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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület üléséről 2011. május 17.-én
(kedd) 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: Széll Gáborné mb. körjegyző
Bartók István iskolaigazgató
Kovács Anna iskolaigazgató helyettes
Mór Csaba r. alezredes Füzesabony
Csillag András r.ftőrm.
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.) Tájékoztató Mezőszemere Közbiztonsági helyzetéről.
Előadó: Mór Csaba r. alezredes
2.) Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatója.
Előadó: Bukta Lajos családgondozó
3.) Gyámügyi Igazgatásról beszámoló jelentés.
Előadó: Széll Gáborné mb. körjegyző
4.) Közoktatási társulással kapcsolatos tájékoztató.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
5.) Bejelentések, indítványok
1.) Tájékoztató Mezőszemere Közbiztonság helyzetéről
Bukta Gábor polgármester
Tisztelettel köszöntöm Mór Csaba r. alezredes urat és Csillag András r.ftőrm. körzeti
megbízottat.
Megkérem a rendőr alezredes urat, hogy tájékoztassa a képviselőtestület a Mezőszemere
közbiztonságának helyzetéről.
A rendőrség által készített beszámoló a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.
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Mór Csaba r. alezredes
Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testület tagjait, polgármester urat. A Füzesabonyi
Rendőrkapitányságnál 2010. októbertől dolgozom. A beszámoló a 2010 év vonatkozásában
előző rendőrkapitányt dr. Kohári Péter munkáját minősíti és dicséri. A számadatok nem
kirívóak, felderítési mutató sem tér el az előző évekhez képest sajnos. A nyomozás
eredményességi mutató Mezőszemerén 38, 4 %. 53 bűncselekményből 38 % az elkövetők
prezentálása. A nyomozás eredményességi mutató 2010-ben a megelőző év 36,4 %-áról 38,4
%-ra nőtt.
Mezőszemere vonatkozásában a körzeti megbízott teljesít szolgálatot, de sajnos nincs a
községben, ez probléma és ennek oka, hogy Füzesabonyban nincs járőri alosztály és a körzeti
megbízottak, látják el a feladatot. A körzeti megbízott a feladatokat nem tudja folyamatosan
ellátni létszám hiány miatt. Igyekszünk változtatni rajta. Közterületi szolgálatra kevés a
létszám és azokat a feladatokat a körzeti megbízottak látják el.
A Képviselő-testülettől időt kérek, hogy megoldjuk a létszám problémákat, ígéretet kaptunk,
hogy 12 fő járőr kollégát kapunk, akik közül egy része próbaidős lesz, tanulóként működnek a
járőrök mellett. Ősz folyamán még 5 fős létszámot kapunk, akkor már lesz olyan egység, akik
a hívásokra ki tudnak menni és a körzeti megbízottak aktívan, dolgozhatnak a községben.
A jövőben azon leszünk, hogy a rendőri jelenlétet a nap 24 órában biztosítani tudjuk a
községekben.
Az írásos beszámolóval kapcsolatban kérem a képviselő-testület javaslatát, véleményét.
Bukta Gábor polgármester
Szeretném megkérdezni, hogy a rendőrségi robotzsaru mikor lesz kiépítve, s mikor látjuk
annak előnyét?
Mór Csaba r. alezredes
A Kapitányság korábbi vezetősége felismerte, hogy a Füzesabony és a hozzátartozó
településeken a körzeti megbízottak saját területükön tegyenek szolgálatot. A robotzsaru
kiépítéssel internetes hozzáféréssel az adminisztráció gyorsabb lesz. A szerződések
elkészültek, melyek aláírása alatt vannak, várhatóan júliusra már kiépül és használható lesz.
Gazsi László képviselő
Próbáltuk felvenni a kapcsolatot a térfigyelő kamera rendszer kiépítésére, de a térfigyelő
kamera rendszer kiépítésre a pályázatot a kormány leállította.
