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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület üléséről 2011. február 15.én (kedden) du. 18 órai kezdettel.
Az ülés helye: Mezőszemere Község önkormányzat tanácskozó terme.
Jelen vannak: Bukta Gábor
polgármester
Bíró Rita
Bukta Imre
Bukta Lajos
Bukta Mária
Gazsi László Tivadar
Pásztor József
Igazoltan távol: ----Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Kelemenné Dudás Tünde pénzügyi bizottság tag
Prokajné Bukta Rita gazdálkodási főelőadó
Kriston Istvánné gondozási központvezető
Zsiga Béláné Központi konyhavezető
Bartók István iskolaigazgató
Ficsór Kálmánné óvodavezető

Lakosság részéről:
Bukta Gábor polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a megválasztott polgármester és 6 képviselőtestületi tag jelen van, így az
ülés határozatképes és azt megnyitja.
Javasolja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:
1.) Mezőszemere Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megtárgyalása (I.
forduló)
Előadó: Bukta Gábor polgármester
2.)Bejelentések, indítványok
1.) Mezőszemere Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megtárgyalása
(I. forduló)
Bukta Gábor polgármester
Minden képviselőtestületi tag megkapta az elkészített 2011. évi költségvetés tervezetét, a
pénzügyi bizottság megtárgyalta.
Felkérem a pénzügyi bizottság elnökét, hogy a költségvetéssel kapcsolatban tegye meg
beszámolóját.
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Bukta Mária képviselő
A pénzügyi bizottsági ülésen a 2011 évi költségvetés tervezetet tételesen végig néztük. Nyitott
kérdés maradt a nem lakó ingatlanok bérbevételénél tervezett 630 eFt, ez az összeg a
Kálmánházi Húsüzem bérleti díját is takarja, valamint a 630 eFt-ban nem a Kálmánházával
kötött haszonbérleti szerződés van benne 250 eFt, hanem az egy forintos telkek bérbeadása.
Mik azok a megszorítások, amit lehet még tenni a költségvetéssel kapcsolatban?
A Kálmánháza 20 Ha haszonbérleti díja, hogy folyt be az önkormányzat számlájára?
Kérdésem még, hogy megnéztük a kifizetetlen számlákat, több milliós nagyságrendű, 2010
évben a központi konyha számlái kifizetetlenek, gáz, villanyszámlák nincsenek kifizetve.
Bukta Gábor polgármester
A költségvetésbe a gazdálkodási előadó a 630 eFt-ot egyéb bevételekhez tervezte, mely a
bérleti díj összeg. Az egy forintos telkek bérleti díjai lejártak, visszaszállnak az önkormányzat
tulajdonába. Az egy forintos telkekre eddig 4 ház épült fel, a többi üresen maradt, amit ki
lehet adni mezőgazdasági vállalkozóknak művelésre.
Az önkormányzatnak minden érintett tulajdonost, aki nem épített be a területet ki kell küldeni
a megkeresést, hogy az ingatlan vissza száll az önkormányzat tulajdonába, melyet a
Földhivatalnál is át kell vezettetni.
Kálmánházi Húsüzem Kft. 2008-ban fizetett be 7, 5 millió forintot, melyet önerőként
használtunk fel, a Meliorációs árkok rendbetételére szóló pályázatunkhoz. Az önkormányzat
konzorciumi megállapodást kötött a Kálmánházi Húsüzem Kft-vel és magánszemélyekkel.
A Kálmánházi Húsüzem Kft. átadott 7,5 millió forint fejében 2014-ig nem vizet, földbérleti
díjat, s az önkormányzatnak így nem kellett a kapott összeget visszafizetni a Kft-nek.
Ezzel kapcsolatban kötöttünk megállapodást, melyet még Dr. Tinku János jegyző úr készített
el.
Számlatartozása az önkormányzatnak 19.700.000.-Ft.
