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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület rendkívüli üléséről 2011.
június 22.-én (szerda) du. 17 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: Csák Lajosné
Bartók István iskolaigazgató
Papp Zoltánné
Zsiga Béláné
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.) 2011. július 1 – 2-ei falunapi programok egyeztetése, határozathozatal.
Előadó: képviselőtestület
2.) Szociális rendelet és a falubejárás alapján kiküldött felszólítások helyszíni
ellenőrzésének végrehajtásával kapcsolatos feladatok megbeszélése.
Előadó: képviselőtestület

1.) 2011. július 1-2.-ei falunapi programok egyeztetése, határozathozatal
Bukta Gábor polgármester
Bukta Imre, Bukta Lajos, Bukta Mária, Gazsi László és Pásztor József képviselők kérték,
hogy rendkívüli testületi ülést hívjak össze a fent megjelölt napirendi pontokkal.
Átadom a szót a képviselő-testületi tagoknak.
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Gazsi László képviselő
Pénteki falunapi megbeszélés után kaptam egy telefont, hogy ne tartsunk falunapot, mert
nehéz anyagi helyzetben van a község, és gázszolgáltatás sincs az intézményeknél. Inkább
arra fordítsuk a falunapra szánt összeget.
Bukta Gábor polgármester
Az elmúlt évben is így volt. A költségvetésben a képviselő-testület falunapra 200.000.-Ft-ot
tervezet be. Van a községben, aki szeretné, ha lenne falunap és van, aki nem szeretné. Én azon
vagyok, hogy tartsuk meg a falunapot. Szponzorokat kell felkutatni, akik támogatják a
rendezvényeket.
Gazsi László képviselő
Több személytől is hallottam, hogy minek ez, mert nincs rá pénz. Én egyetértek velük, ne
legyen megtartva a falunap.
Pásztor József képviselő
Én fiatalokkal beszéltem, s ők azt akarják, hogy legyen falunap, legyen futball a pályán, mert
már több községből is jelezték, hogy eljönnének.
Szerintem, meg kell rendezni a falunapot.
Bukta Mária képviselő
Döntött a testület, hogy lesz falunap. Szerintem, most arról kell beszélni, hogy mi legyen a
falunapi program.
Azért vagyunk itt és azért rendkívüli ülés, mert személyemet érintett a pénteki megbeszélés, s
úgy tűnt, hogy a falunapi program már családi eseményként le lett rendezve. Bukta Gábor
megszervezte és a polgármester önmagában, szervezi a falunapot.
Van bizottság, akik megrendezik, és közösen döntenek a rendezvényekről. Nyugodtan és
higgadtan a döntéshozók döntsenek a programról.
Most a részletek, kidolgozása van hátra, a pénzügyi bizottság a falunapi költségvetést
elkészíti.
Rendezvény után a testület előtt beszámol a bizottság a falunapi rendezvényről.
Bukta Gábor polgármester
A pénzügyi bizottságnak meg kellett volna előzni a testületi ülést, utólag már nem lehet a
bizottságnak dönteni. Most itt van a testület és fogadja el a falunap pénzügyi költségvetését.
Itt vannak az érintettek, el tudják mondani, hogy mi mennyibe fog kerülni.
A programok össze vannak állítva, de kell egy felelős, aki koordinálja a versenyeken részt,
vevőket.
A rendezvényeken a lebonyolításban a Szivárvány tánccsoport és a nyugdíjas klubtagok
segítenek.
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alaphoz a Mozaik programon
belül és erre kapott támogatásból tudjuk Horváth Ferenc és Nádasy Erika előadó művészeket