Mór Csaba r. alezredes
Az önkormányzatnak van esélye pályázni, azt nem tudom, hogy a Belügyminisztérium
leállította a pályázatot. Nem tudom, milyen szinten lehet ezt elindítani, de ehhez önerő is
szükséges.
Térfigyelő kamera három formában működik, ipari, biztonsági és térfigyelő kamera. A
térfigyelő kamera középültre, házakra van irányítva.
Térfigyelő rendszereket alakíthat ki az önkormányzat, de ez nagyon sok pénzt igényel. Attól
is függ, hogy az önkormányzat kivel, milyen rendszert választ és kivel működteti.
Karbantartásnak folyamatosnak kell lenni, informatikusra van szükség a kezeléshez.
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Térfigyelő rendszerekre árat nem tudok mondani, tervezésnél kell eldönteni, hogy milyen
összeggel akarja azt kivitelezni az önkormányzat. Kis összegű rendszer kiépítése alkalmatlan
erre a célra, mivel kevés a kamera, a képfelbontás minősége sem megfelelő.
Az önkormányzat működteti a rendszert, de csak a rendőrség vagy közterület-felügyelő
használhatja fel az adatokat.
Visszatartó ereje van a rendszer kiépítésnek, csak sok pénzt felemészt a kiépítése. Jó dolog, ha
van, de a közrend és közbiztonság pénzbe kerül.
Bukta Gábor polgármester
Mezőtárkányban 13 millió forintba, Szihalmon 4,5 millió forintba került a rendszer kiépítése.
Visszatartó ereje van egy vak kamerának, megéri felszereltetni. Pályázati forrásból minimális
önerővel jó lenne kiépíteni.
Mór Csaba r. alezredes
Lehetőségként szeretném elmondani, hogy van néhány olyan cég, akik nem csak térfigyelő
kiépítéssel foglalkozik, hanem az időseknél kiépítik a jelzőrendszert. Komplexen kiépítik a
rendszert akkor olcsóbb, lenne a térfigyelő rendszer kiépítése, mert pluszt adnak, hozzá.
Bővíthető rendszert lehet kiépíteni erre.
Bukta Gábor polgármester
Mi a Kistérségi társuláson belül tagja vagyunk a jelzőrendszeres kiépítésnek, a 3-4 éve már
működik a községben összesen 17 jelzőrendszer, van kiépítve, Budapesten van a központ, a
Gondozási Központba riaszt, mert ott állandóan vannak. Van előnye, de nem tudjuk nyomon
követni. A rendszer karbantartási költsége nagyon magas. A rendszert a Bady Guard Hungary
Kft. működteti.
Gazsi László képviselő
Nem olyan bonyolult a kamera rendszer, WIFI rútért kell kiépíteni, ami egy rádiós rendszer.
A községünkben és más településeken is nagy probléma a falopás főleg télen.
Mór Csaba r. alezredes
Térfigyelő rendszernek van jövője hosszútávon, a jelenlegi rendszernél az elkövetéskor a
rendőr hozzáfér, és visszanézi a felvételt, fel tudja használni munkája során.
Igen a legtöbb településen probléma a falopás, erdő részeket vágnak ki. Folyamatosan tudunk
róla, de nem tudjuk bizonyítani, árusítják a lopott fát a kisebbség részére.
Jogszabály módosításra került a tulajdon elleni szabálysértésben, de ennek sincs visszatartó
ereje.
Bukta Lajos képviselő
Az iskolánkban történt, hogy egy gyermeknél éles lőszert találtak, jelentettük a rendőrség felé,
de csak a bejelentés után két hét múlva történt intézkedés az ügyben: Miért késlekedik a
Füzesabonyi rendőrség?
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Bartók István iskolaigazgató
Az eset húsvét előtt történt, én elvettem a gyermektől a lőszert, szülőt bekérettem, de nem
történt érdemi intézkedés csak később.
