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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület üléséről 2011. szeptember
5-én (hétfő) du. 16 órai kezdettel.
Az ülés helye: Mezőszemere Község önkormányzat tanácskozó terme.
Jelen vannak: Bukta Gábor
polgármester
Bukta Imre
Bukta Lajos
Bukta Mária
Gazsi László Tivadar
Pásztor József
Igazoltan távol: Bíró Rita
Tanácskozási joggal meghívottak: Kollár Lajos
Széll Gáborné mb. körjegyző
Lakosság részéről:
Bukta Gábor polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a megválasztott polgármester és 5 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.) 2012. évi pályázatok megbeszélése.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
2.) Bejelentések, indítványok
A képviselő-testület egyetért a jegyzőkönyv hitelesítő személyével és a napirendi pontok
megtárgyalásával.
Bukta Gábor polgármester
A 2011. szeptember 1-ei képviselő-testületi ülés napirendjein nem mentünk végig, s a
képviselő-testület kérelmére és hozzájárulásával a mai napon folytatjuk a szeptember 1-ei ülés
elmaradt napirendi pontjával.
1.) 2012. évi pályázatok megbeszélése.
Bukta Gábor polgármester
Az ÉMOP-5.1.2-11 számú közösségi közlekedés fejlesztése pályázati összefoglaló készült el,
mely pályázatok benyújtási határideje 2011. december 10 és 2012. április 10. között
lehetséges. Ismertetem a pályázati kiírást.
A pályázati kiírás a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.
A pályázatba belefér az autóbusz öböl továbbépítése, járda kiépítése, útépítés.

235

Az elhangzottakkal kapcsolatban kérem a véleményeket, javaslatokat.
Bukta Imre képviselő
Ezt a pályázati kiírást látta már pályázatíró?
Bukta Gábor polgármester
Nem látta, mert előtte a képviselő-testületnek kell megbeszélni.
Az autóbusz öböl további kiépítését ebben az évben kellene befejezni, mert a következő
évben már új engedélyek kellenek a kiépítéséhez.
Bukta Imre képviselő
A pályázat pontos címe mi?
Gazsi László képviselő
Az autóbusz öböl pályázattal kapcsolatban a terveket szeretném látni, a pályázathoz nem járt
fedett buszváró?
Bukta Gábor polgármester
Nem, az akkori pályázati kiírásban nem volt rá lehetőség. 2011. évig van engedélyes terv, újra
be kell adni engedélyeztetésre jövőre.
Pásztor József képviselő
Akkor nem mondták, hogy nem lehet tovább pályázatot beadni, amikor elkészült a Rima
melletti út kiépítése.
Bukta Gábor polgármester
Csak abban az évben nem lehet pályázni, a következő évben már biztos lehet, mert most a
megmaradt pénzt osszák fel
Kollár Lajos
A közutakat is fellehet újítani ebben az ÉMOP-os pályázatban?
A tavaszi út felújítás az nem megfelelő volt, ott hagytak egy csomó kátyút, ami nagyon rossz
állapotban van. Ez nem munka, amit elvégeztek.
Az a fölvetésem, hogy lobbizni kell, hogy a kátyúkat javítsák ki. A Közútkezelő Kht-t a
három községnek meg kell keresni, hogy megcsinálják az utakat, ez a mi érdekünk.
Az autóbusz öböl további kiépítése is jó lenne, de előbb az utakat kell rendbe tenni. Mit
lehetne tenni ebben az ügyben, civil egyesület is elkezdi a kezdeményezést amennyiben az
önkormányzatok, nem tudnak érdemben intézkedni. Ez nagyon fontos kérdés, hogy az
úthálózat minimális állapotba, rendbe legyen téve.
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Bukta Gábor polgármester
A Közútkezelő Kht. nem hajlik az utak felújítására, szeptember 30 –ig ígérte, hogy kátyúznak.
Széll Gáborné mb. körjegyző
Szihalom községben megkerestük Rapcsák Róbertet, és az önkormányzatnak a szihalmi
szakaszra intézkedési tervet készített az utak felújítására.
Kollár Lajos
Szihalmon a felújított utak nagyon jók, de inkább a főutat kellett volna kijavítani.
Bukta Imre képviselő
A fő útnak a kezelője a Közútkezelő Kht., a többi utak kezelője az önkormányzat, mivel
önkormányzati tulajdonba vannak.
Bukta Gábor polgármester
Közös kompromisszumot kell kötni a Közútkezelő Kht-vel.
Bukta Mária képviselő
Egyetértek, hogy most van itt az ideje, hogy Herman úr jöjjön el egy közös testületi ülésre,
mielőtt a kátyúzást elkezdenék. A három község önkormányzata hívja meg.
Kollár Lajos
Hermann úrnál és a Közútkezelő Kht. vezérigazgatójánál lobbizni kell, hogy a kátyúzást
mielőbb elkezdjék, kérem a polgármester urat, hogy ezt szervezze meg.
Bukta Gábor polgármester
A három község önkormányzat képviselő-testületei közös képviselő-testületi ülését
szorgalmazni fogom, ahová meghívjuk Herman urat és a Közútkezelő Kht. vezérigazgatóját
Szerencsi Gábor urat.
Minél előbb intézkedni kell.
Kollár Lajos
Ezt szorgalmazni kell, hogy kátyúzzanak. Ezt meg is lehet szavazni a képviselő-testületnek,
legyen határozat róla.
Bukta Gábor polgármester
Felteszem a kérdést az elhangzottak alapján, hogy közös testületi ülést kezdeményez a
képviselő-testület a 33012-es útvonal kátyúzása ügyében, melyre meghívjuk Herman István és
a Közútkezelő Kht részéről Szerencsi Gábor urat.
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Aki egyetért az elhangzottakkal, kérem kézfelnyújtással, szavazzon.
