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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület üléséről 2011. október 18.án (kedd) délután 17 órai kezdettel.
Az ülés helye: Mezőszemere Község Önkormányzat tanácskozó terme
Jelen vannak: Bukta Gábor polgármester
Bukta Imre
Bukta Lajos
Bukta Mária
Gazsi László
Pásztor József
Igazoltan távol: Bíró Rita
Tanácskozási joggal meghívottak: Széll Gáborné mb. körjegyző
Lakosság részéről:
Bukta Gábor polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a megválasztott polgármester és 6 képviselő-testületi tagból 5 képviselőtestületi tag jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja.
Javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Bukta Mária képviselőt.
Javasolja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását.
1.) Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének szándék nyilatkozata a
körjegyzőség létrehozására.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
2.) Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvétel megbeszélése.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
3.) Általános Iskola és Óvoda az „Intézményi informatikai infrastruktúrafejlesztés a
közoktatásban” című pályázat megbeszélése.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
4.) Hangos híradó és térfigyelő kamera rendszerre benyújtott pályázatok megbeszélése.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
5.) Játéktermek létesítésének és működésének feltételeiről szóló rendelet megtárgyalása.
Előadó: Széll Gáborné mb. körjegyző
6.) Bejelentések, indítványok.
A képviselő-testület egyetért a jegyzőkönyv hitelesítő személyével és a napirendi pontok
megtárgyalásával.
Bukta Gábor polgármester
Elkészítettem a két testületi ülés közötti időszakban elvégzett munkámról szóló beszámolót,
melyet minden testületi tag megkapott.
A beszámoló a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.
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1.) Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének szándék nyilatkozata
a körjegyzőség létrehozására.
Bukta Gábor polgármester
Szihalom Önkormányzat képviselőtestülete megküldte a körjegyzőség létrehozásáról szóló
76/2011. (VIII.29.). számú határozatát, melyben egyhangúlag úgy döntött, hogy szándékét
fejezi ki Szihalom - Mezőszemere községek között 2012. január 1-től körjegyzőség
létrehozására.
A körjegyzőséget bármely nappal létre lehet hozni, de a normatívát csak a következő hónaptól
lehet igényelni.
Szerintem a körjegyzőség létrehozása 2012. január 30-31-el lenne aktuális. Mezőszemere –
Egerfarmos körjegyzőség 2011. december 31-vel fog megszűnni. A jegyzői illetve a
körjegyzői állásra pályázatot kell kiírni, el kell dönteni, hogy mit szeretne a Mezőszemere
képviselő-testület, hogy legyen-e körjegyzőség, vagy önálló jegyző legyen a községnek.
Jó lenne, ha mindennap lenne jegyző a községben, mert az egy nap helyettesítés nagyon
kevés, nem tudja a jegyző a feladatokat ellátni. Tervezetek vannak már az önkormányzati
törvényre, de még azt nem tudjuk, hogy fog változni.
Bukta Imre képviselő
Mi a polgármester álláspontja a körjegyzőséggel?
Bukta Gábor polgármester
Az lenne a cél, hogy legyen jegyző Mezőszemerén.
Széll Gáborné mb. körjegyző
Elkészítettük a pénzügyi kimutatást arra vonatkozóan, hogy ha körjegyzőség létrejönne.
A körjegyzőség bevétele 5.118.360.-Ft, a kiadás összesen 6.716.732.-Ft. Amennyiben
aljegyzőt fog alkalmazni a körjegyzőség akkor a kiadás még plusz 5 millió forint lesz.
Gazsi László képviselő
Ha önálló jegyző lesz, akkor annak mennyi lesz a költsége.
Széll Gáborné mb. körjegyző
A jegyző bére kb. 4,5 millió forint.
Bukta Gábor polgármester
A körjegyző bére éves szinten kb. 6 millió forint, az állami normatíva nem fedezi ezt az
összeget, és az önkormányzatnak hozzá kell tennie. Ha felveszünk egy jegyzőt annak a bérét
az önkormányzatnak, kell biztosítani támogatást nem kapunk rá, és az havi szinten kb.
300.000.-Ft.
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Bukta Mária képviselő
Úgy gondolom, hogy most az érvényes jogszabályok figyelembe vételével döntsön a
képviselő-testület. A falu kép javítását csak akkor tudjuk biztosítani, ha egy jegyző lesz
főállásban Mezőszemerén. Azt javaslom, hogy önálló jegyzőben gondolkozzon a testület. A
jegyzői állást meg kell pályáztatni, a beadási határidő legyen november 30, és az állás
betölthető 2012. január 1-től. Olyan jegyzőt kell választani, aki dolgozni akar, az iskolai