A Kálmánházi Húsüzem felé a számlák 2009. novembertől vannak feltorlódva, mely összeget
csökkentettük az iparűzési adó és gépjármű adó összegével.
Az államtól kapott normatíva csak a fizetéseket futja ki, és a számlákat már nem tudjuk fizetni
belőle.
Bukta Mária képviselő
A bizottság megnézte a kifizetetlen számlákat, s ennek függvényében tárgyalja a
képviselőtestület a költségvetést. Az önkormányzatnak működési hitele és több millió forint
kifizetetlen számlája van, ez kezelhetetlen és valamit tenni kell.
Bukta Gábor polgármester
A költségvetési hiány csökkentése érdekében közoktatási társulást hozunk létre, mert ez így
nem tartható fenn, hogy az iskola bevétele 20 millió és a kiadása 50 millió forint, az óvoda 6
millió forint bevétellel és 12 millió forint kiadással működik.
El kell dönteni, hogy veszünk-e föl működési hitelt, mert mivel nincs kifizetve a villany és
gázszámla, megküldte a szolgáltató, hogy kikapcsolják a szolgáltatást, s akkor az
intézményeket be kell zárni.
A melegétkezésre 6.000.-Ft + 25 %-os Áfa lett tervezve, melyet hideg étkezésre is lehet
fordítani a kormány döntése szerint, ez havi 300.000.-Ft amit ki kell fizetni az
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önkormányzatnak. Ezt nem javaslom, hogy elfogadja a képviselőtestület, ami adható azt meg
kell szüntetni.
A Kormány 2012-től szeretné, ha az önkormányzatok 0-ról induljanak, s ne legyenek
számlatartozásai.
Közoktatási társulással kapcsolatban az iskola tag intézményként működne és akkor a 7 – 8
osztály is ide járna Mezőszemerére.
De mielőtt döntenénk a képviselőtestületnek azt a határozatát, melyben Mezőszemere és
Füzesabony települések által létrehozandó közoktatási intézményfenntartó társulás keretében
működtetné a Mezőszemere Általános Iskolát és Óvodát vissza kell vonni, ahhoz, hogy
Szihalom Önkormányzattal a közoktatási tárgyalásokat kezdjünk folytatni.
A költségvetés egész évre van tervezve, de ha a társulás sikerül, akkor szeptember 1-től a
társulásra kapnánk normatívát, ami 6 millió forintot jelentene.
Az önkormányzat az ÖNHIKI-re benyújtja a pályázatot, eddig nem voltunk rá jogosultak
mivel nem volt társulásunk, csak méltányossági ÖNHIKI-re tudtunk pályázatot benyújtani.
Javaslom a Palackozó kivitelezést, mivel a vállalkozó már magánszemélyt is megkeresett a
beruházással kapcsolatban. Ha a beruházás sikerül az önkormányzatnak bevételei lennének,
amiből a számlákat és a hitelt is vissza tudná fizetni.
Megkérem az intézményvezetőket, hogy a költségvetéssel kapcsolatban mondják el
véleményüket, javaslataikat.
Bukta Mária képviselő
A költségvetési hiány csökkentése érdekében én saját nevemben nyilatkozom, hogy a
tiszteletdíjam feléről lemondok a 20.000.-Ft-ról és 10.000.-Ft-ot kapnám meg.
Bukta Gábor polgármester
Többségi szavazat kell, ha valaki lemond a tiszteletdíjáról.
Bukta Lajos képviselő
Legyenek megszorítások, vagy mindenki vagy, senki. Van két köztisztviselő az ülésen, de
csak kérni tudjuk őket, hogy a cafetéria feléről mondjanak le, mások is lemondtak a juttatás
feléről.
Tállai András Államtitkár úr külsős szakembert fog megkérni, mert nem látják az
önkormányzatoknál a költséghatékonyságot.
Ezek a megszorítások csak ebben az évben lesznek, mert a 2012 évtől már 0-ról indulnak az
önkormányzatok.