A képviselőtestület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 46/2011. (IX.05.). számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete
indítványozza, hogy Mezőszemere, Egerfarmos és
Szihalom Önkormányzat képviselő-testülete közös
képviselő-testületi ülésre hívja meg a Közútkezelő Kht.
vezérigazgatóját Szerencsi Gábor urat és Hermann István
országgyűlési képviselőt a 33012-es fő útvonal kátyúzása
ügyében.
A közös képviselő-testületi ülés Mezőszemere Községben,
a Faluházban legyen megtartva.
A képviselő-testület megbízza Bukta Gábor polgármester,
hogy a közös képviselő-testületi ülést szervezze meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselőtestület
Bukta Mária képviselő
A játszótérre nincs pályázati kiírás?
Bukta Gábor polgármester
A Leader pályázati kiírásban van játszótér.
Pásztor József képviselő
A parókia udvara jó lenne játszótér kialakításra.
Bukta Gábor polgármester
Annak idején kérte az apát úr, hogy készítsenek rajzot a játszótérre. Az egyház felé kérelmet
kell írni, hogy az egyházi telek haszonásítása érdekében az önkormányzatnak adják át a
területet, hogy játszóteret tudjunk rajta kialakítani.
Pásztor József képviselő
Lehetne ott foci pálya kialakítás, valamint ping-pong asztal felállítása is.
Gazsi László képviselő
Ifjúsági sportnevelésre pályázati kiírás most nincs?
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Bukta Gábor polgármester
Meg kellene vásárolni a területet. Az egyháztanácstag elnökét Molnárné Ködmön Katalint
meghívjuk testületi ülésre, és megkérjük, hogy segítsen abban az ügyben, hogy a területet az
önkormányzat megvásárolja az egyháztól.
Bukta Imre képviselő
Én Pásztor József képviselőt támogatom, véleményem szerint Tóth Lajosné lakásától a
parókia mellékhelyiségig a területet bérbe lehetne kérni és a játszóteret, focipályát kialakítani,
de lehetne még teniszpálya és kosárlabda pálya is a területen, mert elfér.
Kérelmet el lehet küldeni az egyház felé, hogy az önkormányzatnak szüksége lenne arra a
területre, és jó lenne, ha ingyen adnák át a területet.
Kollár Lajos
Felszólító levelet is kellene küldeni az egyház felé, mert a parókia területe gazos. A község
egyre inkább piszkos, gazos, a házakat bontják le és romosak, kukáznak a faluban.
Nem látni, hogy a testület mit csinál a községben, nem látni eredményeket. Ha akadály van,
akkor, aki akadályozza munkát tenni, kell ellene.
Polgárőrség autóját látva, ki van világítva, és végig mennek az úton. A makadám útra nem
mennek, a határba sem mennek ki, és nem kapják el a lopósokat.
A falu leépülését nem tudják a képviselők megoldani, meggátolni. A felszólítás sem működik,
nincs eredménye.
Széll Gáborné mb. körjegyző
A lakosok fel lettek szólítva, én nem tudom a falut bejárni egy nap alatt, ezt nem tudom
bevállalni. Sok felszólítás kiment folyamatosan.
Kollár Lajos
Ezekre, a dolgokra rá kell állni, nem kellett volna eljutni idáig. Hogyan nem lehet ezt
észrevenni, hogy a községben kukáznak, jeleztük, de nem történt semmi.
Széll Gáborné mb. körjegyző
Szihalmon van egy külön ember erre, aki bejárja a községet és ellenőrzi a portákat.
Bukta Mária képviselő
Felszólítások kimentek, utána a képviselő-testület ismét bejárást tartott, ott már az született,
hogy büntetést kell kiküldeni, valamint a bérpótló támogatás megvonása történjen meg.
Széll Gáborné mb. körjegyző
Ez folyamatos, bérpótló juttatást még nem vontunk meg.

239

Bukta Mária képviselő
Az idő hiánya miatt nem történt intézkedés.
Bukta Gábor polgármester
Szabálysértési felszólítás kiment és rendbe lettek téve a porták. Most Jakab Géza a
közmunkások vezetője ismét körbe járja a falut, és akinél nincs rendbe a porta, jelzi a
jegyzőnő felé, és az intézkedést a jegyzőnő elkezdi.
Bukta Mária képviselő
Ezek már lejártak, és volt benne büntetés kiszabása, bérpótló juttatás megvonása. Nem a
fűnyírásról van szó.
Bukta Imre képviselő
Második bejárás megtörtént és nem végezte el a felszólítás ellenére a hiányosságokat. Így
nem érünk el eredményt és nem lesz WC, kerítés.
Széll Gáborné mb. körjegyző
Kerítésre nem lehet kötelezni az ingatlan tulajdonosokat.
Bukta Gábor polgármester
Három családnál voltunk kint a családgondozó, jegyző, gyámügyi előadó és rendőr
jelenlétével, ők a felszólításra elvégezték az ingatlan rendbe tételét.
Bukta Lajos képviselő
Azoknál a családoknál védelembe vételi eljárás során voltunk ki.
Bukta Gábor polgármester
De a három családnál azt is néztük, hogy a porta rendbe legyen. Jó lenne még egy bejárást
végezni, Jakab Géza ezt megnézi és addig, míg nincs meg az eredménye a bejárásnak addig a
határozatok, ne menjenek ki.
Gazsi László képviselő
Polgármester úrnak nem kellett volna a jegyzőnek azt mondani egy hónappal ezelőtt mondani,
hogy ne küldje ki a határozatot.
Bukta Gábor polgármester
Ezt én nem mondtam.
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Gazsi László képviselő
Amikor a bejárás megtörtént, már másnap ki kellett, volna küldeni a felszólításokat.
Bukta Mária képviselő
Kérdezem a jegyzőnőtől, hogy bérpótló juttatás megvonása csak négy családnál lenne?
