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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület üléséről 2011. szeptember
1-én (csütörtök) du. 17 órai kezdettel.
Az ülés helye: Mezőszemere Község önkormányzat tanácskozó terme.
Jelen vannak: Bukta Gábor
polgármester
Bíró Rita
Bukta Imre
Bukta Lajos
Bukta Mária
Gazsi László Tivadar
Pásztor József
Igazoltan távol: --Tanácskozási joggal meghívottak: Bartók István iskolaigazgató
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 tag jelen van, így az
ülés határozatképes és azt megnyitja.
Javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Bukta Mária képviselőt.
Javasolja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:
1.) Védőnői pályázat elbírálása.
Előadó: Bukta Gábor polgármester.
2.) Háziorvosi ellátással kapcsolatos megbeszélés.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
3.) Közoktatási Intézmény 2011/2012 évi működésének vizsgálata.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
4.) 2012. évi pályázatok megbeszélése.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
5.) Bejelentések, indítványok
A képviselő-testület egyetért a jegyzőkönyv hitelesítő személyével és a napirendi pontok
megtárgyalásával.
Bukta Gábor polgármester
Napirendi pont megtárgyalása előtt tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy Hermann István
országgyűlési képviselő úr jelezte, hogy szeretne részt venni a képviselő-testületi ülésen, de
sajnálatos módon más elfoglaltság miatt nem tud részt venni. Szerette volna tájékoztatni a
képviselőtestületet a csatornázással kapcsolatban. Kérte, hogy a képviselő-testület tárgyaljon a
csatorna-beruházásról, s kéri, hogy Mezőszemere település is belépjen Egerfarmos,
Mezőtárkány községekhez, a csatorna-beruházás kivitelezéséhez.
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Mezőszemerén probléma, hogy a lakások száma alacsony, a rákötöttséget nem tudjuk
biztosítani. Amennyiben belépünk, akkor a lakosoknak lakás előtakarékosságot kell nyitni, és
havonta fizetni kell. Lakásonként a bekerülési költség rákötés esetén 250.000.-Ft. Olyan
állami támogatás vagy segítség kellene, hogy az önkormányzat kivitelezni tudja a csatornaberuházást.
A községben még az is problémát jelent, hogy sok olyan lakás van ahol nincs bevezetve a
vezetékes ivóvíz. Azt kellene elérni, hogy minden lakásban legyen vezetékes ivóvíz. Mert,
még ha van is vezetékes ivóvíz, de nincs fürdőszoba a lakásban, azokat a családokat nem is
lehet kötelezni a csatorna-beruházásra.
Kérem a képviselő-testület véleményét az elhangzottakkal kapcsolatban.
Bukta Imre képviselő
Tavasszal már a képviselő-testület foglalkozott a csatorna-beruházással. Akkor elhangzott,
hogy felmérést kell készíteni a lakosság körében, hogy ki az, aki igényelné. Ez megtörtént-e?
Bukta Gábor polgármester
A MEFAVÍZ kft-nél utána néztem, hogy hány lakásban van vezetékes ivóvíz. A lakások
száma 525 és ebből 375 lakásban van vezetékes ivóvíz, a többi lakásban nincs.
Bukta Mária képviselő
Azt, hogy minden ingatlanban legyen vezetékes ivóvíz az kivitelezhető, lenne, és akkor már
lehetne azokat a lakosokat is kötelezni a csatorna bekötéshez.
Kezdeményezni kell minél előbb, hogy mindenkinek legyen egészséges ivóvíz a portáján.
Bukta Gábor polgármester
Megkeresem a MEFAVÍZ Kft ügyvezetőjét, hogy mérje fel, hogy mennyibe kerül egy
vízbekötés.
Bukta Mária képviselő
Mezőszemere nincs abban a helyzetben, hogy a községben csatorna beruházás legyen. A
családok nincsenek olyan helyzetben, hogy ezt bevállalják akár részletben is 10 évre.
Pásztor József képviselő
Tartok attól, hogy nem fogják kifizetni a vízbekötést, és az önkormányzatnak kell azt utólag
kifizetni. Óvatosan kell bánni a vízbekötésekkel.
Bukta Mária képviselő
A Hivatal kezdje el a kezdeményezést, keresse fel azokat a lakásokat, ahol nincs vezetékes víz
és készítsen egy felmérést, hogy ki akarja azt, hogy legyen vezetékes ivóvize.
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Bukta Gábor polgármester
Javaslom, hogy bízzuk meg a MEFAVÍZ Kft. ügyvezetőjét Nagy Róbertet, hogy dolgozza ki
a bekötési összeget és értesítse ki azon lakosokat, akinél nincs bekötve, hogy most lenne egy
lehetőség, hogy beköthessék.
Gazsi László képviselő
Azt látom, ebben, ha megcsináljuk, kivitelezzük a vízbekötést, a vízdíjat nem fogja kifizetni
és az megint az önkormányzatnál fog lecsapódni.
Bukta Mária képviselő
Fel kell kínálni a lehetőséget, vállalja, hogy X összeget összegyűjt, és bevezeti a vizet, s ha
nem fizeti a vízdíjat, kikapcsolják tőle a szolgáltatást.
Bukta Gábor polgármester
Most azok a családok ingyen kapják a vizet, mert a közkutakról hordják, amit az
önkormányzatnak kell kifizetni.
Gazsi László képviselő
Eddig is adott volt a lehetőség, és mégsem éltek vele.
Bukta Lajos képviselő
Amikor a Füzesabonyi Vízmű üzemeltette a hálózatot volt kedvezményes lehetőség, hogy
bevezessék a vizet, s mégsem éltek vele ezek a családok.
Bukta Mária képviselő
Ez a testület lehetőséget ad a családoknak, mi megpróbáljuk, és aki szeretné ezt igénybe venni
azon segített a testület.