Magam nevében én is lemondok a tiszteletdíjam feléről.
Bukta Gábor polgármester
A köztisztviselőknek saját maguknak kell nyilatkozni, hogy lemondanak-e a cafetéria juttatás
feléről, ebben én nem nyilatkozhatom.
Az étkezési térítési díjnál a melegétkezést támogatom, de a hidegétkezést nem, s javaslom,
hogy ne legyen döntési lehetőség csak melegétkezést nyújt az önkormányzat.
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Bukta Lajos képviselő
A megszorításoknál olyan ne legyen, hogy a pedagógusoktól mindent elveszünk és a többi
dolgozótól semmit.
Bukta Gábor polgármester
Az intézményeknél nem azonosak a fizetések, a konyhán és a szociális otthonba a béreket ki
kellett egészíteni 94.000.-Ft-ra, mivel a fizetések nem érik el a minimálbért.
dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Meg kell nézni a jogszabályi kötelezettséget törvényi szinten. Az adható juttatás az elvehető,
de ami jár törvényi előírás alapján az nem vehető el. A munkabérről nem lehet lemondani
önként sem, mert az jogszabályba ütközik.
A pedagógusokat hozta fel a képviselő úr, a pedagógusok sokáig kaptak túlórát, helyettesítést,
a köztisztviselőknek nem fizetünk túlórát. Úgy gondolom, hogy luxuskiadások nincsenek a
köztisztviselőknél.
Bartók István
Egyetértek a képviselő úrral, ha megszorításról van szó, terjedjen ki minden intézményre. Az
iskolánál a minimumon van minden, túlórát 3 éve nem kaptuk meg, pedig az törvényi előírás,
hogy kifizessék.
Igazából normatíva csökkenés okozza a hiányt, a túlórát betervezzük. A költségvetésbe
vásárolt közszolgáltatást terveztünk be ami folyamatosan 1 – 1 óra gyógypedagógiai ellátás,
ezt be kellene tervezni erre az évre.
Az iskolában rossz az ablak, statikust kellene kihívni, hogy megnézze, mert balesetveszélyes.
Jó lenne kicserélni az ablakokat, amihez 20 %-os önerőt kellene betervezni, hogy pályázat
útján tudjuk felújítani.
Beterveztük az iskolához az év pedagógusa díjat, mely az illetmény alap 150 %-a.
Ficsór Kálmánné
A gondokat látva alul vannak finanszírozva az önkormányzatok. Az óvoda létszáma 35 fő
gyerek és 5 fő két gyereknek számít, így a létszám az óvodában 40 fő.
A 40 főből 22 halmozottan hátrányos helyzetű gyermekünk van, 31 gyermek részesül
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, 4 fő fizet térítési díjat és 3 fő után, fizet a szülő
50 %-os kedvezményt.
Mi nem vettünk fel túlórát és helyettesítést amióta itt vagyunk. Pótlékok tekintetében van
vezetői, területi és minőségi pótlék. Az óvónőknek és technikai dolgozóknak sokat kell
dolgozni.
Magam részéről, a minőségi pótlékról lemondok, a többiek nevében nem nyilatkozom.
Bukta Mária képviselő
A minőségi pótlék is kötelező, amit ki kell fizetni.
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Bukta Gábor polgármester
A minőségi pótlék kötött normatíva, és ha azt nem használjuk fel, vissza kell fizetni az
államnak.
Túlórát lehet csökkenteni, ha úgy döntenek a pedagógusok, hogy összevonják az órákat. De a
pedagógusok úgy döntöttek, hogy ne vonjuk össze az osztályokat, inkább lemondanak a
túlóráról.
Zsiga Béláné
A központi konyhánál a minimális költségeket terveztük be. A konyhán létszám gondokkal
küszködünk, 4 dolgozó van a konyhán és én. Hétvégézünk és ezt, így nem lehet tartani.