Széll Gáborné mb. körjegyző
Nem gondolom, hogy több lenne.
Bukta Gábor polgármester
A romos házak bontására megkerestük a Füzesabonyi Építési hatóságot, akik már vissza is
jeleztek az önkormányzatnak.
Bukta Imre képviselő
Nem a jegyzőnőt szeretnénk leterhelni, elvállaltuk, hogy bejárjuk a községet, a második
bejárást még a testületnek kell elvégezni nem Jakab Gézának, ez nem lett végrehajtva.
Pásztor József képviselő
Elcsúsznak a határidők, és nem történik semmi.
Kollár Lajos
Van határozat, de nincs végrehajtva a döntés.
Bukta Imre képviselő
Meghoztuk a határozatot, a falukép folyamatosan romlik. Eldöntöttük, hogy a Rózsa út 2 hsz.
ingatlannál egy táblát kell kitenni vagy körbe keríteni, hogy életveszélyes.
Kollár Lajos
Az ingatlan bontásához engedélyt kell kérni, a hatóság is emberekből áll.
Bukta Imre képviselő
Bontásra kértük a Partizán út 32 szám alatti ingatlant, az eljárást megszüntette a hatóság.
Széll Gáborné mb. körjegyző
Az eljárást megküldtük az építési hatóság részére, akik a határozatot visszaküldték azzal,
hogy az épületet fel kell újítani, de nem életveszélyes így nem kell lebontani.
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Kollár Lajos
Valamit tenni kell ebben az ügyben.
Bukta Gábor polgármester
Az építési hatóság a Partizán út 32 hsz, ingatlant nem tartja életveszélyesnek. A
képviselőtestület döntését alá kell támasztani, hogy miért életveszélyes az épület és azt
megküldeni a hatóság részére.
Bukta Mária képviselő
Szakértőt kell kihívni, aki szakvéleményt ad az ingatlanról.
Bukta Lajos képviselő
Ez egy folyamat, az a baj, lelakják az ingatlant és mennek másik ingatlanba.
Bukta Imre képviselő
Javaslom, hogy térjünk vissza a pályázatokhoz.
Bukta Gábor polgármester
Megkérdezem, hogy az autóbusz öböl pályázattal foglalkozzunk-e?
Bukta Mária képviselő
Az engedélyeztetés nagyon sokba kerül, akár 1 millió forintba is belekerülhet.
Azért kellene az autóbusz öböl pályázatot befejezni, mert megvannak a tervek és az önerőre
és újbóli pályáztatásra, engedélyeztetésre nincs pénz.
Bukta Gábor polgármester
Nagyobb pályázatok 2012 - 2013-ban fognak indulni.
Minden pályázat pénzbe fog kerülni, buszöböl engedélyes tervet hosszabbításra beadjuk, nem
kell külön engedélyeztetni. Az egy buszöböl pár kiépítése 13 millió forintba került.
Bukta Mária képviselő
A tervek ugyanilyen nagyságrendű tervek a buszöböl pár további kiépítésre, el kell dönteni,
hogy meghosszabbítjuk az eljárást.
Bukta Imre képviselő
Meg kell vizsgálni mindenképpen, mert Szihalmon a buszöböl kiépítés csak 5 millió forintba
került.
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A Leader programon belül van pályázati kiírás a Civil Egyesületeknek. A Civil Egyesületnek
van az önkormányzattal együttműködési megállapodása, amit meg kellene erősíteni. Ezt a
szerződést az önkormányzattal 7 évre kössük meg.
Ennek lényege, hogy az Úttörő ház felújítására Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
(IKSZT) pályázatot nyújtottunk be közösen az önkormányzattal egy Szolgáltató Tér
kialakításra, melyben a Civil egyesület kapott volna helyet. Ennek a terve elkészült.
Kérem a képviselő-testületet, hogy az Úttörő ház hátsó részét a Civil Egyesület részére adja
át, mert most lehetőség van a Leader pályázati kiírásban, hogy felújítsuk. Ez a helység most
raktárként, működik, de a Civil Egyesületnek nincs helye, ahol működjön. Szeretnék ott
közösségi programokat szervezni, valamint egy baba kiállítást megszervezni.
A Civil Egyesület az ÁFA-t visszakérheti, ellenben az önkormányzat nem igényelhet vissza.
Az önkormányzatnak a felújításhoz 20 %-os önerőt kell biztosítani, míg a Civil Egyesületnek
nem kell önerőt biztosítani a támogatást 100 %-ban megkapja.
Ez lenne a kérés, hogy az együttműködési szerződést az önkormányzat és a civil egyesület 7
évre kösse meg.
Bukta Mária képviselő
Meg lehetne azt kötni 10 évre is.
Bukta Gábor polgármester
Bérleti szerződést kell kötni az önkormányzattal és a bérleti díjat 0 Ft-ban kell meghatározni.
Szavazásra teszem fel, hogy a bérleti megállapodást 7 évre kösse meg az önkormányzat,
valamint a pályázatot a Civil Egyesület külön adja be.
Bukta Imre képviselő
Amennyiben az önkormányzat adja be a pályázatot akkor önrészt, kell hozzá biztosítani.
Gazsi László képviselő
Van a polgárőrség, valamint a Civil Egyesület pályázata. El kell dönteni, hogy melyik
pályázat a fontosabb. El kell dönteni, mert a Leader pályázaton belül a célterület ugyanaz,
Mezőszemere és nem biztos, hogy ha mindkét pályázatot benyújtjuk, hogy nyerünk is rajta.
Bukta Gábor polgármester
Az úttörő ház külön pályázati csomagban van.
Bukta Imre képviselő
Amennyiben a Civil Egyesület részéről kérdés merül fel, bérleti szerződésben mennyi legyen
a bérleti díj, akkor ezt megszavazza a képviselő-testület és határozzon róla a testület
Bukta Gábor polgármester
Fel kell szólítani Hirsch Ferencet, hogy pakoljon ki a raktárból. Bérleti megállapodásban mi
szerepeljen, szeretné használni a Civil Egyesület vagy csak a pályázathoz, kell.