Bukta Gábor polgármester
Az is kivitelezhető, hogy ha lesz olyan család, aki vállalja és részletbe fizeti be a bekötés
összegét, s amennyiben a teljes összeget befizette csak utána, kerül bekötésre a víz.
A MEFAVÍZ Kft. felügyelő bizottsági ülésén elhangzott, hogy az I. félévben 50.000.-Ft-os
kint lévősége van, amit nem fizettek be a két községben. A vízdíjat a lakosok próbálják
időben befizetni.
Érdemes foglalkozni azzal, hogy minél több lakásban legyen ivóvíz, rá kell venni az
embereket, hogy a vezetékes ivóvizet használják.
Pásztor József képviselő
Minden udvaron volt ásott kút, amit az ott lakók betömtek törmelékkel, a lakosok tisztítsák ki
a kutakat és használják azt mosakodásra, mosásra.
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Bukta Mária képviselő
A polgármester úr javaslatot tett arra, hogy a MEFAVÍZ Kft. ügyvezetője Nagy Róbert
dolgozza ki azt a lehetőséget, hogy ahol nincs bekötve a víz azoknál is, be legyen.
Pásztor József képviselő
A FIDESZ létre akarja hozni a szennyvíz-beruházást a községekben.
Gazsi László képviselő
Mire eljön a 15 év addigra olyan szegénység lesz, hogy nem tudják fizetni a lakosok a
szennyvízdíjat.
Bukta Mária képviselő
Nem szabad az embereket a csatorna-beruházásra rákényszeríteni. Sokkal fontosabb
problémák vannak a községben, mint a csatorna-beruházás kivitelezése.
Bukta Gábor polgármester
Tájékoztatni fogom Hermann István képviselő urat, hogy a beruházást megtárgyalta a
képviselőtestület, de nincsenek meg a feltételek a lakosság körében, hogy kivitelezhető legyen
a beruházás. A rákötés nem lenne meg, az önkormányzat meg nem tudja átvállalni a
költségeket.
Javaslom, hogy hozzunk határozatot arra, hogy bízzuk meg a MEFAVÍZ Kft-ét, hogy
dolgozzák ki, hogy azon lakásoknál ahol nincs vezetékes ivóvíz azoknál is bevezetésre,
kerüljön, lehetőséget biztosítva előszerződéssel.
Kérem a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, az kézfelnyújtással
szavazzon.
A képviselőtestület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 42/2011. (IX.01.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megbízza a MEFAVÍZ Kft. Ügyvezetőjét, Nagy Róbertet,
hogy dolgozza ki a vízbekötés összegét és értesítse ki és
tájékoztassa azon lakosokat, akiknek nincs bekötve a
vezetékes víz, egyben az önkormányzat lehetőséget
biztosít arra, hogy a rákötés összegét részletekben
összegyűjthető. Ennek a pénznek a kezelését a MEFAVÍZ
Kft. Ügyvezetője Nagy Róbert dolgozza ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselőtestület
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Bukta Lajos képviselő
A csatorna beruházással kapcsolatban más lehetőséget is meg kell nézni, ami kedvező lenne a
lakosság számára.
1.) Védőnői pályázat elbírálása.
Bukta Gábor polgármester.
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy a KSZK honlapon többször meghirdetett védőnői
állásra 1 db. pályázat érkezett. A pályázat benyújtásának határideje 2011. augusztus 31-volt.
Uriné Horváth Marianna 4320 Nagykálló, Debreceni út 92. hsz. alatti lakos.
A pályázatban kiírt feltételeknek megfelel.
A pályázó személyesen nem tudott megjelenni az ülésen, de ismertetem a pályázati anyagát.
A védőnő pályázati anyaga a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.
A védőnőnek szüksége lenne szolgálati lakásra, amit az önkormányzat tud biztosítani.
Mivel ez az egy jelentkező van én, javaslom, hogy támogassuk a pályázót és nevezzük ki
próbaidővel.
Kérem a képviselő-testület véleményét.
Bukta Mária képviselő
Én úgy gondoltam, hogy személyesen eljön és elbeszélgettünk, volna vele. Én látatlanban
nem tudom a pályázót támogatni.
Szolgálati lakás van, de a jegyzői pályázatot is ki kell írni és azt a szolgálati lakást, fenn kell
tartani. Más lehetőséget kell nézni a védőnő számára.
Bukta Gábor polgármester
Én a pályázóval személyen beszéltem, a pályázat benyújtási határideje augusztus 31-e volt.
Ha kinevezést nyert személyesen eljön és bemutatkozik. A pályázatot el kell bírálni, mivel a
községben szeptember 1.-től megint nincs védőnő. A pályázó szeptember 15.-vel tud
munkába állni, mert most is dolgozik, s ott a munkaviszonyát meg kell szüntetni.
A most helyettesítő védőnő munkáltatója is csak szeptember 15-ig járul hozzá, hogy
helyettesítsen a védőnő.
Bukta Mária képviselő
Ha valaki állást akar, személyesen jelenjen meg, ha valóban komolyan kell neki az állás,
jöjjön le előtte. Senki nem erőszakolhatja a képviselőtestületre, hogy elfogadjuk a pályázatot.
Én nem vállalok felelősségteljes döntést, ha nem látom a pályázót. A polgármester keresse
meg a módját, hogy személyesen legyen jelen és addig, míg nem láttuk, nem támogatom.
Bukta Gábor polgármester
Itt volt személyesen, nem a képviselőtestület felügyelete alatt áll, szakmai felügyelet az
ÁNTSZ hatáskörébe tartozik.
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Javaslom, hogy bízzuk meg próbaidővel 2011. szeptember 15-vel, és szeptember 15-e előtti
időpontban jöjjön le, de addig nevezzük ki próbaidővel.