Túlórát nem számolunk el. A központi konyhára szükség lenne egy számítógépes programra,
mert az ÁNTSZ előírás.
A dolgozóink bére a legkevesebb az intézményünkben.
Kriston Istvánné
A Gondozási Központban a rezsi költségen kívül túl sok minden nincs betervezve. A
gyógyszer költséget kötelező betervezni, szeretnénk, ha lenne munkaruha, de nem terveztük
be a költségvetésbe. Erre az évre terveztük a festést az intézménynél, a tisztasági festést
mindenképpen kötelező elvégezni a nyáron.
A dolgozók bérét ki kellett egészíteni a minimálbérre, egy dolgozónál terveztünk be jutalmat,
ami a kredit pontok után járó egy havi bér.
Túlóra nincs betervezve az intézménynél, a helyettesítéseket szabadnapok terhére tudjuk
kivitelezni. Az intézménybe 2011 évben egy dolgozó elmegy nyugdíjba, helyette fel kell
venni egy gondozónőt, a takarítónői állást közcélú dolgozóval tudjuk kivitelezni.
Bukta Gábor polgármester
A gondozási központban túlóra jelentkezik, de helyettesítik egymást a dolgozók. Ők
bérpótlékot kapnak, ami nem egyenlítődik ki a végzett munkával.
Ficsór Kálmánné
Az óvodában két hónapig egy dajka végezte a technikai munkát, ez sok nehézséget okozott.
Közhasznú dajkára mindenképpen szüksége lenne az intézménynek.
Bartók István
A pedagógusoknál a túlóra kötelező ki kell fizetni. A pedagógusok részt vesznek
versenyeken, szervezik a farsangi bált, családlátogatásokon vesznek részt, műsorokra készítik
fel a gyerekeket, falunapon részt vesznek, s nem kérnek érte semmi támogatást. A 40 órás
munkahetet kitöltik a pedagógusok.
Betegség esetén a kollégák helyettesítik egymást.
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Bukta Lajos képviselő
Új testület van, mi azt nem mondtuk, hogy a pedagógusok fekete bárányok.
Bukta Imre képviselő
Az óvodában az óvónői létszám a gyerek létszámhoz van kötve?
Ficsor Kálmánné
Az óvónői létszám nem gyerek létszámhoz van kötve, hanem a nyitva tartást és lefedést is
figyelembe kell venni ez két csoportnál egy fél óvónői állást jelent.
Bartók István
Az általános iskolába egyel kevesebb pedagógus, van, ezért van túlóra, 12 fő pedagógus van,
és 13 főre lenne szükség.
Gazsi László képviselő
A költségvetésben 2.177.000.-Ft a túlóra, ami ki van hozva, és külön van a felső és alsó
tagozat, ha összeadjuk egy fő bérét, futná.
Bukta Imre képviselő
A heti 27 óra túlóra van, valóságban hány pedagógus vesz részt a túlórában?
Bartók István
Minden pedagógus részt vesz.
Bukta Lajos képviselő
Utólag tudtam meg, hogy az óvodatársulásról is szó lenne.
Bukta Gábor polgármester
A társulásnál benne van a létszámba az óvoda létszám is.
Gazsi László képviselő
Javaslatot teszek a költségvetés karcsúsítására.
Tiszteletdíjak fele
1.120.000.-Ft/év
Csák Lajosné tiszteletdíj fele: 164.000.-Ft-ról 82.000.-Ft/év
Polgármester cafetéria : 81.000.-Ft vagy fizetés 0,5 %-a
Nyugdíjas klub: 60.000.-Ft-ot elvenném
Étkezési hozzájárulás: 50 fő étkezési hozzájárulás 4.285.440.-Ft, egységesen mindenkitől
elvennénk.
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Óvoda: anyagi és szellemi termék: 50.000.-Ft-ot elvenném
karbantartás, érintésvédelemre tervezett összeget elvenném.