végzettségnél elég az államigazgatási főiskola.
Nem bízom a szihalomi testületben, abban hiszek, hogy az önkormányzatnak legyen egy
jegyzője, még akkor is, ha hozzá kell tenni a bért. A pályázatokat december hónapban
elbíráljuk.
Gazsi László képviselő
Mi lesz Széll Gáborné jegyzővel, aki most helyettesít a községben.
Bukta Mária képviselő
Amennyiben nem engedi Szihalom Önkormányzata, hogy tovább helyettesítsen akkor jegyző
nélkül, marad az önkormányzat.
Voltam a Heves Megyei Önkormányzat jogtanácsosánál és erre vonatkozóan kértem a
véleményét. Ő azt mondta, hogy amennyiben nem engedik helyettesíteni, addig meg lehetne
bízni egy köztisztviselőt az államigazgatási feladatok ellátására. Ez két hónap lenne, s már
január 1-től pedig lenne jegyző.
Bukta Gábor polgármester
Széll Gáborné jelenleg szabadság idő alatt helyettesít Mezőszemerén, szerintem nem lesz
akadálya, hogy ebben az évben helyettesítést lásson el Mezőszemerén.
Amennyiben nem, akkor lehet megbízni egy köztisztviselőt, az országgyűlési választások
ideje alatt a választási feladatokkal Benkár József főjegyző megbízta Bozsó Lászlónét.
Bukta Mária képviselő
Ha ellátja a megbízást, akkor azért juttatást kap.
Bukta Gábor polgármester
A testületnek dönteni kell, hogy akar-e körjegyzőséget Szihalom önkormányzattal, erről
határozatot kell hozni.
Valamint dönteni kell, abban, hogy jegyzői pályázatot hirdet meg.
Gazsi László képviselő
Felvetődött, hogy a jegyzőnő szabadság ideje alatt helyettesít, milyen jogcímen kapja a
helyettesítési díjat?
Széll Gáborné mb. körjegyző
Megbízási szerződést kötöttünk, ami alapján kapom a helyettesítésért járó díjat.
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Bukta Imre képviselő
A körjegyzőség létrehozásával pluszjuttatást kaptunk, de az önkormányzatot negatívumok
érték. Lássuk be, hogy a körjegyzőség létrehozása nem érte el célját. A Lövei László
körjegyző ügyében Egerfarmos Mezőszemerét hibáztatja, mert nem mondottak fel neki
felmondási idő alatt. Meg ez fordítva is igaz, mert mi Egerfarmost hibáztatjuk, mert Lövei
munkaügyi perében az eljárás lefolytatásában eljárási hibát vétett.
Véleményem szerint legyen önálló jegyzője Mezőszemerének, s a jegyző iskolai
végzettségénél a főiskolai végzettség legyen előtérbe, hogy a jegyző bére kevesebb legyen.
A jegyzői állást meg kell hirdetni, s azt javaslom, hogy a beérkezett pályázatok elbírálásánál
ne egy nap alatt döntsön a testület, hanem egy nap csak két jegyzői pályázót hallgassunk meg.
Nem javaslom, hogy a polgármesterektől kérjünk információt, ha kérünk is, akkor a
Kormányhivataltól kell kérni.
Az se legyen szempont, hogy itt lakjon, legyen független.
Bukta Gábor polgármester
Annak idején Lövei ügyben nem Mezőszemere nem hagyta, hogy felmondjunk neki, ugyanis
a Kormányhivatal tájékoztatása szerint, ha a jegyző3 napon belül jegyzői állásban
helyezkedik el, akkor folyamatos a munkaviszonya, s próbaidőt nem lehetett, volna kiírni. A
két testület erről tárgyalt, de nem döntött érdemben.
Széll Gáborné mb. körjegyző
Ha másik helyről jegyzőként ment el és jegyzőként helyezkedik el az új munkahelyén a
munkaviszonya folyamatos, és próbaidőt nem lehetett volna kikötni.
Bukta Lajos képviselő
Javaslom, hogy szakmai referenciát kérjünk a pályázóról.
Bukta Gábor polgármester
Javaslom, hogy határozatban döntsön a képviselő-testület a körjegyzőségről, valamint a
jegyzői állás pályázati kiírásáról.
Felteszem a kérdést, aki egyetért azzal, hogy Szihalom - Mezőszemere körjegyzőség ne jöjjön
létre az kézfelnyújtással, szavazzon.
A képviselőtestület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 60/2011. (X.18.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete
egyhangúlag úgy döntött, hogy nem kíván körjegyzőséget
létrehozni Szihalom Települési Önkormányzattal.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy
tájékoztassa
Szihalom
Település
Önkormányzat
Képviselő-testületét.
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Határidő: azonnal
Felelős: Képviselőtestület.
Bukta Gábor polgármester
Felteszem a kérdést, ki az aki egyetért azzal, hogy jegyzői állásra pályázatot hirdessünk meg.
A jegyzői pályázatban ne legyenek feltételek meghatározva, s szakmai gyakorlat se legyen
kikötve. A pályázat benyújtási határideje 2011. november 30. legyen s a jegyzői állás 2012.
január 1.-től legyen betölthető.
A képviselő-testület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat
testület 61/2011. (X.18.) sz. határozata.