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Bukta Imre képviselő
A Civil Egyesület használni is szeretné ezt a helységet, független helység, közösségi
helységként. Közhasznú Civil Egyesületnek kell ez a terület. Én megkeresem Hirsch Ferencet.
Bukta Gábor polgármester
Megteszem én, hogy szólok neki.
Bukta Imre képviselő
Ingyenes legyen a helység, csak a fűtési idényre kellene valamit fizetni.
Kollár Lajos
Mit csinál a Faluház, mi működik benne? Mennyi a havi költsége, mibe kerül a falunak a
fenntartása, nincs program benne, pedig lehetne szervezni.
Bukta Gábor polgármester
A Faluházban falu lakosai részére számítógép használata biztosítva van, kiszolgálják a
lakosokat. Könyvtári szolgáltatás van, ami a Kistérségi Társuláson belül működik.
Valamint vállaltuk, hogy az intézményt öt évig működtetjük.
Kollár Lajos
Mi kamatozik a Faluházban. Fel kellene lendíteni vetítést, programokat kellene szervezni.
Közösségi kulturális létesítmény és valamit kellene találni, civil egyesület is segítene benne.
Fizetett alkalmazottak dolgoznak benne. Hivatal a képviselő-testület és polgármester
népszerűségét is növelné. Ha lenne ott szervezve valami program.
Láttatni kell, hogy működjön az épület, ne a Civil Egyesület szervezze. El kell gondolkodni,
hogy legyen ilyen,
Könyvtár, irodalmi, kulturális program szervezésében segítene a Civil Egyesület. Lehetne egy
csomó dolgot szervezni, és nem érné támadás az önkormányzatot.
Jó lett volna, ha a Civil Egyesület kapott volna ott egy helységet.
Bukta Imre képviselő
Nincs már olyan helység, amibe a Civil Egyesület helyet kapott volna, mert minden helység
foglalt.
Bukta Gábor polgármester
Az úttörő ház felújítására egy olyan pályázat kell, ami az egész épületet felújítására adnak, de
akkor a gyógyszertárnak is ki kell költözni addig, míg a felújítás történik.
Kollár Lajos
Meg kell tartani a gyógyszertárat, az egy jótékonysági intézmény, szükség van rá a
községben.
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Bukta Imre képviselő
Van egy komplett terv, de nem nyertünk pályázatot, amikor kötöttünk együttműködési
megállapodást, az a terv 45 millióra szólt és az egész épület felújítása benne volt. A Leader
pályázati kiírásában nincs ilyen pályázat kiírva.
Kollár Lajos
Az egész épületet megkapná a Civil Egyesület, és mi átadnánk a Fidesz irodát használatra.
Gazsi László képviselő
Ez nem működne, mert 5 évre működtetni kell, ha nyertes a pályázat.
Bukta Mária képviselő
Szerintem ez egész épületre kell pályázni.
Kollár Lajos
Utána kell nézni a pályázati kiírásnak, hogy lehetne az egész épületre azt kivitelezni.
Bukta Mária képviselő
Egész épületet a Civil Egyesület részére bocsátja az önkormányzat, ha lenne erre pályázat.
Bukta Gábor polgármester
Kisebb pályázatok vannak a Leader pályázati kiírásban. Javaslom, bérleti együttműködés, 7
évre átadjuk a Civil Egyesület részére, majd eldönti, hogy mire pályázik.
Bukta Imre képviselő
A pályázó csak az egyik fél lehet, de lehet partner az önkormányzat.
Bukta Gábor polgármester
Hegedűs Anna tervezővel fel kell venni a kapcsolatot, mert nála megvan a konkrét terv, amit
engedélyeztetésre be kell nyújtani a Füzesabonyi Építési hatóság felé.
Vagy ha úgy gondolja a képviselő-testület, elkérjük a tervet és átadjuk egy másik tervezőnek.
Bukta Imre képviselő
Pályázat íróval megbeszéljük, hogy az egész épület felújításra kerüljön. Megoldást keresni
kell.
Leader pályázaton belül lehetőség van a Polgárőr egyesületnek térfigyelő rendszer kiépítésre.
Gazsi László képviselő ezt kivitelezi, kitölti a nyomtatványt, és a pályázatírónak átadja.
Közterületen térfigyelő rendszer kiépítése.
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Gazsi László képviselő
Polgárőr egyesületnek be kell lépni a Leader Egyesülethez, két támogató kell, hozzál. A
pályázat benyújtási határideje szeptember 30.
Lenne még egy pályázat, épületgépészeti berendezésekre önkormányzatok részére. Az
óvodába jó lenne ez a pályázat, a pályázat íróval megbeszéljük. A pályázat feltétele, hogy az
intézményt 5 évig működtetjük.
Bukta Imre képviselő
Öt év alatt milyen mozgás lenne a gyerek létszámnál?
Bukta Gábor polgármester
Általános Iskola és Óvoda közös néven szerepel, külön kellene venni az iskolát és óvodát.
Bukta Imre képviselő
Lehetne pályázni, mert, külön épület, de nem tudjuk a létszámot.
Gazsi László képviselő
Szociális otthonra is rá lehetne ezt a pályázatot hozni, a pályázat támogatottsága 85 %-os.
Bukta Gábor polgármester
Tételes pályázati kiírást jó lenne látni ebben a pályázatban. Mennyi a pályázat benyújtási
határideje.
Nem kötelező feladat a Gondozási Központ fenntartása és nem társult formában működik,
hanem az önkormányzat tartja fenn.
Bukta Mária képviselő
Sport Egyesületet létre kell hozni Mezőszemerén. Megbízzuk Pásztor József képviselőt, hogy
érdeklődjön utána az Egyesület megalakulással kapcsolatban.