Gazsi László képviselő
Szerintem, nem kell, hogy ide jöjjön, próbaidő alatt akkor küldjük el, amikor akarja a
képviselő-testület, ha nem lesz vele megelégedve, de lenne a községnek végre egy védőnője.
Bíró Rita képviselő a testületi ülésről 18 órakor távozott.
Bukta Gábor polgármester
Elmondta a hölgy, hogy iskolába jár és minden héten csütörtökön vagy pénteken fog iskolába
járni, amihez kéri a hozzájárulásunkat. De nekünk jó lenne, ha itt lenne egy védőnő, próbaidőt
kötünk ki. A szakmai programot tudja kezelni a felügyeleti szerve az ÁNTSZ, mi csak a
munkáltatója lennénk.
Azért is fontos, hogy kinevezésre kerüljön, hogy a MEP ne vonja meg a finanszírozást.
Bukta Lajos képviselő
A községben nagyon fontos a védőnő, de Bukta Mária képviselő asszonynak is igaza van,
hogy személyesen megjelenhetett volna, nekem is lett volna hozzá kérdésem, le kellett volna
jönnie és bemutatkoznia.
Pásztor József képviselő
Elhangzott a szolgálati lakásnál a fűtési díj a 8.000.-Ft, mely összeg nem fedezi a kiadást.
Bukta Gábor polgármester
A bérleti díjak megállapítására október hónapba fog, sor kerülni, amikor ezt megtárgyalja a
képviselő-testület.
A védőnői szolgálati lakást is vissza lehetne állani és az jó, lenne a védőnőnek.
Bukta Mária képviselő
Szerintem a hivatal melletti szolgálati lakást ne adjuk ki, mert ha lesz jegyző, és neki kell
akkor azt biztosítani, tudjuk.
Gazsi László képviselő
A védőnői szolgálati lakás felújítása kb. 500.000.-Ft-ba kerül, s ez csak anyag költséget takar.
Bukta Mária képviselő
Fel kell mérni, de az asztal mellől ezt nem tudjuk eldönteni. Helyszíni szemlét kell tartani a
védőnői szolgálati és a jegyző szolgálati lakásnál.
Fel kell mérni azt, is hogy a gyermekjóléti szolgálat, rendőrség és a polgárőrség melyik
helységbe lesz.
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Bukta Gábor polgármester
Albérleti költséget is fizetnénk, ha lenne olyan lakás a községben, amit albérletbe kiadnának.
Bukta Mária képviselő
Ettől függetlenül végig kell nézni és keresni a lehetőséget.
Gazsi László képviselő
Át lehetne csoportosítani az orvosi rendelő szolgálati lakásába, s a fűtési költség is csökkenne.
Valamelyik délután meg kell nézni a szolgálati lakásokat.
Bukta Mária képviselő
Szeptember van, lesz jegyzőnk előbb vagy utóbb és hagyjuk a szolgálati lakást, más
megoldást javaslok.
Bukta Gábor polgármester
A védőnői szolgálati lakást fel kell újítani, az ott lévő egységeknek más helységet kell
biztosítani.
A legfontosabb, hogy a védőnő legyen kinevezve próbaidő felhasználással.
Bukta Imre képviselő
A pályázó 27 éves, biztos beadta több helyre is a pályázatát.
Bukta Gábor polgármester
Javaslom, hogy Uriné Horváth Marianna védőnő pályázatát fogadja el a képviselőtestület és
nevezze ki 6 havi próbaidővel.
Felteszem a kérdést, ki az, aki Uriné Horváth Marianna védőnő pályázatát támogatja.
A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 1 tartózkodás ellenében támogatja Uriné Horváth
Marianna pályázót.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 43/2011. (IX.01.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Uriné Horváth Marianna (szül: Nyíregyháza, 1984. 11. 09.
an: Kerezsi Mária Erika) 4320 Nagykálló, Debereceni út
92. hsz. alatti lakost nevezi ki 2011. szeptember 15-vel
védőnőnek. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. tv. 21/A kezdése alapján hat hónapos
próbaidőt köt ki.
A védőnői illetményét a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján állapítja meg.
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Határidő: 2011. szeptember 15-től folyamatos
Felelős: képviselőtestület, Bukta Gábor polgármester
2.) Háziorvosi ellátással kapcsolatos megbeszélés.
Bukta Gábor polgármester
Dr. Pásztor József háziorvos praxis joga augusztus 31.-vel visszaszállt az Egerfarmos
önkormányzatra.
A további intézkedésekről majd tájékoztat Egerfarmos Önkormányzata.
3.) Közoktatási Intézmény 2011/2012 évi működésének vizsgálata.
Bukta Gábor polgármester
Megkérem Bartók István iskolaigazgatót, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban beszámolóját
ismertesse.
Bartók István iskolaigazgató
Az iskolánál megtakarítás lesz, mivel egy pedagógus nyugdíjba ment és helyette nem vettünk
fel, valamint készségtantárgy összevonások lesznek, ezáltal túlóra sem lesz tervezve, az
iskolaotthonos napközi is megszűnik szeptembertől.
Elkészítettem a tantárgy felosztást.
Egy hétre 226,5 óra lett tervezve és 9,5 túlóra. Kötelező óraszám 177,5 óra amit le kell adni,
34,5 a nem kötelező óra
Szakkört nem terveztem, sportkörre 4 órát, korrepetálásra 2 órát terveztem be. A
beilleszkedési magatartási problémás gyermekeket 3 órában látjuk el. A gyógypedagógiai
oktatásra 27 óra keret van összesen. A gyengénlátó gyermeket a Mlinkó István módszertani
Intézet pedagógusa látja el, a nagyothalló gyermeket a kistérségi szakember látja el.