Képviselő-

Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy jegyzői állásra pályázatot ír ki. A
jegyzői pályázat benyújtási határideje 2011. november 30.
A jegyzői állás 2012. január 1-től betölthető.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a
jegyzői állásra a pályázatot írja ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Bukta Gábor polgármester
Gazsi László képviselő
Ha megküldjük Szihalom Önkormányzatnak a döntésünket, mi lesz a jegyzői megbízással?
Bukta Mária képviselő
Meg kell írni a Szihalom Önkormányzatnak, hogy megköszönjük, hogy biztosított a jegyzői
helyettesítést és bízunk abban, hogy 2011. december 31-ig a helyettesítést biztosítja.
Bukta Imre képviselő
Szihalom Önkormányzat részéről van határozat, hogy hozzájárultak a helyettesítéshez?
Széll Gáborné mb. körjegyző
Igen van testületi határozat róla.
2.) Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvétel megbeszélése.
Bukta Gábor polgármester
Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium megküldte az Arany János Tehetséggondozó
Programban való részvételi tájékoztatóját. A tájékoztatást átküldjük az Általános Iskola
részére, s amennyiben lesznek tanulók, akik részt kívánnak venni a programban pályázatot,
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készítenek el, melyet az iskola megküld a képviselő-testület részére, s a testületnek
határozatban kell dönteni-e, hogy támogatja-e a pályázatot. A pályázat támogatásnak anyagi
vonzata van, amiről a képviselő-testületnek kell döntenie.
Bukta Mária képviselő
Az előző évben is volt ilyen pályázó, akit anyagilag is támogatott az Önkormányzat.
Bukta Gábor polgármester
Az iskolába felvételizni kell a tanulónak, s hiába támogatja az önkormányzat, ha nem felel
meg a felvételi követelményeknek a tanuló, nem veszik fel az iskolába.
Bukta Imre képviselő
Elvi támogatást kap az iskola, hogy támogatja az önkormányzat a tanulót, de felvételi
elbeszélgetés van a tanulóval.
Bukta Gábor polgármester
A pályázat támogatásáról az önkormányzatnak december 12-ig kell, melyet meg kell küldeni
a pályázati anyaggal az iskola részére.
Az általános iskola majd átküldi azon tanulók pályázatát, akik szeretnének részt venni az
Arany János Tehetséggondozó Programban, s akkor dönt a testület a támogatásról.
3.) Általános Iskola és Óvoda az „Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés
a közoktatásban” című pályázat megbeszélése.
Bukta Gábor polgármester
A TIOP-1.1.1-11/1/ sz. „Intézményi Informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban”
című pályázatra lehet pályázatot benyújtani. A pályázat keretében iskolai informatikai
eszközök (laptopok, asztali gépek, digitális táblák) szerezhetők be. A támogatás mértéke
minimum 5 millió Ft, maximum 200 millió Ft., a támogatás intenzitása 100 %, a pályázat
benyújtás tervezett határideje: 2011. október 3-tól 2011 november 18-ig.
A pályázati felhívást átadtam az iskolaigazgatónak, aki informatikus tanárral elkészíti, a
pályázathoz létszám adatokra is van szükség. Pályázatíróval is beszéltem, aki az elkészített
anyagot elkészíti és benyújtja.
Bukta Mária képviselő
A pályázatíró mennyit kért a pályázat megírásáért? Ki kérte fel a pályázat írót, hogy készítse
el a pályázatot.
Bukta Gábor polgármester
Én kértem fel Márkus János pályázat írót, hogy készítse el a pályázatot. A pályázat
elkészítéséért nem kell fizetni, mert benne van a monitoring rendszerben.
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Gazsi László képviselő
Az a baj, hogy az állam nem ír ki az iskolák felújítására pályázatot, csak számítógépekre. Jó
ötletnek tartom, a pályázatot, de nem erre kellene pályázni.
Informatikai pályázatot nyújtott be a Hivatal, van-e eredmény?
Bukta Gábor polgármester
Igen volt pályázat benyújtva, de mivel a pályázatot megszüntették ezért nem lett belőle
semmi.
4.) Hangos híradó és térfigyelő kamera rendszerre benyújtott pályázatok
megbeszélése.
Bukta Gábor polgármester
Tóth Mária pályázat író e-mailben kérte, hogy a Leader pályázathoz szükséges a képviselőtestület határozata.
A határozati javaslatot is megküldte, melyben a hangoshíradó kialakítása Mezőszemerén
költségei szerepelnek. A pályázat bekerülési költsége bruttó 5 millió forint, az igényelt
támogatás 4 millió forint és a saját forrás, amit hozzá kell tenni 1 millió forint.
Bukta Imre képviselő
A döntés arról szól, hogy az önkormányzatnak 1 millió forintjába fog kerülni a hangoshíradó
kiépítése, mivel a beruházás 5 millió forintba kerül, s az önkormányzatnak az ÁFÁ-t ki kell
fizetni.
Erről a pénzről kell dönteni, de nem tudjuk, hogy milyen forrásból biztosítunk erre összeget.
Bukta Gábor polgármester
A települések közül csak mi nem pályáztunk a Leader pályázaton belül, ezért bízzunk benne,
hogy a pályázatot pozitívan fogják elbírálni.
A héten csütörtökön lesz értekezlet Tenken a Leader pályázatokkal kapcsolatban.
Kérem, a képviselő-testületet, hogy a hangoshíradó pályázattal kapcsolatban az elhangzott
paraméterekkel a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
A képviselő-testület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.

Mezőszemere
Községi
Önkormányzat
Képviselőtestület 62/2011. (X. 18.). sz. határozata.

Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete
pályázatot kíván benyújtani az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
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76/2011. (VII.29) FM rendelet alapján hangoshíradó
kialakítására.
Pályázat tárgya: Hangoshíradó kialakítása Mezőszemerén
A beavatkozások tervezett bekerülési költsége:
5.000 eFt
Igényelt társfinanszírozás összege:
4.000 eFt
Hozzárendelt saját forrás:
1.000 eFt

bruttó

A képviselőtestület a beavatkozások megvalósításához
hozzárendelt saját forrást a beruházási és felújítási alapja
terhére biztosítja.
A képviselőtestület felkéri a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, meghatalmazza a pályázat
benyújtásra.

Határidő: azonnal
Felelős: Bukta Gábor polgármester
5.) Játéktermek létesítésének
megtárgyalása.