Gazsi László képviselő
Van műemlékvédelmi kiírás is a pályázatok között.
Pásztor József képviselő
Én azon vagyok, hogy az utak, árkok legyenek első körben rendbe téve.
Utána kell nézni a sportegyesület létrehozásának feltételeiről, s az ismeretek után döntsön a
testület.
Bukta Imre képviselő
Mennyibe kerül egy Egyesületlétrehozás:
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Széll Gáborné mb. körjegyző
Milliós költségekbe kerül az egyesület fenntartása, s Szihalmon is megszűnik anyagi okok
miatt a sportegyesület.
Gazsi László képviselő
Az egyesület, ha bejegyzésre kerül van-e utána kötelezettség, vagy amatőr szinten is
működhet.
Bukta Gábor polgármester
Az egyesület, ha megalakul, és bejegyzésre kerül, nincs kötelezettsége. A sportpályánál lévő
épületet fel kell újítani.
A következő év márciusában lesz pályázati lehetőség az épület felújításra.
Kollár Lajos
Az út felújítással kapcsolatban határidőt kell egyeztetni.
Bukta Gábor polgármester
Megkeresem Szerencsi Gábort és Hermann István országgyűlési képviselőt, hogy mikor érnek
rá és abban az időpontban tartanánk a közös testületi ülést.
Kollár Lajos
Benne kellene lenni olyan napirendnek is, hogy Rendőrség hatékonyabban legyen jelen a
községben.
Bukta Imre képviselő
Nem kell bele tenni, mert csak Mezőszemerének nincs rendőre és térfigyelő kamerája.
Szihalomnak és Egerfarmosnak van.
Bukta Gábor polgármester
Nem kellene a két dolgot egyben tárgyalni.
Kollár Lajos
Szerintem jó lenne, és jöjjön el mind a három, nem árt, ha itt van a rendőrség is és elmondják
a véleményüket. Rendőri jelenlét úttal kapcsolatos problémák.
Bukta Gábor polgármester
Határozott a testület, hogy kezdeményezi a közös képviselőtestületi ülést, de akkor még
meghívom a rendőrkapitány is a közös képviselő-testületi ülésre.
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2.) Bejelentések, indítványok
Gazsi László képviselő
Nekem lenne több észrevételem, bejelentésem.
Az iskolába a bérlet pénz ki lett-e fizetve?
Faluház elszámolással kapcsolatban van-e kimutatás, kiadás-bevételi?
Az SZMSZ-t átnézve három hiányosságot észleltem, nincs benne, ha a polgármester
szabadságon van, ki helyettesíti, tiszteletdíjak nincsenek benne, valamint polgármester és
képviselőtestület munkáltatói jogköre nincs szabályozva.
Széll Gáborné mb. körjegyző
Megoldható, hogy a felvetett hiányosságok bekerüljenek az SZMSZ-be, csak ne olyan
szavakkal legyen, mint ahogy a törvényben az meg van fogalmazva.
Felhatalmazást kérek a képviselő-testülettől, hogy az SZMSZ módosítására és a következő
testületi ülésre elkészítem.
Bukta Gábor polgármester
Kérem a képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy felhatalmazza a jegyzőnőt az
SZMSZ módosításának elvégzésére az kézfelnyújtással, szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület
47/2011. (IX.05.). sz. határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete
felhatalmazza Széll Gáborné mb. körjegyzőt, hogy a
Mezőszemere Község Önkormányzat Szervezeti és
Működési
Szabályzat
7/2010
(XI.22.)
számú
Önkormányzati Rendelet módosítását készítse el, az alábbi
módosítási javaslattal: polgármester szabadság ideje alatt
ki helyettesítheti, tiszteletdíjak nincsen benne, valamint a
polgármester és képviselőtestület munkáltatói jogköre
kerüljön meghatározásra.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselőtestület, Széll Gáborné mb. körjegyző
Gazsi László képviselő
A közmunkások koordinálására, valamilyen tervet kellene készíteni, hogy milyen munkát
végezzenek heti szinten. Nem azt csinálják, amit kellene. Önkormányzati területeket nem
teszik rendbe.
Javaslom, hogy bízzunk meg valakit és jelezze a munkavezetőnek, hogy melyik részre milyen
munkát végezzenek.
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Bukta Mária képviselő
Mihály Barna már nem dolgozik?
Bukta Gábor polgármester
Lejárt a szerződése Mihály Barnának és helyette Jakab Géza a közmunkások vezetője.
Bukta Imre képviselő
Javaslom, hogy a polgármester és a közmunkaszervező valamint Pásztor József és Gazsi
László képviselők minden hétfőn beszéljék meg a heti munkát. Legyenek fejlesztési munkák
is tervezve, amit el kell végezni.
Bukta Gábor polgármester
Nem biztos, hogy a 4 órában dolgozók el tudják végezni a feladatot, de jó ötletnek tartom ezt
a megbeszélést, vagy leírni a javaslatot.
Gazsi László képviselő
Hozzunk rá határozatot.
Bukta Gábor polgármester
Felteszem a képviselő-testületnek, hogy aki egyetért azzal, hogy a közmunkások munkáját a
fent javasolt személyek irányítsák az kézfelnyújtással, szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 48/2011. (IX.05.). sz. határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a közmunkások
irányítására Gazsi László képviselőt, Pásztor József
képviselőt, Bukta Gábor polgármester és a mindenkor
közmunkaszervezőt bízza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselőtestület.
Gazsi László képviselő
Felháborodtak a 4 órás közmunkások, hogy most 5 fő miért 8 órában lett felvéve? Ki ezért a
felelős?
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Bukta Gábor polgármester
A munkaügyi központ koordinálja a kiközvetítést, és most lehetőség volt, hogy 8 órában
tudjunk foglalkoztatni. Mihály Barna szerződés lejárt, helyette most Jakab Géza lett a
közmunkások szervezője, aki 8 órában van felvéve november 30-ig.