Magántanulónak 10 órát kell leadni, de nem terveztünk már erre az évre. Szülő kérésére lesz
magántanuló akkor csak vizsgázni, kell bejönni az iskolába.
Az iskolába napközi ellátásra 24 óra lett tervezve, itt az 1-4 osztályba tervezzük a napközit.
Amennyiben készségtantárgy összevonás lesz akkor 9,5 túlóra lesz, amennyiben nem lesz
összevonás akkor a túlóra 23,5 óra.
A megtakarítás alsó tagozatban a nyugdíjas pedagógus bére, a felső tagozatban is van
megtakarítás.
Napköziben nincs túlóra.
Most a tantárgy felosztásnál van készségtantárgy összevonás, de azt kérték a pedagógusok,
hogy ne legyen összevonás, inkább ingyen látják el az órát, vállalják azt, hogy ne legyen
összevonás, vállalják összevonás nélkül is a tanítást.
Feltártam a lehetőségeimet, vannak problémák és a törvényt is be, kell tartani.
Tantestület azt kérte, hogy ne vonjuk össze az osztályokat, hogy ne legyen nagyobb az
elvándorlás az iskolából.
Szerencsések vagyunk, hogy nem társultunk, van még egy évünk, hogy működjünk.
Tisztelettel fordulok a képviselő-testülethez, hogy ne szűnjön meg az iskola a faluban, hanem
tovább működtesse az önkormányzat.
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Bukta Mária képviselő
Az állam 2012. szeptember 01-től átvállalja a pedagógusok bér plusz járulék kifizetését.
Ha most csökken a túlóra, akkor azt kell lejelenteni az állam felé. Húzzuk ki, úgy hogy
osztályösszevonások ne legyenek és a túlórák is megmaradjanak. A jövő érdekében nem kell
erre vonatkozóan csökkenteni a túlórát, mert az állam annak alapján fogja a béreket állni.
Bukta Lajos képviselő
Egyetértek Bukta Mária képviselővel, a szülőktől halottam, hogy elviszik a gyerekeket, ha
osztály összevonások lesznek.
Pásztor József képviselő
Én úgy halottam a médiából, hogy a pedagógusoknak 2 lépcsőben emelni fogják a bérüket.
Bukta Gábor polgármester
A béremelés csak a következő évtől lesz, ha átveszi az állam.
A megtakarítást a képviselő-testület kérte az iskolaigazgatótól, amit meg is tett.
Az iskolában a tanulók létszáma csökken.
Bartók István iskolaigazgató
Jelenleg szeptember 1-től az iskolában a tanulói létszám 101. Magántanuló két fő.
Bukta Imre képviselő
Megtakarítás egy tervezet? Amit kiszámolt az igazgató úr a költségvetésnek hány %-os
megtakarítása?
Bartók István iskolaigazgató
Én úgy számoltam, hogy 0,5 %-os a megtakarítás.
Bukta Imre képviselő
A hiányhoz képest nagyon alacsony a megtakarítás.
Bukta Gábor polgármester
Az iskolánál 30 millió forint a hiány, a megtakarítással 29 millió lesz a hiány.
A közoktatási törvény most van tárgyalás alatt, Hoffmann Rózsa államtitkár asszony 10 millió
forintot ígért, de lehet, hogy ez az összeg több is lesz. Eddig még nem érkezett meg az ígért
10 millió forintos támogatás. A támogatást kötött felhasználással adja.
Az iskolánál nyugdíjba vonuló pedagógus részére ki kell fizetni a 40 éves jubileumi jutalmat,
amit 1 millió forint.
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Bukta Mária képviselő
Dönteni kell arról, hogy az elkészített tantárgyfelosztás, maradjon-e ami alapján
készségtárgyakat vonnának össze és 9,5 túlóra jelentkezik.
A véleményem, hogy az iskolaigazgató készítsen egy új tantárgy felosztást, osztály
összevonás nélkül és a 23 túlóra maradjon és ezt vállalja be a képviselő-testület havi plusz
300.000.-Ft.
A jövőt illetően ezt biztosítja az iskola működését.
Bukta Lajos képviselő
A korrepetálás egy új dolog lesz?
Bartók István iskolaigazgató
Nem új dolog, de eddig nem tudtam betervezni, de most szeretnénk adni 1 -1 órát.
Bukta Gábor polgármester
Mivel a képviselő-testület úgy döntött, hogy maradjon a 23,5 túlóra, akkor én azt kérem az
iskolaigazgatótól, hogy a 23,5 túlóra ne emelkedjen és a helyettesítésre plusz összeg, ne
legyen betervezve.
Ezt az egy évet próbáljuk közösen kihúzni.
Bukta Imre képviselő
Az igazgató szakmaiságát elfogadom.
Bukta Gábor polgármester
Megkérem az iskolaigazgatót, hogy készítse el az új tantárgyfelosztást osztály összevonás
nélkül.
Gazsi László képviselő
Szeretném megkérdezni, hogy van-e már tankönyv?
Bartók István iskolaigazgató
A számlát küldi a tankönyv ellátó, a pénzt az önkormányzat átutalja és leszállítja a
tankönyveket.
Gazsi László képviselő
Kértünk egy tájékoztatót az iskolaigazgatótól, hogy szükség van-e óvodavezetőre?
Bartók István iskolaigazgató
Elkészítettem a tájékoztatót, amit írásban is elkészítettem, amit most ismertetek a
képviselőtestület előtt.
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A tájékoztató a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.
Az Alapító okiratot módosítani kell, ahol az óvoda intézményegységként működik és nem
telephelyként. Ha megszüntetjük a vezetői állást, nem lesz felelőse az óvodának, mert mi az
iskolában nem vagyunk szakmailag kompetensek.