és

működésének

feltételeiről

szóló

rendelet

Széll Gáborné mb. körjegyző
Az előző képviselő-testületi ülésen vetődött fel a nyerő automaták beszüntetése a községben,
utána néztem, a jogszabály nem ad lehetőséget, hogy az egész településre illetve a már
folyamatban lévő vállalkozásokra kiadott engedélyek visszavonására, csak az elkövetkezendő
eljárásokra fog szólni a rendelet. A rendeletben meg kell határozni az utcákat, területeket
illetve övezeti besorolásokat, melyet a rendelet mellékletében kell szerepeltetni.
A rendelet tervezetet elkészítettem, melyet minden képviselő megkapott.
A rendelet tervezet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.
A képviselő-testületnek meg kell határozni az utcákat, melyre szóljon a tiltó rendelkezés.
Bukta Imre képviselő
Mezőszemere esetében a Tűzoltó Sörözőről van szó. Több szempontból lehet kritériumot
alkalmazni, iskola 500 m. belül lehetne írni, hogy a főútvonalon vagy nevezzük meg
Szabadság utat. Az 500 m körzetbe a nagykocsma is bele esik.
Bukta Gábor polgármester
Szabadság úton benne van Kiskocsma is.
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Széll Gáborné mb. körjegyző
Az 500 m-es körzet benne van a rendelet tervezetben, illetve bele tesszük, hogy a fő útvonal
mentén, Szabadság úton végig. A Tűzoltó sörözőre nem kérték az engedélyt, nem keresték
meg a hivatalt engedély kiadás ügyben.
Az is el kell dönteni, hogy a rendelet mikortól lépjen hatályba. Amennyiben a a kihirdetés
holnaptól lép hatályba akkor az órát is meg kell jelölni.
Bukta Gábor polgármester
Megkérdezem a képviselő-testületi tagoktól, hogy aki egyetért a jegyző által elkészített
rendeletet, ami a játéktermek létesítéséről és működésének feltételeiről szól, azzal a
kiegészítéssel, hogy a legyen benne a Szabadság útra végig korlátozva.
A képviselőtestület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében a következő rendeletet hozta.
Mezőszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2011. (X. 18.). számú
Önkormányzati Rendelete
A Játéktermek létesítéséről és működésének feltételeiről
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A §. (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőt rendeli el:
1.§.
E rendelet hatálya kiterjed Mezőszemere község közigazgatási területén létesítendő és az itt
működő, pénznyerő automatákat üzemeltető játéktermekre és vendéglátóipari üzletekre
(továbbiakban: játékterem).
2. §.
Nem létesíthető játékterem, illetve nem adható ki jegyzői szakhatósági hozzájárulás
játékterem létesítéséhez a mellékletben meghatározott területen.
3.§.
Játékterem nem működtethető ifjúsági-, gyermek-, oktatási vagy nevelési intézmény, vallás
gyakorlására szolgáló egyházi intézmény 500 m-es körzetén belül, továbbá Mezőszemere
Község közigazgatási területén, Szabadság út végig.
4.§
Ez a rendelet 2011. október 19-én lép hatályba.
5.§.
E rendelet rendelkezéseit a már benyújtott, de még el nem bírált eljárásban is alkalmazni kell.
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Mezőszemere, 2011. október 18.
Bukta Gábor
Polgármester