Mór Csaba r. alezredes
Utána kell néznem a bejelentésnek. Ígérem, hogy a polgármester urat tájékoztatom az
eljárással kapcsolatban.
Bukta Imre képviselő
Magán véleményem, hogy azonnal házkutatást kellett volna tartani a családnál.
Bukta Lajos képviselő
Szeretném megkérdezni, hogy ha az általános iskolába eljárás folyik a tanuló ellen, annak
eredményéről kaphat-e jelzést az iskola?
Mór Csaba r. alezredes
Tájékoztatjuk az iskolát, a gyermekjóléti szolgálatot, kötelező tájékoztatási kötelezettségünk
van, ha az iskola tett feljelentést. A gyermekkorúaknál szabálysértési eljárás nincs. Ha
sértettként szerepel az iskola, csak akkor ad tájékoztatást, de a rendőrség a pedagógus részére
nem ad tájékoztatást az esetről. A szabálysértési eljárás határideje 30 nap, a garázdasági
ügyben a nyomozás több hétig is eltarthat.
Nem dolgozunk hiba nélkül, de ezen próbálunk javítani. Több olyan intézkedés volt, ami
szakmailag nem volt helytálló.
Bukta Lajos képviselő
Jó lenne, ha az iskolarendőr többet járna az iskolába, jelenléte legyen ott.
Mór Csaba r. alezredes
Már több iskola is jelezte, hogy a rendőri jelenlét legyen gyakrabban az iskolában. Ha igényli
az iskola, akkor kimegy a rendőr. Az iskola program fontos és részt vesz a kolléga az
iskolában, próbáljuk teljesíteni a vállalt feladatokat.
Bartók István iskolaigazgató
A garázdaság bűncselekménynek nincs visszatartó ereje.
Mór Csaba r. alezredes.
Megélhetéssel kapcsolatos bűnelkövetés ügyben az elkövető szabad lábon van, és újra
megteszi. Az ügyet minél előbb le kellene zárni, és akkor lenne visszatartó ereje, de így nincs.
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Bukta Lajos képviselő
Az iskolánkban sok a fizikai erőszak, ki kell hívni a rendőröket intézkedni. Lehetne-e
szakember segítségével konzultációt szervezni, tartani a pedagógusoknak, hogy ezt a
helyzetet is tudják kezelni.
Az idősek félnek a kerti lopásoktól, mennyire veszi komolyan a rendőrség a kerti lopásokat.
Mór Csaba r. alezredes
Nem a rendőrség feladata, ilyen konzultáció szervezése, más területen kell ezt megszervezni,
hogy az iskolai konfliktusokat kezelni tudják a pedagógusok.
Mi nem mérlegelünk, bejelentésre kimegy a rendőr a helyszínre és lefolytatja a szemlét.
Minden bejelentést komolyan veszünk, és reagálunk rá, a járőr kimegy és lefolytatja a
nyomozást.
Bartók István iskolaigazgató
Hogyan változtak a törvények a magán tulajdon védelmében?
Mór Csaba r. alezredes
Változni fog, nem tudok erre nyilatkozni. Januártól erről külön írásos tájékoztatást kap a
rendőrség.
Bukta Mária képviselő
Azt tapasztaltam, hogy a rendőrök a jelzésre kijönnek, de nincs visszatartó ereje a rendőri
jelenlétnek. Úgy gondolom, hogy sokkal határozottabban kellene fellépni a rendőröknek,
hogy a jelenlétüknek legyen visszatartó ereje.
Van a községben olyan személy, aki házi őrizetben van, és mégis kint járkál az utcán.
Mór Csaba r. alezredes
Házi őrizettel kapcsolatban rossz hírem van, nekünk a bíróságot tájékoztatni kell, és azt
tudomásul veszi. Rendőr nem intézkedhet, ha megszegi a házi őrizet szabályait, és nem tartja
be, akkor feljegyzést készít a rendőr és tájékoztatja a bíróságot. Bíróságnak kellene
intézkedni, de a gyakorlat az, hogy nem alkalmazzák.