A 8 órás közfoglalkoztatottak november 30-ig vannak foglalkoztatva, addig kapott az
önkormányzat támogatást a munkaügyi központtól. Személy szerint Müller Károly, Gönczi
Zsolt, Zloch Tamás, Kühn Ánges és Jakab Géza.
Lesznek még 4 órás közmunkások felvéve október 16-tól, de még, hogy hány fő azt nem
tudom.
Gazsi László képviselő
Örülök neki, hogy Müller Károly is fel lett véve, mert lófogattal el tudja a szemetet szállítani
a községből.
A temető gondnok már nyugdíjas? Mi a terv, ki lesz helyette felvéve?
Bukta Gábor polgármester
A temetőgondnok december 1-től megy nyugdíjba, most jelenleg a felmentési idejét, tölti és
dolgozik.
Bukta Mária képviselő
Hallottam, hogy az öregek napközi otthonában Bukta Ferencné lánya is oda fog menni,
dolgozni. Munkáltatói jogkört befolyásolhat-e a képviselőtestület.
Bukta Gábor polgármester
A temető gondnoki állást 2011. december 1-től lehet betölteni a helyet, lehet, hogy 4-6 órás
temetőgondnok lesz felvéve.
Széll Gáborné mb. körjegyző
Közalkalmazottak munkáltatói jogköre Bukta Gábor polgármesteré.
Bukta Gábor polgármester
Javaslom, hogy pályázatot írjunk ki a temetőgondnoki állásra.
Gazsi László képviselő
Javaslom, hogy temetőgondnok 8 órában legyen felvéve, és feladata legyen a park gondozása,
valamint az óvodában a fűnyírás.
Bukta Gábor polgármester
Munkáltatói jogkör az enyém, az óvoda az iskolához tartozik. Az önkormányzati területek
rendbe tételét bele lehet tenni a munkaköri leírásba, de a 8 órát akkor sem fedi le.
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Bukta Mária képviselő
Dönthetünk, hogy legyen pályázati kiírás. Közalkalmazott, és a munkaköri leírásban a
közmunkások irányítása is legyen benne, 4 órában.
Bukta Gábor polgármester
A közmunkások irányítását 4 órában nem tudja ellátni, az nem lenne jó, ha beletennénk.
Gazsi László képviselő
Szeretném megkérdezni, hogy van-e a temetőnek nyitás-zárásra szabályzata. A temetőből
lopnak, szerintem szabályozni kelleni, hogy mennyi ideig legyen nyitva.
Bukta Gábor polgármester
Nincs ilyen szabályzat, falun vagyunk, s szerintem nem megoldott, hogy a temetőt bezárjuk.
Inkább oda kell figyelni, hogy ki járkál olyan későn a temetőben.
Bukta Mária képviselő
Szerintem pedig el kell gondolkozni a nyitvatartási renden.
Bukta Gábor polgármester
Akkor a véleményem, hogy a lakosokat kell ebben az ügyben megkérdezni.
Gazsi László képviselő
Az önkormányzatnál lévő fűnyírók rosszak, meg kellene javíttatni. Javaslom, hogy bízzuk
meg a javítással Venesz Pétert, mert Ő ért az ilyen kismotorokhoz és vállalkozása is van.
Bukta Gábor polgármester
Ezeknek, a fűnyíróknak a megjavításához speciális szakember kell, Venesz Péter ért hozzá, és
minimális munkadíj fejében vállalja, hogy megjavítja, csak az alkatrészt kell hozzá
megvásárolni.
Gazsi László képviselő
Úgy képzeltük el, hogy megbízzuk vele, hogy javítsa, meg vásárolja meg hozzá a kellő
alkatrészeket és számla ellenében az önkormányzat, kifizeti az összeget.
Kollár Lajos
Nem javaslom a fűnyírók felújítását, csak javítást végezzen, mert a felújítást már nem éri
meg.
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Bukta Mária képviselő
Fixálni kell az összeget, hogy mennyiért vállalja el?
Bukta Imre képviselő
Javaslom, hogy nézze meg a fűnyírókat, és ha érdemes megjavítani, akkor javítsa meg Venesz
Péter.
Bukta Mária képviselő
Temetőgondnoki állásra legyen-e helyi kiírás, hol fog megjelenni a pályázat?
Bukta Gábor polgármester
Az állás meghirdetésére még visszatérünk, október 30-tól vagy november 2-től, a faluban
fogjuk megjelentetni.
A Gondozási Központban Jakab Ferencné gondozónő fog nyugdíjba menni és azt az állást is
be kell tölteni.
Bukta Mária képviselő
Legyen nyilvános a gondozási központ gondozónői pályázati kiírás is és legyen az
önkormányzat előtt és szeretnék részt venni a kiválasztásban.
Bukta Gábor polgármester
Nem tudom mikor, de ki fogom a véleményét kérni az önkormányzatnak. Én döntöm el, hogy
kit veszek fel.
Bukta Mária képviselő
Az óvodavezetői kérdés, milyen döntés legyen.
Bukta Gábor polgármester
Az óvoda vezetői kérdést visszaadtuk az iskolaigazgató hatáskörébe, mivel ő a munkáltató.
Bukta Mária képviselő
Nem igaz az, hogy kell vezető az óvodában, az intézményvezetőnek meg kell bízni az
óvodában valamelyik óvónőt, a feladatok irányítására és nem úgy van, ahogy az igazgató úr
mondta.
Bukta Gábor polgármester
A képviselő-testület utasíthatja az iskolaigazgatót, de a döntést meg kell alapozni törvény
alapján. Ha járható az út nincs akadálya a képviselő-testület javaslatát az igazgató kivitelezni,
fogja.