Széll Gáborné
mb. körjegyző

Záradék: Kihirdetve 2011. október 19. de. 10 óra.
Gazsi László képviselő
Ki fogja ellenőrizni, hogy az elfogadott rendeletet betartsák az üzletek?
Széll Gáborné mb. körjegyző
A rendőrségnek kell ellenőrizni.
6. ) Bejelentések, indítványok.
Széll Gáborné mb. körjegyző
A képviselő-testületi tagok jelezték, hogy az óvoda udvarán veszélyes fák vannak, amit ki
kellene vágni, illetve le kell gallyaltatni. Helyszíni szemlét tartottam Gazsi László
képviselővel s megállapítottam, hogy 3 db fa kivágását és 8 db fa gallyalását el kell végezni,
mert balesetveszélyes.
Elkészítettem a határozati javaslatot a fa kivágásra. Szeretném megkérdezni, hogy mi legyen a
határidő a fa kivágásra.
Bukta Gábor polgármester
Felvettük a kapcsolatot a Tűzoltósággal és ők a fa kivágást 1 millió forintért vállalják. A fa
kivágás 4-5 napot venne igénybe. Szeretnénk ezeket, a fákat saját dolgozóinkkal kivágatni.
Van 3 -4 fa, aminek a gallyalását kell elvégezni, mert balesetveszélyesek. A fa kivágást csak
hétvégén lehet elvégezni, amikor nincsenek gyerekek az intézményben.
Gazsi László képviselő és Bíró Ferenc karbantartó megpróbálja a fákat kivágni.
Gazsi László képviselő
Nincs pénz rá, hogy fizessünk a fa kivágásért. Én és Bíró Ferenc vállaljuk, hogy a veszélyes
fát kivágjuk. Az lenne a kérésem, hogy közmunkásokat biztosítson a Hivatal, a kivágott fák
eltávolításában.
Bukta Gábor polgármester
Egyetértek, amit Gazsi László képviselő elmondott, a fa kivágásról határozatban kell dönteni
a képviselő-testületnek.
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Széll Gáborné mb. körjegyző
A fákat balesetvédelmi szempontból ki kell vágni, erről a képviselő-testületnek határozatban
kell dönteni.
Bukta Gábor polgármester
Aki egyetért azzal, hogy az óvoda udvarán lévő 3 db. balesetveszélyes fa kivágással, az
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodással a következő határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 63/2011. (X.18.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy az Óvoda udvarán található,
elöregedett, balesetveszélye 3 db. fa kivágásról
gondoskodik.
Emellett szükséges 8 db. Fa gallyazását is megoldani.
Határidő: 2011. november 30.
Felelős: Bukta Gábor polgármester
Gazsi László képviselő
Szeretném megkérdezni, a jegyzőnőtől, hogy az SZMSZ módosítása hogy áll?
Széll Gáborné mb. körjegyző
A képviselő-testület tiszteletdíj megállapítására külön rendeletet fogadott el a képviselőtestület, ezért nem kell az SZMSZ-be szerepeltetni. Az SZMSZ rendelet módosítása
folyamatban van, de még nem készült el.
Bukta Mária képviselő
A falubejárást követően kimentek-e a büntetések az ingatlan tulajdonosok részére?
Széll Gáborné mb. körjegyző
Igen kimentek.
Bukta Mária képviselő
A falubejárás során, a Rákóczi úton lévő régi pékség épület lebontását kezdeményezte a
képviselő-testület, de nem történt az ügyben érdemi intézkedés.
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Bukta Gábor polgármester
A bontásra való kérelmet megküldtük a Füzesabonyi Építéshatóságnak, akik kötelezték a
tulajdonosokat, hogy bontsák el. Én úgy tudom, hogy Kázmér József fogja elbontani a régi
épületet s a törmeléket is, el fogja szállítani.
Széll Gáborné mb. körjegyző
A Füzesabonyi Építési Hatóság ki jön ellenőrizni, s amennyiben nincs elvégezve a bontás,
akkor büntet és elrendeli az azonnali bontást, amit vállalkozóval kötött szerződés alapján fog
elvégeztetni.
Bukta Gábor polgármester
A füzesabonyi építés hatóság pályázatot írt ki az életveszélyes ingatlanok bontására, amilyek
vállalkozó elnyeri a pályázatot, az fogja lebontani az ingatlant és a törmeléket is el, kell
szállítania.
Bukta Mária képviselő
Az Árpád úton elbontotta a vállalkozó az épületet, de a törmeléket ott hagyta, fel kell
szólítani, hogy a törmeléket szállítsa el mielőtt még a rossz idő nem következek be. Mi
érdekünk, hogy amit elkezdtünk, csináljuk végig.
Gazsi László képviselő
A Széchenyi úton is van lebontatlan rom, van-e határozat rá, hogy elszállítsa a szemetet.
Bukta Gábor polgármester
Mivel nem elérhető a tulajdonos, ezért a romot az önkormányzatnak kell elszállítatni.
Bukta Mária képviselő
Arra is van építési hatósági határozat, miért nem lehet ott intézkedni?
Vagy be sem lett adva a Széchenyi út?
Széll Gáborné mb. körjegyző
Amit a képviselők felírtak nekem, azt mind elküldtem a Füzesabonyi Hatóság felé, de hogy a
Széchenyi út benne volt-e nem tudom.
Bukta Mária képviselő
Amennyiben nem volt jelezve, akkor utólag kell elküldeni az Építési Hatóság felé.
A Csikójáron sok a szemét, tárgya, az önkormányzatnak el kellene szállítatni.
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Bukta Gábor polgármester
A legelő külterület, a Kálmánháza használja, de gép kell hozzá, hogy a szemetet onnan el
tudja szállítatni, de megígérte, hogy rendbe fogják tenni a területet.
Gazsi László képviselő
Kollár Lajos javasolta, hogy jelöljünk ki egy olyan területet, ahová az állattulajdonosok a
trágyát ki tudják vinni szemét nélkül, majd hasznosításra kerül.
Bukta Gábor polgármester
A gazdákat kell összehívni és ezt a trágya elhelyezést velük megbeszélni. Kell egy kijelölt
terület, ahová hetente egyszer kiviszik a trágyát, de szemét nélkül.
Javaslom, hogy mihamarabb hívjuk meg a gazdákat a Szemere-mag kft-ét és az állattartókat,
és jelöljünk ki velük közösen egy olyan területet, ahol a gép, a trágyát fel tudja túrni és a
területet rendbe, tudják tartani.
Gazsi László képviselő
Javaslom, hogy bízzuk meg a polgármestert, hogy november közepére a találkozót szervezze
meg.
Bukta Mária képviselő
A képviselő-testület határozatot hozott, hogy a belső ellenőrzés vizsgálja meg a Kálmánházi