Iskola: 5 – 8 oszt. 1.200.000.-Ft könyv, folyóirat (a régi könyveket miért nem lehet használni)
Karbantartás, kisjavítás: 90.000.-Ft elvenném
Szükség van-e az iskolába a napközi otthonra? Át kellene csoportosítani valahonnan a
napközi ellátásra, mert sokallom a 2 millió forintot, gondolok itt az óvodára.
Központi konyhánál az egyéb üzemeltetésbe mi tartozik?
Gondozási Központnál nem vennénk el.
Faluháznál, karbantartás, javítás 50.000.-Ft elvenném. Nyitvatartási időt csökkenteni kell,
ezen a fűtési díjat csökkenteni tudnánk.
A MEFAVÍZ Kft. mit fizet az önkormányzatnak, hogy a faluházban működik?
dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
A polgármester fizetését a képviselőtestület határozza meg.
Ficsor Kálmánné
Az óvodánál az anyagi és szellemi termék az udvari játékokra lettek betervezve.
Bartók István
A felső tagozatban könyvet nem rendelünk, csak munkafüzetet, ebből lesz a spórolás.
Ha a szülők kérik a napközi foglalkozást, akkor meg kell tartani.
Zsiga Béláné
A központi konyhánál az egyéb üzemeltetésbe a szippantás és a tisztítószerek tartoznak.
Prokajné Bukta Rita gazdálkodási főelőadó
A Faluháznál karbantartás javítás nincs betervezve.
Bukta Gábor polgármester
Az önkormányzatok, mint tulajdonosok hozták létre a MEFAVÍZ Kft-t, nem fizet bérleti díjat.
A faluház pályázat útján épült meg, az MVH-val szerződést kellett kötni és vállalni kellett a
Faluház működtetését, és ez által a nyitva tartást nem lehet csökkenteni.
Bukta Imre képviselő
Az energia ár csökkentése nagyon fontos a Faluháznál, mert nagyon magas, én pazarlásnak
tartom, még akkor is ha nem lenne megszorítás.
Bukta Gábor polgármester
Meg kell nézni, miért olyan magas az energia felhasználás.
Bukta Lajos képviselő
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Ha csökken a nyitva tartás, spórolnánk az árammal.
Gazsi László képviselő
Egyéb kiadások, falunap, nőnap.
Bukta Gábor polgármester
A falunapra betervezett 200.000.-Ft kevés lesz, abból nem lehet megszervezni.
Gazsi László képviselő
Az elhangzott csökkentéssekkel a költségvetés kiadása 9 millió forinttal csökkenne.
Zsiga Béláné
Ha megszűnik az étkezési hozzájárulás, akkor a konyhai dolgozóknak kompenzációt kellene
adni, mivel kötelező étkezők és az elfogadott ebéd nagyon magas, s fizetést nem vinnének
haza a dolgozók.
dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Szerintem már nincs kötelező étkező, de utána kell még néznem.
Bukta Imre képviselő
Az étkezési hozzájárulás adható, a környező falvakban már ezt elvették, csak mi adunk a
dolgozóknak, mivel nem kötelező adni, így javaslom, hogy ne adjuk.
Gazsi László képviselő
A központi konyhát vállalkozásba kellene kiadni és ezzel nagymértékben, lehetne spórolni.
Bukta Imre képviselő
Szihalmon vállalkozó üzemelteti a konyhát és 7 millió forint nyereség, van.
Bukta Gábor polgármester
Szihalmon a konyha teljes étkezést nem biztosít, valamint kevesebb gyerek van, aki ingyen
étkezik.
Mezőszemerén 110 fő étkezik ingyen, és a gondozási központban teljes ellátást kell
biztosítani.
Bukta Imre képviselő
Lehetőségként felmerül a konyhavállalkozónak kiadása, ezt meg lehet oldani?