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Pásztor József képviselő
Az egyik lakos megkeresett kutya harapás ügyben, jelezte, hogy nem lett meghallgatva és úgy
döntött a jegyző. Fájdalomdíj kellene neki.
Széll Gáborné mb. körjegyző
Fájdalomdíj nincs, a szabálysértést lefolytattam, a panaszost nem hallgattam meg, mert nem
tudta megmondani, hogy melyik kutya harapta meg.
Gazsi László képviselő
A képviselői fogadóórán azt mondta, hogy a képviselő-testület szavazzon meg neki
fájdalomdíjat.
Bukta Mária képviselő
Mindig felmerül a kutya probléma, eb tartással kapcsolatban van-e önkormányzati rendelet,
sok a kóbor kutya a községben.
Bukta Gábor polgármester
Van állattartási rendelet melyben le, van szabályozva az eb tartás is, a kóbor kutyákat megint
be kell gyűjteni.
Bukta Mária képviselő
Kezdjék el a kóbor kutyák begyűjtését, erről szavazzon a képviselő-testület.
Bukta Imre képviselő
Most szavazta meg a képviselőtestület, a közmunkások irányítására létrehozott egy team-et
kezdjék el a kutya begyűjtést.
Pásztor József képviselő
Házszámok nincsenek a házakra kitéve, hozzon a képviselő-testülete határozatot, hogy
mindenki tegye ki a házszámot.
Széll Gáborné
Tájékoztatni fogunk minden lakost, hogy tegyék ki a lakásra a házszámot.
Bukta Gábor polgármester
Az Agria Volán Orvosi ügyelet is tájékoztatott, hogy nincsenek a házszámok kitéve, így
nehezen tudják beazonosítani, ahová ki hívják az ügyeletet. Ők is kérték, hogy hívjuk fel a
lakosság figyelmét, hogy a házszámot tegyék ki a lakásokra.
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Pásztor József képviselő
A hangos híradó már megint nem működik, nem lehet hallani, mit mondanak be rajta. Meg
kell javítani.
Bukta Imre képviselő
A térfigyelő rendszer kiépítéshez hozzá csatlakozik a hangos híradó javítása, felújítása. A
pályázati kiírást meg kell nézni, és pályázatot kell benyújtani.
Bukta Gábor polgármester
Az önkormányzat a második ütemben ismét szeretné beadni az ÖNHIKI pályázatot, melyhez
a képviselő-testület határozata szükséges.
A pályázatot szeptember 12-ig lehet benyújtani. Kérem, aki támogatja, hogy beadjuk a
pályázatot az kézfelnyújtással, szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 49/2011. (IX.05.) számú határozata.
1. Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. évi költségvetésről szóló 2010. évi
CLXIX törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján
támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül
hátrányos
helyzetben
lévő
önkormányzatok
támogatására.
2. Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti
törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I. a.) A települési önkormányzat lakosságszáma 2010.
január 1-jén 1 000 fő feletti.
II. a A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről
döntött és 2011. évben ilyen jogcímen 4.628 ezer forint
összegű bevételt tervez.
III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét
vagy módosított költségvetési rendeletét 20332 ezer
forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és
2011. évben nem haladja meg az Ötv. 88. §. (2)
bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső
határát.
V. az Önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező
könyvvizsgálatra kötelezett.
Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010.
évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.
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A képviselőtestület megbízza a polgármestert, hogy az
ÖNHIKI pályázatot készítse elő és nyújtsa be.
Határidő: 2011. szeptember 12.
Felelős: Bukta Gábor polgármester
Pásztor József képviselő
Arról volt szó, hogy a polgármester a két ülés közötti eseményekről beszámol a képviselőtestület előtt, ami nem történt meg.
Bukta Gábor polgármester
Igen benne van az SZMSZ-ben, most nem volt rá időm elkészíteni.
Bukta Lajos képviselő
A közhasznú dolgozók a szemetet kézzel szedik össze, nincs kesztyű. Javaslom, hogy
vegyünk műanyag kesztyűket, hogy a szemetet azzal szedjék össze.
Bukta Gábor polgármester
A közhasznú dolgozóknak van kesztyűjük és van bot is, amivel a szemetet össze tudják
szedni.
Bukta Lajos képviselő
Szeretném elmondani, hogy az iskolába az 1. osztályos tanulók közül egy fizetős van, Sári
Virág. Javaslom, hogy a képviselőtestület vállalja át ennek a tanulónak a tankönyv árát, ami
9.000.-Ft-ba kerül.
Bukta Gábor polgármester
A szociális bizottságnak kell javasolni a tankönyvtámogatást, eddig mindig ingyen kapták az
1. osztályosok a tankönyvet.
Bukta Mária képviselő
Ez hagyomány, de csak azért mert 1. osztályos és ingyen kapja a tankönyvet.
Bukta Gábor polgármester
A többi tanulónak is adtunk támogatást, akik fizettek a tankönyvekért, de az 1. osztályban a
tanulók ingyen kapták a tankönyvet.
Amennyiben a képviselő testület egyetért vele, határozatban is fogadja el.
A képviselőtestület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta.
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Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 50/2011. (IX. 05.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Mezőszemerei Általános Iskola és Óvoda 1. osztályos
tanulói részére, aki nem részesül rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben a tankönyv árát az
Önkormányzat, átvállalja.
A támogatás a 2011. évi költségvetés terhére kerül
kifizetésre.
Határidő: Azonnal
Felelős: Képviselőtestület.
Bukta Gábor polgármester
Az általános iskolások és középiskolások részére tanszervásárlási támogatást javasolt a
képviselő-testület. A támogatást 5.000.-Ft-ban javasolta a testület. Aki a támogatással egyetért
az kézfelnyújtással, szavazzon.
A képviselőtestület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta.
Mezőszemere
Község
Képviselőtestületének
51/2011.
határozata.

Önkormányzat
(IX.05)
sz.