Húsüzem elszámolását. Én szerettem volna beszélni a belső ellenőrökkel, de mikor én
kerestem őket, már az ellenőrzést befejezték.
Személyesen Bukta Imre képviselővel kértünk egy találkozót a belső ellenőrrel. A
határozatban nem tértünk ki, hogy pontosan mit szeretnénk kérni. A szállítói állományt és a
konyha kapcsolatát vizsgálták, ami jól működik.
A Kálmánházi elszámolást szeretnénk kérni a polgármestertől, tegye elénk a nyitott tételeket,
iparűzési adó, gépjárműadó, földbérleti díjak elszámolását.
Nem a konyha ellenőrzést kértük, csak a hússzámlákat.
Abban maradtunk a belső ellenőrökkel, hogy egy új határozatot hoz a képviselőtestület, és a
hozott határozatát kibővíti a képviselőtestület az iparűzési adó, gépjárműadó, földbérleti díj
befizetése mikor történt meg. A határozatot meg kell küldeni a füzesabonyi kistérségnek és
hétfőn de. lejönnek és megnézik még a kért ellenőrzést.
Nekem munkahelyem van, s munkaidőben kell intézkednem, holott a képviselő-testület
határozatot hozott róla.
Hogy állhatott elő ez a helyzet, mit kell még csinálni, hogy jó működjön a kapcsolat.
Bukta Gábor polgármester
Én elmondtam, hogy mire irányul az ellenőrzés, azt mondták, hogy erre nem kaptak
megbízást.
A jegyző elküldte a megkeresést és a képviselő-testület határozatát.
A belső ellenőr azt is elmondta, hogy az egyik képviselő úr felhívta őket telefonon és
megkérdezte, hogy mikor jönnek ellenőrizni, amiről tájékoztatást kapott.
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A gazdálkodási előadó is mondta, hogy mit ellenőrizzenek még.
Széll Gáborné mb. körjegyző
Én leírtam, hogy a Kálmánházi Húsüzem elszámolása vizsgálati program. Nem értem, miért
nem kérdeztek meg, hogy mit akarnak.
Bukta Mária képviselő
Vizsgálati programot elkészítette neki valaki?
Bukta Lajos képviselő
Két héttel ezelőtt értesültem, hogy jönnek a belső ellenőrök. Én hívtam fel, hogy mikor
jönnek. Fölöslegesen fizettünk ki 35.000.-Ft-ot naponta. Egyeztetni kellett volna velük.
Bukta Gábor polgármester
A 2012. évi belső ellenőrzési tervet a képviselő-testületnek kell jóváhagyni, ebbe a tervbe
bekerülhetett volna, amit most a képviselők kértek, s nem került volna az önkormányzatnak
költségébe.
Bukta Imre képviselő
Miért siklott ez félre, csütörtökön a jegyző asszony és Bukta Mária képviselő asszony
beszéltek telefonon, és miért nem mondta neki, hogy itt vannak a belső ellenőrök. Senki nem
mondta a belső ellenőrnek, hogy mit ellenőrizzen. Kálmánházi Húsüzem Kft és konyha nem
hívta fel a figyelmét arra, hogy másra kíváncsi a képviselő-testület, a Kálmánházi Húsüzem
Kft. Iparűzési adó, gépjárműadó befizetésére és a földbérleti díj befizetésre.
Széll Gáborné mb. körjegyző
Nem tudtam, hogy mit csinálnak, csak udvarias köszönés volt. Én nem tudtam, hogy nem
tudnak róla, hogy mit ellenőrizzenek.
Bukta Mária képviselő
Hétfőn délután 14 órára jönnek majd,. Ma hozunk egy határozatot és elküldjük a Kistérség
felé.
Bukta Imre képviselő
A határozatban legyen benne, hogy a Kálmánházi Húsüzem kft. Iparűzési, súlyadó és
földbérleti díj befizetését 5 évre visszamenőleg vizsgálják meg. Valamint a 7,5 millió forintos
befizetést.
Holnap el kell küldeni a határozatot, hogy az ellenőrzést el tudják végezni.
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Pásztor József képviselő
Én már ezt megálmodtam, hogy nem történik semmi. Minden rendbe van. Nagy semmi jött ki
az egészből. Jelen kellett volna lenni a pénzügyi bizottsági tagoknak is az ellenőrzésnél.
Gazsi László képviselő
Többszörös tévedés történt ebben az ügyben.
Bukta Mária képviselő
Mindenki felelőssége benne van, mert nem részleteztük a határozatot. A Kistérségnél Zelei
Mónika készíti el a megbízólevelet.
Örülök neki, hogy átnézik, és minden rendbe legyen, és át tudnánk már ezen lépni.
Bukta Imre képviselő
A határozatot négy tétellel kell kiegészíteni, hogy mit vizsgáljanak meg.
Széll Gáborné mb. körjegyző
Új határozatot kell hozni és a javasolt kiegészítéssel leírni, melyet megküldünk a Füzesabonyi
Kistérségnek.
Bukta Gábor polgármester
Aki egyetért azzal, hogy a 45/2011. (IX.01.) számú határozatot kiegészítve, a Kálmánházi
Húsüzem kft. elszámolással kapcsolatban vizsgálja meg az iparűzési adó befizetését,
gépjármű adó befizetését, földbérleti díjak befizetését 5 évre visszamenőleg, valamint a
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel egyéb vállalkozástól 7,5 millió forint befizetéssel
kapcsolatos iratok vizsgálatát.
A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 1 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 64/2011. (X.18.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület a
45/2011. (IX.01.) számú határozatát az alábbiakkal
egészíti ki. Megkeresi a Füzesabonyi Kistérség Többcélú
Társulás Belsőellenőrzését, hogy a Mezőszemere Község
Önkormányzatnál a Kálmánházi Húsüzem Kft.
elszámolásával kapcsolatban az alábbi szempontokat
vizsgálja meg.
A Kálmánházi Húsüzem kft. Iparűzési adó befizetését,
gépjárműadó befizetését, földbérleti díjak befizetését 5
évre visszamenőleg, valamint a felhalmozási célú
pénzeszköz átvétel egyébe vállalkozástól 7,5 millió forint
befizetéssel kapcsolatos iratok vizsgálatát.
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A képviselő-testület megbízza a mb. körjegyzőt, hogy a
határozatot küldje meg a Füzesabonyi Kistérségi Többcélú
Társulás Belsőellenőrzése részére.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselőtestület, Széll Gáborné mb. körjegyző
Gazsi László képviselő
Szeretném megkérdezni, hogy a temetőgondnoki és a szociális otthonban gondozói állás
meghirdetése megtörtént-e már?
Bukta Gábor polgármester
A temetőgondnok november 30-ig van munkában, december 1-től fogunk alkalmazni