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Ficsór Kálmánné
Szihalomnak a központi konyha átadása után, a dolgozóknak a végkielégítést ki kellett fizetni.
Az étel minőségét kifogásolják a községben, a vállalkozó mirelitből és porból készíti az
ételeket. A normatíva különbséget az önkormányzatnak hozzá kell adni.
Az óvodában vállaljuk az étkezést, de szeretnénk kérni kedvezményt.
Bukta Mária képviselő
A gazdálkodási előadó a következő ülésre az elhangzottak alapján dolgozza át a költségvetést.
A képviselők a tiszteletdíj 50 %-ról lemondtak, az ebéd hozzájárulást vegye ki, a polgármester
0,5 %-os béremelés csökkenését dolgozza ki.
A költségvetésben 4 – 5 millió forint, amit lehet spórolni.
Faluház rezsi költségét csökkenteni kell.
Az intézményvezetők a legminimálisabbakat tervezték be az intézményeknél, a tiszteletdíjon
és az ebéd hozzájáruláson lehet spórolni.
Az energiaárak csökkentése spórolással.
Meg kell nézni a Kálmánházi Húsüzem Kft. haszonbérleti díj befizetését.
Palackozó kiépítése, és ezt a költségvetésbe beleépíteni.
Bukta Gábor polgármester
A palackozó kiépítését még nem lehet a költségvetésbe betervezni.
A következő ülésre az elhangzott javaslatok alapján a gazdálkodási előadó átdolgozza a
költségvetést.
Bukta Lajos képviselő
Ez a költségvetés mikortól érvényes?
Bukta Gábor polgármester
2011. január 1-től lép életbe.
Pásztor József képviselő
Én nem értek egyet a tiszteletdíjak csökkentésével.
Bukta Imre képviselő
A külsős tagok tiszteletdíja 5.000.-Ft legyen.
Bukta Gábor polgármester
El kell dönteni, hogy Falunap legyen-e vagy sem.
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Pásztor József képviselő
Szerintem, legyen, mert már ez hagyomány a községben.
Bukta Mária képviselő
Úgy gondolom, vegyük ki a 200.000.-Ft-ot , a falunapi rendezvényt javaslom megtartani, s
javaslom, hogy ne tervezzünk be összeget a falunapra.
Bukta Lajos képviselő
Rossz üzenete van egy falunapnak, javaslom, hogy ne legyen megtartva ebben az évben.
Bukta Gábor polgármester
Falunap 9 alkalommal volt eddig megrendezve, ha kimarad, többé nem lesz falunap szervezve
a községben.
Bukta Imre képviselő
Van egy félre értés, Bukta Mária képviselő nem azt mondta, hogy ne legyen, hanem legyen
csak szponzorok, által legyen finanszírozva. A múltkor jogdíjról, tűzijátékról és
zeneszolgáltatásról beszéltünk.
Bukta Gábor polgármester
A falunap megszervezéséhez támogatások kellenek, javaslom, hogy görhesütés ne legyen. Az
áram szolgáltatást meg kell az ÉMÁSZ-tól rendelni, amit eddig a szponzorok fizettek ki az
önkormányzat helyett.
Bukta Imre képviselő
Ha jól dolgozunk, meg lehet spórolni, szponzorokat kell szerezni a kiadások csökkentésére.
Törekedjünk, hogy legyen falunap, mert már a községben a roma lakosság azt híreszteli, hogy
nem lesz és nekünk estek.
Bukta Mária képviselő
A költségvetésbe ne maradjon benne a falunapi költség. Végig kell gondolni, hogy mit lehet
pénz nélkül csinálni. Várjuk az ötleteket.
Bukta Imre képviselő
Az államtitkár úr is arról beszél, hogy az önkormányzatok költséges beruházásokat terveznek,
és drága falunapokat szerveznek. Én azt javaslom, hogy maradjon a költségvetésbe a
falunapra betervezve 100.000.-Ft.