Bukta Imre képviselő
Mi a feladat köre a vezetőnek?
Bartók István iskolaigazgató
Adminisztratív feladatokat lát el, pedagógiai programot készít el, óvónőként dolgozik 30
órában, a kötelező óraszám az óvónőknek 32 óra.
A munkatervet elkészíti és megtárgyalásra a képviselő-testület, elő terjeszt.
Bukta Gábor polgármester
Az óvodavezető állást nem lehet megszüntetni.
Egy lakos bejelentette, hogy szeretné, ha hamarabb nyitnának az óvodában, mert neki menni
kell dolgozni. A vezetőnő azt mondta, hogy a dajka nem vigyázhat egyedül a gyerekre, csak
óvónő vigyázhat a gyerekre. Az óvónők ½ 7 re legyenek itt az óvodában, hogy a gyerekre
tudjanak vigyázni.
Bartók István iskolaigazgató
Az óvodaszolgáltatás, időkeretet, 50 órát ír elő, alkalmazkodni kell, hogy a gyerekeket ne
vigyék el másik községben. Én, mint munkáltató megbeszélem az óvoda vezetővel a
felvetődött problémát.
Gazsi László képviselő
Ez a probléma az óvodavezetővel, hogy nem tud önállóan intézkedni.
Javaslom, új óvodavezető kinevezését, mert bármit kérek az óvodavezetőtől, mindig a
polgármesterhez megy be és nem az igazgató felé, fordul.
Nem bír, nem mer nemet mondani a szülőknek.
Bartók István iskolaigazgató
A Kjt. módosult, és a magasabb vezetői munkakör megszűnik. Iskolaigazgatót csak állással
lehet kinevezni 5 évig.
A vezetői kinevezést módosítani kell, az igazgatóhelyettes 5 éven belül megszűnik, az a
jogszabály 2011. január 1-én lépett hatályba. Az igazgatóhelyettest 5 évre lehet megválasztani
és a pedagógus tantestület fog dönteni. Átmenetet kell biztosítani és 5 évet utána, lehet
választani.
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Pásztor József képviselő
Egy lakos panaszkodott, hogy megverték a gyerekek a gyermekét az óvodában, el is akarta
vinni, de nem fogadták a másik községben.
Bukta Mária képviselő
Az óvodáskorú gyerekek verekedésére nem lehet egyértelműen azt állítani, hogy cigány
gyerek verte meg vagy magyar.
Bartók István iskolaigazgató
Nagyon nehéz a helyzet, hogy hogyan döntünk, mit döntünk. Kiszolgáltatottság van.
Gazsi László képviselő
Az óvodavezetővel mi lesz?
Bartók István iskolaigazgató
Alapító Okiratot módosítani kell, ha utasít a testület, akkor én megszüntetem a vezetői állást,
de a törvény nem teszi ezt lehetővé.
Gazsi László képviselő
Szerintem ezt a feladatot az iskolaigazgató helyettes is elláthatná. Az óvodában 27 gyerek
van. Válasszanak új óvodavezetőt.
Bartók István iskolaigazgató
Most módosították a törvényt, átmenetet kell hozzá biztosítani.
Gazsi László képviselő
Az óvodánál probléma, hogy minden óvónő szihalmi lakos.
Bukta Imre képviselő
Az iskolaigazgató helyettesnek Kovács Annának volt egy feladat kiadva, hogy legyen
fegyelmi vagy megrovás Szabó József karbantartónak, mert 3 alkalommal szóltak neki, hogy
vágja le a füvet és nem végezte el a munkát.
Bartók István iskolaigazgató
Szabó József karbantartót szóban kértem, hogy vágja le a füvet, festés volt az iskolában, pont
abban az időben. Azt mondta, hogy nincs benzin a fűnyíróba. Figyelmeztettem, hogy teszi a
feladatot. Szóban megfenyítettem és kértem, hogy az iskolát otthonának tekintse.
Azt mondta, hogy ezen változtatni fog. Bízom benne, hogy ezen változtatni fog. Nem kell
mindjárt fegyelmit adni a dolgozónak.
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Bukta Imre képviselő
Felháborítónak tartom a viselkedését, mert napi 8 órában többet kellene neki dolgozni. Le
kellett volna neki vágni a füvet, ha szólnak. Nincs munkaköri leírása?
Bartók István iskolaigazgató
Egyetértek az észrevétellel, de majd szankcionálni fogok.
Bukta Gábor polgármester
Az iskolába a technikai dolgozók munkáltatója az iskolaigazgató, jó lenne, ha a két vezető
egyeztetne a munkáról, s nem mind két vezető utasítaná a dolgozót.
Pásztor József képviselő
Télen sem seperte le a havat, nem csak a nyári fűnyírás a probléma.
Gazsi László képviselő
Akár hányszor az iskolába voltam a technikai dolgozók mindig a kávézóban ületek és
beszélgettek.
Kérdezem az igazgató urat, hogy az útiköltség már 4 hónapja nincs kifizetve a dolgozóknak,
miért nem?
Bukta Gábor polgármester
Az útiköltséget utólag fizetjük a dolgozóknak.
Bukta Lajos képviselő
Április hónaptól nincs kifizetve a bérlet pénz, ki kell fizetni 15 napon belül.
Ha nem lesz kifizetve fegyelmi lesz valakinek.
Ki a személyi felelős ezért, annak fegyelmit kell adni.
Bukta Gábor polgármester
Ki lesz fizetve, de ha nincs pénz, akkor miből fizessük ki. Az állami normatíva nem fedezi a
költségeket. Felelős vagyok gazdaságilag.
Bukta Mária képviselő
Mennyi az az összeg, ami nincs kifizetve?