Bukta Gábor polgármester
Polgárőrség jogköre csökkent, nem intézkedhetnek, nem sok mindent tehetnek.
Mór Csaba r. alezredes
A cél az, hogy erősítsék a közbiztonságot a kistelepülésen, polgárőrök lehetőségeit
megnyirbálták. Közbiztonság fenntartását az önkormányzatoknak és a rendőrségnek kell
biztosítani. Lehetőség van a polgárőrség megjelenésre. Tény, a polgárőr megjelenik, és végig
megy az úton, időseknek megnyugvást ad és visszatartó ereje van. A gyakorlat ezt mutatja.
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Bartók István iskolaigazgató
Hiányzik egy serif, aki fel van hatalmazva eszközökkel.
Mór Csaba r. alezredes
Ilyen nem lesz, nem tudunk létszámot biztosítani. Azon vagyunk, hogy mindenhol jelen
legyünk, létszám problémák vannak. Elmúlt 15 éve sok feladatot bíztak ránk, nekünk ez
mindennapi feladatot jelent, beszámolók, statisztikák.
Pásztor József képviselő
Már jó idő van, megnőtt a biciklizők létszáma, a cigánygyerekek zaklatják a bicikliző
gyerekeket, valamit kellene tenni, körzeti megbízott gyakrabban legyen a községben.
Ha ellenőrzik a kerékpárost a személyigazolványnak nála, kell lenni, mellénykötelező a
községben?
Bukta Imre képviselő
Ellenőrzési akciókkal kapcsolatban, visszajelzés érkezett, hogy a rendőrök nagyon vonalasan,
paragrafusszerűen intézkednek. Kellene nézni azt, hogy közösségben élünk, nincs lámpa vagy
szállít a kerékpáron és megbüntetik. Miért nem mondja a rendőr, hogy ez szabálytalan,
figyelmeztetni kellene először. Volt olyan eset, hogy zebrát követel a rendőr, amikor a
községben nincs zebra.
Bukta Lajos képviselő
Lehet tapasztalni, hogy a rendőrök alkalmazzák a kettős mércét. A cigány lakos tolja a
babakocsit fával és megbüntetik, és van, aki fát lop, és nem kapják el.
Mór Csaba r. alezredes
Ha konkrét történés jut tudomására a rendőrnek, akkor intézkedik.
Bukta Imre képviselő
Az elmúlt napokban fát hoztak be a polgármesteri hivatal udvarára, nem lett következménye
az ügynek. Bűnjelként a fának itt kellett volna lenni, intézkedés nem történt ez gyanús.
Mór Csaba r. alezredes
Önöknek kellene jelezni a rendőrség felé, ha észlelik az esetet. Konkrét adatok alapján tud a
rendőrség dolgozni, véleménnyel nem tud dolgozni. Tanúvallomást névtelenül lehet
megtenni, és kimennek a kollégák a bejelentésre.
Törekszünk, hogy szakmailag javítsuk a kollégák képesítését. Fiatal kollégák vannak, akik
most tanulják a rendőrségi munkát. Szakmai gyakorlat még nincs a fiataloknál.
Bukta Gábor polgármester
Van-e még kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban?
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Mór Csaba r. alezredes
Kerékpáros büntetéssel kapcsolatban nincsenek kritikák, nincs olyan utasítás, hogy hány
szabálysértést hozzanak és bírságoljanak a rendőrök. Volt valamikor elvárás a közterületen
működő rendszert kötötték helyszíni bírsághoz, szabálysértéshez.
Ez viszonylagos elvárás volt, csak mérce volt, de ez megszűnt.
Aránytalanság objektív elvekre épül, rendőrtől függ.
Kérem a polgármester urat és a képviselő-testületet, hogy az elmúlt időszak eseményeire
Falugyűlés összehívás kezdeményezésére, megoldások megbeszélésére.