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Bukta Gábor polgármester
Aki egyetért azzal, hogy a falunapra maradjon a 200.000.-Ft-os összeg, az kérem,
nyilatkozzon.
A képviselőtestület 4 igen ellenében úgy döntött, hogy a falunapra a 200.000.-Ft marad
betervezve.
Javaslom, hogy a polgárőrségtől vegyünk el 50.000.-Ft. Pályázzon a polgárőrség a Polgárőr
Szövetséghez a működésük fenntartásához.
Bukta Gábor polgármester
A kifizetetlen számlák rendezésére az önkormányzatnak hitelt kell felvennie, erről dönteni
kell a képviselőtestületnek. A költségvetésbe beruházást nem terveztünk be, most szeretnénk
rendezni a számlákat és a hiteleket és ezért szükséges a hitel felvétel.
Pásztor József képviselő
Sok szigorítás van a költségvetésbe, hol a kiút? Ha pályázatot akarunk benyújtani ahhoz ön
részt, kell hozzá tenni. Ha most rendezzük is a hiányt, de jövőre ugyan ez lesz? Nem lesz kiút,
halmozódik a mínusz. Az iskolatársulásban nekünk kell dönteni.
Bukta Lajos képviselő
Nagy pályázatokat ne tervezzünk ebben az évben. Legszükségesebb beruházást kell
megvalósítani.
Bukta Gábor polgármester
Mezőtárkányban volt a csatorna beruházással kapcsolatban megbeszélés, de sajnos nem
tudunk most csatlakozni, mert a községben legalább 54 db. rákötés kellene, egy km
szakaszon. Ezt a költségvetésbe betervezni nem lehet. Fejlesztéseket nem lehet betervezni,
csak ha pályázati lehetőség lesz rá.
Bukta Imre képviselő
A két nagy beruházásnál mennyi hitelt vett fel az önkormányzat.
Bukta Gábor polgármester
A beruházásoknál utófinanszírozás volt, a beruházást ki kellett fizetni és csak utólag tudtuk
megigényelni a támogatást.
A képviselőtestületnek döntenije kell a közoktatási társulással kapcsolatban, de mielőtt
döntünk a 26/2010. (IV.22.). számú határozatot vissza kell vonni, hogy Szihalom
önkormányzattal tudjuk a közoktatási társulást létrehozni.
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Megkérdezem a képviselőtestületet, hogy aki egyetért a 26/2010. számú határozat
visszavonásával, ami arról szólt, hogy Mezőszemere és Füzesabony települések által
létrehozandó közoktatási intézményfenntartó társulás keretében működteti a Mezőszemerei
Általános Iskolát és Óvodát, az kéz felnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület
3/2011. (II.15.) sz. határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete
egyhangúlag, úgy döntött, hogy a 26/2010. (IV.22.).
számú határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselőtestület.
Bukta Gábor polgármester
Megkérdezem a képviselőtestületet, hogy aki egyetért azzal, hogy a közoktatási társulással
kapcsolatban vegyük fel a kapcsolatot Szihalom Önkormányzattal, az kézfelnyújtással
szavazzon.
A képviselőtestület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület
4/2011. (II.15.) sz. határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat képviselőtestülete
elvi hozzájárulását adja, hogy Mezőszemere és Szihalom
települések által létrehozandó közoktatási társulás
keretében működteti a Mezőszemere Általános Iskolát és
Óvodát.
A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy a
közoktatási társulással kapcsolatban szakmai szempontból
tárgyalásokat folytasson a Szihalom Önkormányzattal.
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Képviselőtestület, polgármester
Bukta Gábor polgármester
Visszatérek a hitel felvételre, a képviselőtestület döntését a Füzesabonyi Takarékszövetkezet
felé már holnap be kell nyújtani. Most 10.000.000.-Ft működési hitel felvételre lenne szükség
a számlák kifizetésére.