meghívni a falunapra. Az önkormányzatnak 15 %-ot kell fizetni és 85 % állami támogatást
kaptunk.
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Bukta Mária képviselő
Kik azok a csoportok, akik részt vesznek a falunapon? Meg kell hívni azon csoportok
polgármesterét és képviselőtestületi tagjait is, akik részt vesznek a rendezvényen, ezt
fontosnak tartom.
Bukta Gábor polgármester
A szomszéd község polgármestereit szoktuk meghívni a falunapi rendezvényre.
Bukta Lajos képviselő
Szihalmon volt egy rendezvény, amire küldtek meghívót és az a meghívó nem csak a
polgármesternek szólt, hanem a képviselő-testületnek is, amit nem kaptunk meg.
Bukta Imre képviselő
El kellett volna a meghívót küldeni a képviselőknek, mert mi nem tudtunk róla és bennünket
is meghívtak. Ez súlyos mulasztás a polgármester részéről, hogy nem küldte el a levelet.
Bukta Gábor polgármester
Kaptam egy megkeresést és nem meghívót. A jegyzőnő tájékoztatta a képviselőtestületet a
rendezvényről.
Legközelebb, ha kapok ilyen jellegű megkeresést, mindenkinek el fogom küldeni.
Bukta Mária képviselő
Én úgy gondolom, hogy Szihalom, Egerfarmos és Mezőtárkány polgármesterét és képviselőtestületi tagjait hívjuk meg a rendezvényre, nekik üdítőt és kávét kell biztosítani.
Kiállítás megnyitója pénteken délután lesz, melyet a Civil Egyesület biztosítja és vállalja
annak megszervezését.
Bíró Rita képviselő
Meghívót szoktunk küldeni a díszpolgári címadományozóknak is.
Bukta Imre képviselő
A péntek délutáni kiállítás meghívója elkészült, Takács István festőművész kiállítására. A
megnyitó pénteken délután 19 órakor lesz és utána 20 órától 24 óráig nosztalgia est a Faluház
udvarán a zenét Horváth Gábor, szolgáltatja.
A péntek esti rendezvény lebonyolításáért, sörsátor, dobogó, asztalok elrendezéséért a felelős
Gazsi László képviselő legyen.
Bukta Mária képviselő
Beszéltem egy mozgó árus büféssel, aki vállalja, hogy egy napra lejön.
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Bukta Gábor polgármester
Én már a büfést megszerveztem, aki mind két napra vállalja a kipakolást. Ezt elmondtam
pénteken, hogy rendezni fogom és meg is beszéltem a Kulacs büfé tulajdonosával Molnár
Andrásnéval.
Bukta Mária képviselő
Az lenne a kérés, hogy pénteken este ne áruljanak tömény szeszt a rendezvényen.
Hagyományőrző csoportok kik lesznek?
Csák Lajosné
Meghívtam a Szihalom, Egerfarmos, Mezőtárkány, Szarvaskő hagyományőrző együtteseket
és természetesen Mezőszemere is részt vesz. Eddig visszajelzés nem érkezett, csütörtök a
határidő, hogy visszajelezzenek.
Mezőtárkány polgármestere azt mondtam, hogy másnap Szlovákiába utaznak és nem biztos,
hogy jönnek.
Valamint még a Szivárvány tánccsoport is fellép.
Bíró Rita képviselő 18 órakor a testületi ülésről elment.
Bukta Imre képviselő
Véleményem szerint a Szivárvány tánccsoport ne legyen a programban, mert az nem
hagyományőrző együttes, az övék egy szórakoztató műfaj.
Zsiga Béláné
A kultúrához nincs köze, de a tánccsoport tagjai szívvel lélekkel készülnek a rendezvényekre.
Bukta Mária képviselő
A programok, műsorok levezetője Heverdle Emese lesz, majd segítünk neki a
forgatókönyvben. A csoportokról egy rövid bemutatkozást fog elmondani a fellépés előtt.
Babgulyás fő a pályán, el kell dönteni, hogy 200 vagy 300 adagot főzzünk.