temetőgondnokot.
A szociális otthonba van jelentkező, de addig, míg Mezőszemerén van olyan végzettségű
személy, az kerül alkalmazásra. A gondozói állásra végzettség kötelező. Probléma az, hogy
október 30-val 7 közcélú dolgozó munkaviszonya megszűnik, és november, december
hónapban nem lesznek közcélú dolgozók.
Bukta Mária képviselő
Az SZMSZ-ben benne van, hogy a polgármester jogköre a közalkalmazotti dolgozók
felvétele, de mi képviselők szeretnénk majd róla értesítést kapni, hogy ki lesz felvéve.
Adjanak le önéletrajzot a pályázók.
Gazsi László képviselő
Én csak érdeklődtem, és szeretnék választ kapni a kérdésemre, mert úgy tudom, hogy a
Gondozási Központban Jakab Ferencné munkaviszonya október 31.-vel megszűnik,
nyugdíjba vonulás miatt.
Bukta Gábor polgármester
A gondozási központba november 1-től kell olyan dolgozót, kell felvenni, akinek meg van a
végzettsége.
A temetőgondnoki álláshoz szakmai végzettség nem kell, megkérem a jegyző asszonyt, hogy
nézzen utána, hogy milyen feltételek kellenek a temetőgondnoki állásra.
Gazsi László képviselő
Nem akarom, hogy félreértsen a polgármester, én azt szeretném, hogy becsülettel végezze el a
feladatát, aki oda kerül. A munkáltatói jogkör a polgármesteré.
Aláírásgyűjtés kezdődött a faluban, hogy a szemétszállítási díjat sokallják a lakosok.
Bukta Gábor polgármester
A szemétszállítási díjfizetésnél az lenne jó, ha vonalkódot vezetnének be, és csak az fizessen
és annyi szállítást, akinek elszállítják a szemetét. El kell érni, hogy a Remondis Tisza kft.
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bevezesse ezt a rendszert. Mind a 43 település, aki a konzorciumi szerződést aláírta
kezdeményezi ezt a megoldást.
Bukta Mária képviselő
Kit lehetne a Remondis Tisza kft-nél ezzel kapcsolatban, megkeresni.
Bukta Gábor polgármester
Tiszafüreden nincs törzstőkénk, ami 100.000.-Ft lenne. Tiszafüred 42 önkormányzat
képviselője, nem fogja támogatni azt a javaslatot, hogy bevezessék a vonalkód rendszert.
Ebből a Konzorciumi szerződésből csak akkor lehet kilépni, ha kifizetjük a ránk eső részt,
mivel ez egy ISPA pályázaton belül lett kivitelezve.
Bukta Mária képviselő
A 42. település érdeke, hogy kevesebb legyen a szemét szállítási díj, akinek nem szállít
hetente szemetet annak is, ki kell fizetni a szemétszállítási díj összegét.
Bukta Gábor polgármester
A Kormány határozatát kellene módosítani, hogy az Egészségügyi törvény heti szállítást ne
írja elő, hanem legyen kivétel ez alól.
Bukta Lajos képviselő
A képviselő-testület írjon levelet Illés Zoltánnak.
Bukta Mária képviselő
El kell érni, hogy csak az elvégzett szolgáltatásért kelljen fizetni.
Bukta Imre képviselő
Az a baj, hogy vannak olyan ingatlan tulajdonosok, hogy szállítatják a szemetet, de nem
fizetik be a szállítási díjat és be, sem tudja hajtani a szolgáltató, mert nincs jövedelme.
Bukta Gábor polgármester
Ezeket, a kintlévőségeket megküldik a jegyzőnek behajtásra, a be nem szedett szállítási díj
beépül a szállítási díjba, ezért kell többet fizetni a lakosoknak.
2000-ben rossz döntés született, hogy a Tiszafüredi Remondishoz csatlakoztunk.
Mezőszemerén akkor volt heti és havi szállítás is.
A Remondis Tisza Kft. Felvette a szállítási vállalkozókat, és a községekből szállítják el a
szemetet.
Az árajánlatot a kiküldte a Remondis Tisza Kft. amit a képviselő-testület elfogadott, így most
már nincs miről beszélni.
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Széll Gáborné mb. körjegyző
Az egészségügyi rendelet előírja a heti szállítást, amit be kell tartani.
Gazsi László képviselő
A Bercsényi út 6 hsz. alatt beköltözött egy család, a hatóság mit tud ebben az ügyben
intézkedni.
Bukta Gábor polgármester
A rendőrség tudja őket ellenőrizni. Azt hogy valaki eladja vagy bérbe, adja a lakását, abban
nem tudunk intézkedni, mert magántulajdon és mindenki annak adja el, akinek akarja.
Bukta Mária képviselő
A Kolompár Gizella gyermekei védelembe lett véve, de az óta nem változott semmi, a
gyerekek ugyan olyan koszosak. Az iskolába járnak rendszeresen?
Gazsi László képviselő
Mit takar a védelembe vétel?
Bukta Lajos képviselő
A védelembe vétel egy hatósági eljárás, a jegyző rendeli el a családgondozó vagy más jelzés
alapján. A jegyző a határozatában magatartási szabályokat ír elő a családnak, amit a
családgondozó ellenőriz, hogy be van-e tartva.
Gazsi László képviselő
Azért kérdeztem, mert van egy másik család is, ahol a szülők egyedül hagyják a kiskorú
gyerekeket.
Bukta Gábor polgármester
Szerintem ezt a felvetést hagyjuk, mivel hatóság ügy és a családgondozó feladata, hogy
ellenőrizze a családot.
Bukta Imre képviselő
A polgármester úr beszámolójával kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a beszámolóban
3 pont van, ami a polgármester munkája a többi közös feladat a képviselő-testülettel. Ami
nekem újdonság, hogy szeptember 30-án a Füzesabonyi Rendőrkapitányság értekezletet
tartott, a leírtak alapján ez fontos információ a számomra.
A 7. pontban bővebben ki kellett volna fejteni, olyan cselekedet volt, amit bővebben kellett
volna kifejteni.
A 3. pont nem illek bele, mert a Leader pályázat közös munka a képviselő-testülettel és az 1.
pont is ugyanilyen.
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Bukta Gábor polgármester
Szerencsi Gábor megküldte a levelet, amit a közös testületi ülés után küldött.
A Leader pályázatot én vittem le Hevesre, közös munka volt az elkészítés.
Bukta Imre képviselő
A beszámolóból hiányolom, hogy volt Egerben Gastronomiai nap, amiről nem írtál a
tájékoztatódban.
Bukta Gábor polgármester
A meghívást a gastronomiai napra a Szivárvány tánccsoport kapta, és kiállítással vett részt a