Mi lehetőséget szeretnénk kérni, hogy a lakosokkal elbeszélgessünk.
Bukta Gábor polgármester
Kérésünk a rendőrség felé, hogy több rendőri jelenlét és intézkedés legyen a községben, nem
kell erről beszélni.
Amennyiben a képviselő-testület a rendőrségi beszámolót elfogadja, kérem kézfelnyújtással,
szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 28/2011. (V.17.) sz. határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat
testülete a Füzesabonyi Rendőrkapitányság
végrehajtott Mezőszemere közbiztonság
szóló munkájáról készült beszámolót az
szerint tudomásul veszi és elfogadja.

Képviselő2010. évben
helyzetéről,
előterjesztés

Határidő: azonnal
Fellelős: Képviselőtestület
Bíró Rita képviselő 20 órakor a képviselő-testületi ülésről távozott.
Bukta Gábor polgármester
A második napirendi pont előtt tárgyaljuk meg a negyedik napirendi pontot a közoktatási
társulással kapcsolatos tájékoztatót.
2.) Közoktatási társulással kapcsolatos tájékoztató.
Bukta Gábor polgármester
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Szihalom Önkormányzat Képviselő-testülete az
április 26-án tartott ülésén úgy határozott, hogy a közoktatási társuláshoz nem járul hozzá,
döntését azzal indokolta, hogy a közoktatás megreformálására irányuló kormányzati döntések
meghozataláig nem kíván változtatni oktatási rendszerén,
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Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a május 11-én tartott ülésén úgy
határozott, hogy sem pénzügyileg, sem szakmailag nem támogatja Mezőszemere Község
Önkormányzat közoktatási intézményfenntartó mikro-társuláshoz való csatlakozását.
Mezőtárkány Önkormányzatával is felvettem a kapcsolatot, az iskolaigazgatóval megkerestük
a polgármester asszonyt, az iskola létszámadatát is átvittük a tárgyalásra. A polgármester
asszony előzetes tájékoztatása alapján a társulást ők sem fogják támogatni.
Az önkormányzatnak a NEFMI felé kell fordulni, hogy mindent megtettünk a társulással
kapcsolatban, de mégsem jött létre.
Minisztérium felé engedélyt kell kérni, hogy ilyen létszámmal járuljon hozzá az iskola
működéséhez.
Bukta Mária képviselő
Ha megkapjuk az engedélyt, a normatíva szinten marad?
Bukta Gábor polgármester
Nem tudunk erre biztosan válaszolni, mivel a közoktatási törvény módosítása még nem jelent
meg.
Bartók István iskolaigazgató
A normatívánál teljesítményszorzót alkalmaznak, átlag létszámmal vagyunk, büntetik, akik
átlaglétszám alatt van, kényszerítenek, hogy zárják be az intézményt. Feladat ellátást kellene
támogatni. Halottam arról, hogy az állam átveszi a pedagógusok bérfinanszírozását, de az
iskola fenntartása önkormányzati feladat lesz. Nem fogadnak bennünket a környező
községekben, az iskola vezetése megbeszélte, hogy mi lenne a megoldás, de mielőtt
elmondom a javaslatot, szeretném, ha Önök döntenének, mert nem akarom Önöket
befolyásolni.
Bukta Gábor polgármester
Szihalom, Füzesabony és Mezőtárkány nem vállalja fel, hogy társul, mert hét pedagógusnak
kellene felmondani. Kérem, hogy javasoljanak lehetőséget, hogy ebben az egy évben
valahogy a működést biztosítani tudjuk.
Bukta Mária képviselő
Etnikai oktatás semmiképp ne legyen az iskolában. Ilyen gyereklétszám mellett kevés
normatívát kapunk.
Bukta Gábor polgármester
Kértem a pedagógusokat, hogy tüntessék el a túlóra számokat, osztály összevonásokról is
gondolkodni kell, csökkenteni kell a kiadásokat, mivel az önkormányzatnak kötelező
feladatai, közé tartozik az általános iskola működtetése.