A pénteki rendezvény biztosítására polgárőrök fognak felügyelni.
Bartók István iskolaigazgató
Az iskola részéről a pedagógusok részt vesznek a falunapon, és gyerekek részére szerveznek
kézműves foglalkozást, testfestést és játékos ügyességi vetélkedőt.
Bukta Gábor polgármester
A sátort Füzesabonyból béreljük, melynek ára 25.000.-Ft. A szállítást nekünk kell
megszervezni, ami 10.000.-Ft-ba fog kerülni.
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Bukta Gábor polgármester
A szombati program a pályán a foci 9 órától kezdődik és az iskolai rendezvény, pedig 1/2 10től ami párhuzamosan fog menni. A hagyományőrző együttesek délután 15 órától lépnek fel,
Nádasy Erika délután 16 órától, Horváth Ferenc pedig 18 órától fog fellépni. Ebéd délután 14
órától legyen.
A Bikaistállót rendbe fogjuk tenni, ahol a fellépőket megvendégeljük.
Bukta Mária képviselő
Paprikás krumpli főzőverseny legyen, ennek felelősei Kelemenné Dudás Tünde és Molnár
Irén lesz. Minden nevező saját maga biztosítja a technikát és a belevalót is. A főzőverseny
zsűri elnöke Kollár Lajos a tagok Kelemenné Dudás Tünde és Molnár Irén lesz.
Görhe sütéséhez szükséges alapanyagokat meg kell venni és meg kell kérni Hirsch Ferencet,
hogy süsse meg.
Eddig ami költség felmerült a disco 50.000.-Ft, konyha részére babgulyásra 50.000.-Ft, az
iskolások rendezvényére 10.000.-Ft, a pénteki zenész részére 25.000.-Ft, sátor bérleménye
25.000.-Ft, a fuvar költség 10.000.-Ft a görhe alapanyagra 20.000.-Ft, ez összesen 190.000.Ft.
Bevétel lesz a babgulyás, illetve a görheárusításból.
A babgulyás ára tányéronként 500.-Ft-ba, a görhe ára 50.-Ft/db áron legyen árusítva.
Bukta Gábor polgármester
A falunapi értesítők az elhangzottak alapján elkészül, és a lakosság részére a jövő hétenkedden fogjuk kihordani.
2.) A szociális rendelet és falubejárás alapján kiküldött felszólítások helyszíni
ellenőrzésének végrehajtásával kapcsolatos feladatok megbeszélése.
Bukta Gábor polgármester
A jegyzőnő 109 felszólítást küldött ki, akiket be kell járni. Szükséges, hogy tudjuk ki azok a
személyek, akik felszólítást kaptak, és azokhoz kell vissza menni, hogy eleget tettek-e a
felszólításnak.
Javaslom, hogy holnap du. 18 órakor találkozzunk a Hivatal előtt, és a bejárást elkezdjük.
A felvett jegyzőkönyvet átadjuk a jegyzőnőnek, aki annak alapján tegye meg a szükséges
intézkedést.
Gazsi László képviselő
Farkas Piroska a gyerekekkel minden pénteken, a szemétszállítás napján faluban kukázik. A
kukából szétszórja a szemetet. Szabálysértési eljárást kell kezdeményezni ellene.
Bukta Gábor polgármester
A tulajdonosoknak kell írásban feljelentést tenni és a kérelemre szabálysértési eljárást,
lefolytatja a jegyzőnő.
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Bukta Mária képviselő
A polgárőrök telefon számát jó lenne elkérni, mert nem tudom a telefonszámokat.
Bukta Gábor polgármester
Kázmér Józseffel kell megbeszélni. A polgárőr tevékenységet rendbe kell tenni, mert nem
működik.
Mivel több hozzászólás, bejelentés nem volt Bukta Gábor polgármester megköszönte a
képviselőtestületi tagok és meghívott vendégek megjelenését és az ülést 19 óra 30 perckor
bezárta.

K.m.f.

Bukta Gábor
polgármester

Széll Gáborné
mb. körjegyző

Bukta Mária
jegyzőkönyv hitelesítő