A sportpálya eladása is szóba került, mivel befektetők kerestek, meg és palackozó üzemet
szeretnének ott megépíteni.
Van egy másik befektető is, aki megvásárolná a területet.
Bukta Mária képviselő
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Mit szeretne itt csinálni a másik befektető?
Gazsi László képviselő
Munkahelyet szeretne megvalósítani. Palackozó üzemeltetés.
Bukta Gábor polgármester
A palackozó kiépítéséhez a megvásárolt területhez a 3. sz. kútra van szüksége, mert az
ásványvíz minőségű.
Ezt a lehetőséget nem szabad elszalasztani.
Bukta Imre képviselő
A falugyűlésen is elhangzott, hogy az önkormányzat palackozó üzemet létesít, ezt Laci bácsi
honnan tudja?
A terület értékesítésére mindenképpen árverést kel kitűzni.
Bukta Mária képviselő
Hol kell kiírni?
Bukta Gábor polgármester
Ki kell írni a pályázatot 3 ha területre.
Bukta Imre képviselő
Ezt át kell tárgyalni a következő testületi ülésen, most nem lehet dönteni benne.
Bukta Gábor polgármester
Ha dönt a testület, hogy árverésre bocsátja a területet, bele kell írni, hogy a polgármesteri
hivatalnál átvehető a pályázati anyag és abban lehet leírni a terveket.
Bukta Imre képviselő
Lényeg, hogy minek akarják megvenni a tanyát, mezőgazdasági célra vagy másra.
Árverés kiírás pályázat, kondíciót nem tudunk ebben a pillanatban tenni, ezen el kell
gondolkodni, pl. egy elterelő út kiépítése.
Zsiga Béláné
Szeretném kérni a képviselőtestületet, hogy a központi konyhára egy fő szakács felvételéhez
járuljanak hozzá. Eddig Virág József szakács közcélú dolgozóként volt foglalkoztatva, de
szeretnénk, hogy kineveznék a konyhára. Azért is szükség lenne rá, mert egy fővel
kevesebben vagyunk.
Bukta Mária képviselő
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Virág József szakács nem fér bele a közcélúakba, és egy fő felvételére lenne szükség.
Bukta Gábor polgármester
Sajnos a munkaügyi központ hosszú távra nem ad csak 7 főt, rövidtávú foglalkoztatást
támogatja, ami azt jelenti, hogy napi 4 órában és két hónapra alkalmazzuk a
munkanélkülieket.
Eddig spóroltunk az intézményeinknél és most is azt tesszük, de a konyhára fel kell venni a
szakácsot, mert másképp nem tudjuk megoldani közcélú foglalkoztatásban.
Most pedig térjünk rá a működési hitel felvétel döntésére.
Meg kérem a képviselőtestületet, hogy aki egyetért azzal, hogy a kifizetetlen számlák
rendezésére a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézettől 10.000.000.-Ft működési hitelt
felvegyen az önkormányzat kéz felnyújtással, szavazzon.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület
5/2011. (II.15.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat képviselőtestülete
hozzájárul, hogy az Önkormányzat 10.000.000.-Ft
működési hitelt vegyen fel a Füzes Takarék Szövetkezeti
Hitelintézettől.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármester, hogy a
szerződést kösse meg, és az ügyintézéssel kapcsolatos
teendőket lássa el.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselőtestület.
Február 22-én lesz a következő képviselőtestületi ülés, amikorra a gazdálkodási előadó
átdolgozza a költségvetést az elhangzottak alapján.

Mivel több hozzászólás, bejelentés nem volt Bukta Gábor polgármester megköszönte a
képviselőtestületi tagok és meghívott vendégek megjelenését és az ülést 23 óra 00 perckor
bezárta.
K.m.f.
Bukta Gábor
polgármester

dr. Tanárki-Fülöp István
mb. körjegyző
Bukta Mária
jegyzőkönyv hitelesítő