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Bukta Mária képviselő
Írni kell a Nemzeti Erőforrás Minisztérium felé, hogy ilyen létszámok mellett nem tudja az
önkormányzat fenntartani az iskola működését. Megkerestem a Kormányhivatalnál Ungvári
Tamást, aki fogadott. Kértem, hogy segítsen valamilyen megoldást találni. Javasolta, hogy
Csoba Károly közoktatási szakértővel vegyem fel a kapcsolatot.
Törvényességet be kell tartani, május 31. napjáig meg kell hozni a döntését az
önkormányzatnak. Vannak kötelező dokumentumok, amit be kell szerezni.
Csoba Károly közoktatási szakértővel felvettem a kapcsolatot, aki csütörtökön fog fogadni.
Tartani kellene ezt az iskolát az átmeneti egy évre. A létszám normatíva nem elegendő az
iskola finanszírozására. Megszüntetésről nem lehet dönteni. Javaslom, hogy csütörtökön
legyen testületi ülés.
Széll Gáborné mb. körjegyző
Az 1-4 osztály semmiképp nem működhet, mint általános iskola, csak társulásban.
Bukta Gábor polgármester
Bukta Mária képviselő asszony nem kapott felhatalmazást a képviselő-testülettől, hogy
tárgyalásokat folytasson a Kormányhivatallal.
Meg kell hívni a csütörtöki ülésre Csoba Károly urat, aki tájékoztatja a képviselő-testületet a
lehetőségekről.
Etnikai oktatást is lehetne bevezetni erre az egy évre.
Meg kell nézni, hogy lehet ezt az egy éve kihúzni.
Az ÖNHIKI támogatással kapcsolatban sem kaptunk még érdemben döntést, hiánypótlást
kértek, még amit megküldtünk, remélem a kért támogatást, megkapjuk.
Bukta Imre képviselő
Mezőtárkány Önkormányzata még nem küldött testületi határozatot, hogy nem támogatják a
társulást. A másik két önkormányzatot megkerestük és hoztak is határozatot, de Mezőtárkány
felé nem ment megkeresés.
Bukta Gábor polgármester
Az iskolaigazgatóval kerestük meg Mezőtárkányt, de mivel a létszámok nem megfelelőek,
nem támogatják a társulást.
A Közoktatási Miniszter felé meg kell küldeni a megkeresést, mert nem tudjuk fenntartani az
iskolát.
Bukta Imre képviselő
A képviselő-testület által elkészített I. számú értesítőben megírtuk, hogy megbíztunk, hogy
Szihalom Önkormányzattal tárgyalást folytassál a társulás lehetőségéről, akkor feljelentéssel
fenyegették, mert nem volt határozat róla.
Most Mezőtárkány esetében nem volt határozat a megbízásra, mégis az iskolatársulással
kapcsolatban intézkedtél.
Bukta Mária képviselő jogilag szeretett volna tájékozódni, hogy megtarthatjuk-e az iskolát.
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A polgármester úr intézkedni ment Mezőtárkányba, Bukta Mária képviselő csak tájékozódni
ment és ez nagy különbség.
Bukta Gábor polgármester
Bukta Mária képviselő, ha találkozik Csoba Károly közoktatási szakértővel, kérje meg, hogy
jöjjön el a testületi ülésre.
Az iskolával kapcsolatban el kell készíteni egy szakértői véleményt, és azt is meg kell küldeni
a minisztérium felé.
Bukta Mária képviselő
Ez a testület ma erről nem fog dönteni, az iskolát tovább ilyen formában nem tudja
működtetni. A közoktatási szakértő javaslatát és véleményét ki kell kérni a döntés előtt.
Holnap beszélek Csoba Károly úrral és megkérem, hogy jöjjön el a testületi ülésre, nem
szeretném, ha a testület rossz döntést hozna.
A kötelező túlórát nem fogjuk elvenni a pedagógusoktól.