Bartók István iskolaigazgató
Ez az összeg 2011. áprilistól kb. 135.000.-Ft.
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Bukta Mária képviselő
Nem lehet ez olyan nagy összeg, hogy havonta ne legyen kifizetve.
Bukta Imre képviselő
Miért nem az igazgató fizeti ki a bérlet árakat?
Mi a határidő a kifizetésre?
Bukta Gábor polgármester
Szeptember 5-én hétfőn a bérlet díjak ki lesznek fizetve.
Bukta Lajos képviselő
Kell egy külön számla az iskolának és gazdálkodjanak belőle.
Bukta Mária képviselő
Nem jó megoldás, nem lehet ezt kivitelezni.
Bukta Gábor polgármester
Sok álmatlan éjszakám van, hogy a bérekre legyen annyi pénzt, hogy ki tudjuk fizetni.
Most megelőlegeztük a gyermekvédelmi támogatás kifizetését, holott az állam utólag utalja le
az önkormányzatnak.
Garantálom, hogy a bérleti díjak ki lesznek fizetve szeptember 5-én.
Pásztor József képviselő
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a testületi ülést ½ 10-kor fejezzük be, mert nehéz
koncentrálni és felelősség teljes döntést hozni. Javaslom, hogy ez minden testületi ülésre
vonatkozzon. Inkább egy másik nap folytassuk az ülést.
Bukta Gábor polgármester
Semmi akadálya, én beleegyezek.
Bukta Lajos képviselő
Én is támogatom Pásztor József képviselő felvetését.
Bukta Imre képviselő
Én is egyetértek Pásztor József képviselővel, a jövő héten hétfőn vagy kedden legyen testületi
ülés.

227

Bukta Gábor polgármester
Javaslom, hogy a jövő héten hétfőn 16 órakor legyen a képviselő-testületi ülés folytatva a
2012. évi pályázatok megbeszélésével és bejelentések, indítványokkal.
Bukta Mária képviselő
Most még az egyebekben nézzük meg a lakásfenntartási támogatások kifizetését, valamint a
15 millió forint ÖNHIKI mire lett felhasználva.
Bukta Gábor polgármester
Az ÖNHIKI-re kapott 15 millió forint felhasználása ki van mutatva számszakilag. A gáz még
nincs minden intézménybe visszakötve, mert a TIGÁZ felé 8 millió forinttal tartoztunk, de
nem tudtuk egyszerre kifizetni a tartozást, s addig, míg nem egyenlítjük ki a számlát, nem
kötik vissza.
A képviselő-testülethez két kérelem érkezett, melyet szeretnék ismertetni.
Valamint újból szeretnénk beadni az ÖNHIKI pályázatot, melyet szeptember 12-ig kell
megküldeni az Államkincstár felé. De, majd hétfőn visszatérünk a megtárgyalására.
Bukta Mária képviselő
Augusztus hónapban a képviselő-testület fogadó órát tartott a Faluházban, de a faluház olyan
állapotban volt, ami minősíthetetlen. Emese kapott-e valami figyelmeztetést, hogy nem
takarította ki a helységet.
Bukta Gábor polgármester
Emesének szóbeli figyelmeztetést adtam, tudomásul vette ezt a figyelmeztetést. Elmondtam
mind a két alkalmazottnak, hogy a Faluházat tartsák rendbe.
Bukta Mária képviselő
Köszönöm szépen az intézkedést. Elmondtam neki, hogy tekintse sajátjának a munkahelyét,
igényesség kell egy kicsi a részéről.
Pásztor József képviselő
Arra hivatkozott, hogy árusok voltak és nem volt ideje kitakarítani, de délután lett volna rá
ideje, mert az árusok délelőtt voltak.
Bukta Mária képviselő
A gazdálkodási előadó a 15 millió forint ÖNHIKI támogatás felhasználását elkészítette, s
ebből az összegből a számlák lettek kifizetve.
A jegyző asszonynak szóltam, hogy szeretném megnézni a lakásfenntartási támogatás
kifizetéseket, amik most a képviselő-testület rendelkezésére áll. Nézzük át lakásfenntartási
támogatás kifizetéseket.
A kifizetéseket március hónaptól augusztus hónapig szeretnénk átnézni.
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A márciusi kifizetésnél meghatalmazással Bukta József vállalkozó vette át az összeget,
számszakilag nem tudom hány darab, de jelentős.
Április hónapban, ugyan úgy meghatalmazással Bukta József vállalkozó vett át az összeget,
Május 4-én kifizetett támogatásnál szintén Bukta József vállalkozó vette át az összeget
meghatalmazással, ami 40 db.
Június 03-ai kifizetésnél szintén meghatalmazással Bukta József vállalkozó vette fel az
összeget.
Július 01-ei kifizetésnél Bukta József vállalkozó vette fel az összeget meghatalmazással.
Augusztus 04-ei kifizetésnél Bukta József vállalkozó vette fel az összeget meghatalmazással.
A tanuk egymásnak oda-vissza vannak, keresztbe tanúskodtak.
A képviselő-testület döntött, hogy a lakásfenntartási támogatásokat csak pénzben fizesse ki a
hivatal és minden hónap 5-ig kapják meg a pénzt a támogatásban részesülők. Ennek ellenére
tovább folytatódott a kifizetés, csak most már meghatalmazás is van, de mind Bukta József
vállalkozó részére.
Bukta Gábor polgármester
Szerintem ez most már meg fog szűnni, mert a lakásfenntartási támogatást a
közszolgáltatónak tudjuk utalni.
Bukta Lajos képviselő
Határozatot hozott a képviselő-testület, hogy ezt meg kell szüntetni, s még sem történt meg.
