy ez a járat beinduljon, ezért nem
engedélyezik, hogy legyen buszjárat.
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A közmunkások koordinálására meg kellene bízni egy képviselőt, aki irányítja, hogy hova
menjenek, és milyen munkát végezzenek a közmunkások.
Bukta Gábor polgármester
A közmunkásoknak vezetője van, aki irányítja az embereket. Az intézmények, közterületek,
buszmegálló rendbetétele fontos, amit rendbe is tesznek.
Mivel több hozzászólás, bejelentés nem volt Bukta Gábor polgármester megköszönte a
képviselő-testületi tagok és meghívott vendégek megjelenését és az ülést 20 óra 15 perckor
bezárta.
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