Meg kell kérni Prokajné Bukta Ritát, hogy végezzen számításokat, hogy ha marad az iskola
mennyi lesz a költség.
Széll Gáborné mb. körjegyző
A döntés előtt javaslom, hogy hallgassuk meg Csoba Károly közoktatási szakértőt. Nekem
nincs javaslatom ennek a problémának megoldására.
Pásztor József képviselő 21 óra 10 perckor távozott a testületi-ülésről.
3.) Gyermekjóléti szolgálat tájékoztatója
Bukta Gábor polgármester
Felkérem Bukta Lajos családgondozót, hogy a gyermekjóléti szolgálat beszámolóját
ismertesse. Az írásos beszámolót minden testületi tag megkapta.
A gyermekjóléti beszámoló a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.
Bukta Lajos családgondozó képviselő
Az írásos beszámolót a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. Tv. 96 §. (6) bekezdése alapján készítettem el, szóban nem szeretném kiegészíteni.
Kérem a képviselő-testületet, hogy a beszámolóval kapcsolatban az észrevételeiket,
javaslataikat tegyék meg.
Bukta Mária képviselő
A beszámolóban a veszélyeztetettség okai le vannak írva, szerintem ezek a szempontok
alapján a községben élő veszélyeztetett gyermekeket védelembe kellene venni.
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Széll Gáborné mb. körjegyző
A veszélyeztetett gyermekek alap ellátásba vannak véve, és ha az ez nem vezet eredményre,
akkor kerül sor a védelembe vételre.
Bukta Lajos családgondozó
A gyermekvédelmi törvény alapján a legkisebb elvet kell alkalmazni, azzal még nem oldódik
meg a probléma a családnál, ha a gyermekek védelembe vannak véve.
A családból való kiemelés, pszichés hátrány a gyermekeknek, csak nagyon indokolt esetben
lehet a gyermekeket állami gondozásba vinni.
Nagyon indokolt esetben ilyen a - gyermekbántalmazás, hajléktalanság – akkor azonnal lehet
intézkedni.
Bukta Gábor polgármester
Van-e még a napirendi ponttal kapcsolatban észrevétel, amennyiben nincs, kérem a
gyermekjóléti szolgálat munkájával kapcsolatban elkészített beszámolót a képviselőtestület
határozatban, fogadja el.
A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 1 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 29/2011. (V.17.) számú határozata
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi munkájáról
szóló beszámolót az előterjesztés szerint tudomásul
veszi és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület

4.) Gyámügyi Igazgatásról beszámoló jelentés.
Bukta Gábor polgármester
Felkérem Széll Gáborné mb. körjegyzőt, hogy a gyámhatósági beszámolót ismertesse.
Az írásos beszámolót minden testületi tag megkapta.
A gyermekjóléti beszámoló a jegyzőkönyv 3. .sz. melléklete
Széll Gáborné mb. körjegyző
Az írásos beszámolót a kolléganő készítette el, én 2011. március 01.-től helyettesítek a
körjegyzőségnél. Az írásos anyagot minden testületi tag megkapta, ha van kérdésük, azt
kérem, tegyék meg.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXI. tv. 96. §. (6)
bekezdésében előírt át fogó értékelést kell készíteni a települési gyámhatósági
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intézkedésekről, melyet minden évben el kell készíteni és meg kell küldeni a Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatala részére.
Kérem a beszámolóval kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat.
Bukta Gábor polgármester
Amennyiben nincs kérdés a beszámolóval kapcsolatban, kérem a képviselő-testületet, hogy a
beszámolót az előterjesztés szerint fogadja el.
A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta.
Mezőszemere
Község
Önkormányzat
Képviselőtestület 30/2011. (V.17.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Mezőszemere - Egerfarmos Körjegyzőség
Mezőszemerei
Hivatalának
2010.