rendezvényen. Az önkormányzatnak nem került költségébe ez a rendezvény.
A rendezvényen volt főzőverseny, amibe beneveztünk. Boldog vagyok, mert Mezőszemere
hírnevét visszük ilyen rendezvényekre. Sok ismeretséget kötöttünk a rendezvényen.
Bukta Imre képviselő
Mezőszemerei sátor alatt civil szerveződés volt.
Bukta Mária képviselő
Jó lett volna bennünket értesíteni, és mi is részt vettünk volna a rendezvényen.
Bukta Gábor polgármester
Gasztró fesztivál volt a Egerben, a Népkertben, s aki részt vett a rendezvényen helypénzt
fizetett érte. Mi ott voltunk, a hagyományőrző egyesület kínálta a bort.
Gazsi László képviselő
Szó volt, hogy a házassági évfordulókról megemlékezünk, de ez elmaradt. Mikor lesz
bepótolva?
Bukta Gábor polgármester
Az idősek világnapján fogjuk a köszöntőt megtartani.
Bukta Imre képviselő
A Civil Egyesület ígéretéhez híven az 56-os emlékműsort szervezi a Faluházban. Az
ünnepség október 23-án vasárnap du. 17 órakor lesz megtartva. Mindenkit szeretettel várunk.
A Faluház együttműködését kérem, hogy legyen biztosítva fűtés a helységben.
Bukta Gábor polgármester
A rendőrkapitányság felé le kell jelenteni a rendezvényt, s azt is jelezni, kell, hogy nem
kérünk biztosítást az ünnepség alatt.
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Bukta Imre képviselő
A szikvíz hasznosítását vállaltuk, hogy pályázatot írunk ki a hasznosítására. A pályázati
kiíráshoz szükséges egy ásványvíz minősítésű vizsgálat, amit az önkormányzatnak kell
megkérni. Ha megvan az eredmény, akkor lehetne meghirdetni a palackozó üzemeltetésre a
pályázatot.
Bukta Gábor polgármester
Majoros Balázs végzett ilyen vizsgálatot és el kell kérni tőle, mert ilyen vizsgálatok súlyos
pénzbe kerülnek.
Bukta Imre képviselő
Megkérem a polgármester urat, hogy szerezze be ezt az eredményt a következő képviselőtestületi ülésre. Ez a polgármester feladata lesz.
Bukta Gábor polgármester
Megpróbálom megszerezni a következő ülésre. Amennyiben nem sikerül meg kell kérdezni,
hogy mennyibe kerül a vizsgálat.
A következő ülésre meghívjuk a MAFAVÍZ kft-ét és a bekötésekkel kapcsolatban
tájékoztatást, nyújt.
Bukta Lajos képviselő
Tóth Barna Szihalmi képviselő úr mondta, hogy a Vízüggyel kapcsolatos pert elvesztette a
MEFAVÍZ Kft, kinek kell most fizetni.
Bukta Gábor polgármester
A per még folytatódik, az ítélőtábla új eljárásra kötelezte a bíróságot. Húzzák az időt, hegy
kelljen fizetni a Heves Megyei Vízműnek.
Bukta Mária képviselő
A Lövei per ügyében lett-e új eljárás kezdeményezve Szalóczi ügyvéd biztosítója ellen, hogy
fizesse meg az okozott kárt az önkormányzatoknak.
Bukta Gábor polgármester
Ha kifizettük az összeget Lövei Lászlónak, utána lehet be adni a pert Szalóczi ügyvéd úr
biztosítója ellen. Meg kell várni minden számlát. Megkérdeztem, hogy van-e elévülése az
ügynek, de úgy tájékoztattak, hogy nincs.
Bukta Imre képviselő
Visszaadom a fa kivágással kapcsolatos iratokat, megjegyzem sok furcsaságot, fedeztem fel,
sok elvarratlan szál van benne, nem került a kérdés a testület elé.
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Bukta Gábor polgármester
Sok anyag nincs nálam, mert bekérte az ügyészség, s a dokumentumok nem kerültek vissza.
Bukta Imre képviselő
A képviselő-testület elkéri a Civil Egyesülettől az erről szóló dokumentumokat, és egy
testületi ülésen beszámolok róla.
Bukta Gábor polgármester
Ezt az ügyet az ügyészség már lezárta, nem az önkormányzat hatásköre ebben dönteni.
Bukta Imre képviselő
Az önkormányzatot, érintő részeket meg kell tárgyalni és lezárni már ezt az ügyet.
Bukta Gábor polgármester
Az akkori jegyzőnek kellett volna lezárni az ügyet.
Bukta Imre képviselő
Visszaadom az Idősek Otthonának a bővítését tervét, fel kell venni a kapcsolatot a tervezővel,
a kápolna kivitelezésével kapcsolatban. Van egy barátom, aki megtervezi a kápolnát.
Amennyiben Hegedűs Anna tervező is, meg tudja tervezni a kápolnát az is jó.
Bukta Gábor polgármester
Meghívom Hegedűs Anna tervezőt, hogy hogyan tudja elkészíteni a tervet.
Bukta Imre képviselő
Nekem hétfőn, szerdán és pénteken jó, akkor itthon vagyok, hogy a tervezővel tudjunk
egyeztetni.
Gazsi László képviselő
A kisebbség megtámadott bennünket, hogy miért utasítottuk vissza Pásztor doktor urat.
A testületi jegyzőkönyvben nem szerepel, hogy mit akart Pásztor doktor úr. Én megkerestem
Pásztor doktor urat, és azt mondta, hogy azért nem jöhetett vissza, mert nem támogattuk, hogy
visszajöjjön.
Bukta Gábor polgármester
Pásztor doktor úr azt mondta, hogy Mezőszemerére visszajött volna, de elálltunk tőle.
Lakatos doktor nem kerül pénzbe az önkormányzatnak, de Pásztor doktor úr 5 millió forintba
került volna.
Abban maradtunk, hogy Pásztor doktor két évre tudna vissza jönni, Györgyi nem vállalta
volna el az asszisztensi feladatot, a felesége nem jött volna vissza.
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Bukta Imre képviselő
Arról van szó, hogy az önkormányzat mulasztott, mert nem informálja a falut. Arról van szó,
hogy Pásztor doktor úr nem jelentkezett a lemondása előtt. Nem adott egyértelmű választ arra,
hogy vissza akar jönni.
Bukta Gábor polgármester
Pásztor doktor a praxisjogáról nem döntött 6 hónap alatt, pedig lehetősége lett volna rá.
Bukta Imre képviselő
Pásztor doktor nem kereste meg az önkormányzatot, ezt le kell írni az újságban. Szabad orvos
vállalkozás van, mindenki oda megy és azt választ háziorvosának, akit akar.
Bukta Gábor polgármester
Mivel több hozzászólás, bejelentés nem volt Bukta Gábor polgármester megköszönte a
képviselőtestületi tagok és meghívott vendégek megjelenését és az ülést 21 óra 30 perckor
bezárta.
K.m.f.
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