Bukta Imre képviselő
Felkerestük a Heves Megyei Kormányhivatalt és tájékoztattuk, hogy hogyan történik a
lakásfenntartási támogatás kifizetés, ők azt javasolták, hogy feljelentést kell tenni ebben az
ügyben, mert ez korrupció.
Bukta Mária képviselő
Nem lehet meghatalmazással kifizetni ezt az összeget. Szociális Bizottsági ülésen 2010.
december 17-ei ülésen dr. Tanárki-Fülöp István körjegyzőt nem tudtam meggyőzni, hogy ez
szabálytalan és ezt meg kell szüntetni.
Ez nem volt törvényes és ezt törvénytelen, nem lehet meghatalmazással kifizetni a támogatást.
Bukta Imre képviselő
Kérjünk vizsgálatot a kormányhivataltól ennek kivizsgálására, erről döntsön a testület.
Bukta Gábor polgármester
Én vezetem az ülést, és én szavaztatok, nem a képviselő úr.
Ezek az emberek saját maguk használták fel az összeget, az önkormányzat megtiltja a jegyzőn
keresztül, hogy ne legyen így.
A jogosult gázpalackot vett az összegből, nem volt pénze és a vállalkozó megelőlegezte neki
ezt az összeget.
Ha a testület kéri, hogy a jegyző küldje meg a kormányhivatalba a lakásfenntartási támogatás
felülvizsgálatára vonatkozó határozatot, akkor megküldi.
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Amennyiben a képviselőtestület úgy határoz, hogy a lakásfenntartási
felülvizsgálatát kérje a kormányhivataltól az kézfelnyújtással, szavazzon.

támogatás

A képviselőtestület 5 igen 0 nem és 1 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat
testület 44/2011. (IX.01.). sz. határozata.

Képviselő-

Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy a Mezőszemere Község
Önkormányzatnál kifizetésre kerülő lakásfenntartási
támogatás kifizetési gyakorlatát a Heves Megyei
Kormányhivatal vizsgálja felül.
A képviselőtestület felhatalmazza a mb. körjegyzőt, hogy
a Heves Megyei Kormányhivatal felé a határozat küldje
meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselőtestület, Széll Gáborné mb. körjegyző
Bukta Mária képviselő
A másik felvetésem a Kálmánházi Húsüzem Kft. elszámolásával kapcsolatban javaslom a
képviselő társaimnak, hogy a Kistérségi belső ellenőrzést keressük meg az elszámolással
kapcsolatban.
Bukta Gábor polgármester
A belső ellenőrzésvállalkozásba végzi az ellenőrzést, a jövő héten jönnek az
önkormányzathoz a közbeszerzést, fogják ellenőrizni. Ha kéri a képviselő-testület ezt az
ellenőrzést, akkor fizetni kell érte.
Bukta Mária képviselő
Megállapodás kérdése az összeg. Javaslom, bízzuk meg őket és megállapítunk egy olyan
összeget, amit kezelni tud.
Bukta Gábor polgármester
Aki kéri a belső ellenőrzést, hogy a Kálmánházi Húsüzem Kft elszámolását és a Központi
Konyha felülvizsgálatát ellenőrizze le az kéz felnyújtással, szavazzon.
A képviselőtestület 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.
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Mezőszemere Község Önkormányzat
testület 45/2011. (IX.01.) sz. határozata.

Képviselő-

Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete,
úgy határozott, hogy megkeresi a Füzesabonyi Kistérség
Többcélú Társulás Belsőellenőrzését, hogy végezzen
ellenőrzést a Mezőszemere Község Önkormányzatnál a
Kálmánházi Húsüzem Kft. elszámolásával valamint a
Központi Konyha működésének felülvizsgálatát végezze
el.
A képviselőtestület megbízza a mb. körjegyzőt, hogy a
megkeresést küldje meg a Füzesabonyi Kistérségi
Többcélú Társulás Belsőellenőrzése részére
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselőtestület, Széll Gáborné mb. körjegyző
Bukta Imre képviselő
A képviselőtestület nem tudta megnézni a Kálmánházi Húsüzem elszámolását, kértük
pénzügyi bizottsági ülésre. A dolgozónak kötelessége lenne elénk tenni a kért anyagot, de ez
nem történt meg. Az ellenőrzést ki fogjuk kényszeríteni egy Belső ellenőrzéssel.
Bukta Gábor polgármester
Pénzügyi bizottsági ülés lett volna, de nem lett megtartva. A bizottság elnökének kell
összehívni az ülést és a köztisztviselőt tanácskozási joggal, kell meghívni.
Bukta Mária
Nem kaptam meghívót bizottsági ülésre, nem keresett a gazdálkodási előadó ezzel
kapcsolatban.
Bukta Gábor polgármester
Az I. féléves költségvetést meg kell tárgyalni ebben a hónapban, amit a gazdálkodási előadó
elkészít és minden testületi tag meg fog kapni.
Bukta Mária képviselő
A Kálmánházi elszámolást már fél éve kérem a gazdálkodási előadótól, de nem tett eleget a
kérésnek. Ha kérünk valamit, az legyen kész, ne akadályozzák a képviselő-testület munkáját.
Bukta Imre képviselő
2006. óta nincs földbérleti díj befizetve az önkormányzat számlájára.
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Bukta Lajos képviselő
Végig kell hallgatni a képviselőt és a polgármester, ne szóljon bele a szavakba.
Bukta Gábor polgármester
Én vezetem az ülést, nem értek egyet ezzel a hangnemmel.
Bukta Imre képviselő
A képviselőtestület határozatot hozott, hogy vizsgálja felül 5 évre visszamenőleg.