évben
tett
gyermekjóléti
és
gyermekvédelmi
feladatainak
ellátásáról és a gyámhatósági intézkedéseiről szóló
2010. évi beszámolóját az előterjesztés szerint
tudomásul veszi és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület.

5.) Bejelentések, indítványok.
Bukta Imre képviselő
Az önkormányzat költségeinek csökkentése érdekében javaslom, a központi konyha
bérbeadását. Erről azonnali hatállyal kell dönteni, hogy a bérbeadásra a pályázatot ki írja az
önkormányzat.
Bukta Gábor polgármester
Elkészítettem a két testületi ülés közötti időszakban elvégzett munkámról szóló beszámolót,
melyet minden testületi tag megkapott.
A beszámoló a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete.
A központi konyha bérbeadását egy külön testületi ülésen kell megbeszélni. Számításokat kell
végezni, a kötelező étkezőket és a létszámot ki kell számolni, hogy megéri-e bérbe adni.
Közös testületi ülést kell tartani a Lövei László körjegyző munkaügyi perével kapcsolatban,
ami május 23-án hétfőn lesz.
Bukta Mária képviselő
Akkor a közös testületi ülés után döntsünk a központi konyha működéséről.
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Bukta Imre képviselő
Bevétel még az önkormányzatnak az 1.-Ft telkek bérbe adása, akik már művelik a területet,
bérleti díjat kell megállapítani. Legyen döntés róla.
A Faluház működésének kötelezettsége júniusban letelik, arról is dönteni kell.
Bukta Gábor polgármester
A Faluház működésének kötelezettsége 2012. január 1-én jár le, utána nincs kötelezettség.
Falunapot is meg kell beszélni.
Pásztor József képviselő
A falunap megtartása már hagyomány, szerintem most is meg kell tartani.
Bukta Gábor polgármester
A Faluházat meg kell tartani, csak kevesebb költséggel.
A falunapot helyi szervezéssel, minimális költséggel kell megszervezni. Legyen sportverseny
a sportpályán, estére pedig nem hívunk meg sztárvendéget, illetve tűzijáték sem lesz
megtartva.
A Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet megkeresett, hogy a 10.000.000.-Ft-os
folyószámlahitel lejár 2011. június 1-én. Mivel nem tudjuk visszafizetni, ezért a képviselőtestületnek hozzá kell járulni, hogy a hitelt további egy évre meghosszabbítsuk.
Gazsi László képviselő
A képviselő-testület döntött már hitelfelvételről, de a hitelintézet elutasította a kérelmet, ez
még most is fenn áll.
Bukta Gábor polgármester
A hitelintézet nem ad hitelt az ÖNHIKI pályázat miatt.
Amennyiben megkapjuk a támogatást a szállítói tartozásokat, fogjuk kifizetni belőle.
Kérem a képviselő-testületületet,
meghosszabbításról.

hogy

határozatban

döntsön

a

folyószámlahitel

A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében hozzájárul, hogy a Füzes
Takarék Szövetkezeti Hitelintézettől felvett 10.000.000.-Ft-os folyószámlahitelt további egy
évre meghosszabbítsa.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 31/2011. (V.17.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárul, hogy az Önkormányzat által a
Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézettől felvett
122007-019-612 szerződésszámú 2011. június 1.
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lejáratú 10.000.000.-Ft összegű folyószámlahitel
visszafizetését további egy évre meghosszabbítsa.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
a szerződést kösse meg, és az ügyintézéssel kapcsolatos
teendőket lássa el.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület, Bukta Gábor polgármester
Bukta Gábor polgármester
Mivel több hozzászólás, bejelentés nem volt Bukta Gábor polgármester megköszönte a
képviselőtestületi tagok és meghívott vendégek megjelenését és az ülést 22 óra 30 perckor
bezárta.

K.m.f.

Bukta Gábor
polgármester

Széll Gáborné
mb. körjegyző

Bukta Mária
jegyzőkönyv hitelesítő