A képviselőtestület feljegyzést készített 2011. február 15.-én, melyben megállapítottuk, hogy
a 2010. december 13-ai testületi ülés jegyzőkönyvébe olyan adat került be, amely nem
hangozott el sem a pénzügyi bizottság ülésein, sem a testületi ülésen, mivel a testület nem
döntött haszonbérleti díj megállapításról ezért hamis tartalmú határozat született a
jegyzőkönyvbe.
Bukta Gábor polgármester
Igen az előző határozat lett bemásolva a jegyzőkönyvbe és véletlenül benne maradt az összeg.
Bukta Mária képviselő
Ezért kérjük a vizsgálatot, hogy tisztán lássuk, hogy mennyi területet bérel a Kálmánházi
Húsüzem és mennyi földbérleti díjat fizetett be az önkormányzat számlájára.
Bukta Gábor polgármester
A területeket még 2002-be adta bérbe az önkormányzat a Kálmánházi Húsüzem részére.
A Kálmánházi Hűsüzem kft. amikor a Belterületi árkokat és a meliorációs árkokat újítottuk
fel a pályázathoz szükséges önerőt, biztosította a bérleti díj fejében. Ezekről írásos
dokumentáció van, jegyzőkönyvbe is szerepel. Az önerő 7,5 millió forint volt, amit az
önkormányzat helyett befizetett.
Most a Kálmánházi Húsüzem Kft.-ét bírálja a testület, próbál fejleszteni a községben, négy év
múlva új testület lesz akkor másdöntés is, lehet és akkor újabb vizsgálatok, lesznek?
Bukta Imre képviselő
Ilyen szerződést, megállapodást nem tudsz produkálni polgármester úr, mert fejlesztési
támogatás. Árokásás 10 millió forint volt és ez neki jó, a 7,5 millió forint fejlesztési
támogatás, ez az Ő saját érdeke volt, mert elvezeti a vizet a saját földjéről.
Bukta Mária képviselő
Tóth István azt mondta, hogy legyen elszámolás és ő is, szeretné látni az elszámolást, s
lássunk vele tisztán. De, az önkormányzat dolgozója mindig elutasít bennünket, hogy nem ér
rá.
Tisztánlátást szeretnénk már fél éve, de nem a polgármester úr ellen irányul ez a dolog.

232

Bukta Gábor polgármester
A Kálmánházi Húsüzem Kft. felé az önkormányzatnak tartozása és nem neki felénk.
Gazsi László képviselő
Ha nem lenne betartás a hivatal és velünk szemben, nem lenne ilyen ellenőrzés. Amit kértünk
eddig nem kaptuk meg.
Bukta Gábor polgármester
Mindenben gátat lát, s mindenbe bele köt a képviselő-testület.
Ha valami rám tartozik, én adok választ. A jegyző a hivatal vezetője és ő utasíthatja a
köztisztviselőket az adatok kiadására.
Bukta Mária képviselő
A testület azt mondta, hogy meg fogjuk szüntetni a lakásfenntartási támogatás szabálytalan
kifizetését. A jegyző úr pedig megpróbálta meggyőzni a testületet, hogy az a gyakorlat, amit
használt az önkormányzat jó.
Gazsi László képviselő
Szeretném megkérdezni a szociális bizottság elnökétől, hogy a középiskolás tanulók kapnak-e
beiskolázási támogatást.
Bukta Lajos képviselő
Az utolsó testületi ülésen megkérdeztem, akkor az volt a válasz, ha lesz rá pénz, akkor adunk
támogatást.
Bukta Gábor polgármester
A szociális bizottsági ülésen kell róla dönteni, ha javasolja a bizottság, akkor a
képviselőtestület elfogadja, s akkor adunk 5.000.-Ft iskolakezdési támogatást.
Jakab László Mezőszemere, Hunyadi út 15 hsz. alatti lakos kérelemmel fordult a képviselőtestülethez, hogy a jelenleg is használt földterületet bérmentesen adja át az önkormányzat
további használatra.
A levelet ismerteti a képviselőtestület előtt.
A levél a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete.
Bukta Imre képviselő
Jakab László 15 éve ingyen bérli, és most megint kéri, hogy ne fizessen érte?
Gazsi László képviselő
Szerintem az önkormányzat örülhet neki, hogy műveli a területet és nem áll ott gazosan.
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Bukta Imre képviselő
Másét használja, ingyen, most már fizessen érte.
Bukta Mária képviselő
Megszavazta a képviselőtestület a 3.-Ft/m2 árat, akkor miről beszélünk?
Gazsi László képviselő
Hunyadi úton a telkeket azért fogták fel, hogy ne legyen gazos, most ha nem kell nekik a
terület, akkor azok a telkek is gazosak lesznek.
Bukta Gábor polgármester
Méhes Tamás 1.-Ft-os telek tulajdonos kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy
szeretné megvásárolni a telket, mivel szeretne majd építkezni rajta.
A Méhes Tamás levelét ismerteti a polgármester.
A levél a jegyzőkönyv 4 sz. melléklet.
Bukta Mária képviselő
Ha építkezni akar, azt mondom újabb 4 éves beépítési kötelezettséggel és 2.-Ft/m2 legyen a
telek ára, legyen gesztus értéke. A szerződésbe bele kell foglalni, hogy visszaszáll az
önkormányzat tulajdonába 4 év múlva.
Bukta Imre képviselő
Szerintem értékesíteni kell neki a telket, és akkor építi be, amikor akarja, mert az övé lesz a
telek. Az árát kell meghatározni, hogy mennyiért értékesítjük.
Utána kell nézni, hogy mennyi egy építési telek ára.
Bukta Gábor polgármester

A képviselőtestület 2011. szeptember 05-én hétfőn du. 16 órakor folytatja s képviselő-testületi
ülést a 2012. évi pályázatok megbeszélésével.
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
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mb. körjegyző

Bukta Mária
jegyzőkönyv hitelesítő