Mezőszemere
Község
Önkormányzat
Képviselőtestülete azoknak az általános iskolás és
középiskolás gyermekek részére, akik nem részesülnek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 5.000.-Ft
tanszervásárlási támogatást biztosít.
A képviselőtestület utasítja a gazdálkodási előadót,
hogy az összeget az iskolalátogatási igazolások
átvételét követően fizesse ki.
A támogatás a 1 évi költségvetés terhére kerül
kifizetésre.
Határidő: 2011. október 1-től folyamatos
Felelős: Képviselőtestület, kifizetésért a gazdálkodási
előadó.
Bukta Lajos képviselő
Az augusztusi képviselő-testületi ülésen elhangzott, hogy a következő testületi augusztus 29én hétfőn lesz, én hívtam az igazgatási előadót, akit megkértem, hogy tegyük át az ülést
keddre vagy szerdára. Ő azt mondta, hogy szeptember 1-én lesz testületi ülés, mert a védőnői
pályázatot el kell bírálni, egyben mondta, hogy a polgármesterrel egyeztessünk a testületi ülés
időpontjáról. Jó lenne, hogyha változik az időpont, akkor telefonon a képviselő-testületi tagok
értesítést kapnának.
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Bukta Gábor polgármester
A védőnői állásra kiírt pályázatra egy védőnő jelentkezett, és az elbírálási határidő szeptember
1-volt, ezért tettük az ülést szeptember 1-re.
Bukta Imre képviselő
Megállapodtunk a 29-ben, telefonon egyeztessen a polgármester velünk időpontot, ez így nem
jó, hogy a polgármester változtatja meg az időpontot.
Bukta Gábor polgármester
Megígérem, hogy tájékoztatást megteszem az ülések időpontjáról, ha változik.
Gazsi László képviselő
A Hivatalban még nincs porszívó, erre lenni kell 15-20.000.-Ft-nak és meg kell venni.
Bukta Mária képviselő
A takarítónő seprűvel takarít, ez nem jó dolog.
Bukta Gábor polgármester
Ha lesz rá lehetőség, veszünk porszívót az intézményhez. A költségvetésben 60 millió forint
hiányt terveztünk, takarékoskodni kell, de ha marad pénz, akkor vásárolunk porszívót.
Bukta Lajos képviselő
A tiszteletdíj feléről lemondtunk, hogy spóroljunk, abból a pénzből meg lehetett volna venni a
porszívót.
Bukta Gábor polgármester
A következő testületi ülésen tárgyaljuk az I. féléves költségvetési beszámolót, előtte a
pénzügyi bizottságnak meg kell tárgyalni a beszámolót.
Szihalom önkormányzat képviselő-testülete jelezte, hogy 2012. január 1-vel körjegyzőséget
szeretnének kialakítani Mezőszemerével.
Az előző ülésen kinevezett védőnő Uriné Horváth Marianna védőnő családi okok miatt
visszamondta a pályázatát, és nem vállalja az állást Mezőszemerén. A védőnői pályázatot
újból ki kell írni, az ÁNTSZ felé jelezni kell, hogy a védőnői ellátást továbbra is
helyettesítéssel fogjuk ellátni.
Bukta Mária képviselő
Mit szeretne Szihalom Önkormányzat, hogy a javaslatán gondolkozzunk el.
Meg vagyok győződve, hogy az Mezőszemere községnek önálló jegyzőre van szüksége. A
jegyzői feladatokat nem lehet 1 nap alatt elvégezni.
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Bukta Gábor polgármester
A képviselő-testület tagjainak el kell gondolkodni a körjegyzőség lehetőségén.
Gazsi László képviselő
Szeretném ismertetni a képviselő társaim indítványát. A képviselő-testület indítványozza
Bukta Gábor polgármester fegyelmi eljárás alá vonását az alábbi mulasztások miatt.
 a polgármester többszöri felszólításra sem tárta fel a képviselő-testület előtt Kálmánháza
Húsüzem Kft. elszámolását,
 a polgármester többszöri felszólításra sem működött együtt a képviselőkkel. Nem
tartotta be a határozatokat, pl.: falubejárás második ciklusa, lakásfenntartási támogatás
természetbeni kiadásának törvénytelenségét,
 nem tájékoztatja a képviselőket a falu dolgairól. Másodkézből és különféle csatornákon
keresztül értesülünk dolgokról,
 akadályozta a jegyző munkáját a felszólítások és a büntetések kiküldésében,
 a polgármester az SZMSZ-ben foglaltak szerint, beszámolási kötelezettséggel tartozik, a
két testületi ülés között végzett munkájáról. Ennek rendszeresen nem tesz eleget.
Ezért javasoljuk a Testületnek, hogy határozatot hozzon a fegyelmi eljárás megindításáról és a
Fegyelmi bizottság felállításáról.
A képviselői indítvány a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.
Bukta Imre képviselő
Beérett ez a helyzet, vannak mulasztások és törvénysértések, amik nem jók, nehéz a döntést
meghozni.
Nekem is van több feljegyzésem a polgármester mulasztásai miatt:
1. Kálmánházi Húsüzem Kft. elszámolás
2. jegyzőkönyv hamis tartalmi adatot tartalmaz (haszonbérleti díj összeg)
3. visszatartotta a külterületi szántók tényét
4. a testületi értesítők sokszorosítását nem engedélyezte, holott erről döntött a
képviselőtestület,
5. lakásfenntartási támogatás kifizetés szabálytalan kifizetésének megszüntetéséről is
döntött a testület, de tudtával és segítségével meghatalmazza a vállalkozót
6. nem működött együtt a testülettel a falu bejárás megszervezésében
7. a második falubejárást nem szervezte meg, ahol a képviselő-testület leellenőrizte volna
az ingatlanokat
8. visszatartó magatartás
9. nem számol be a két testületi ülés közötti munkájáról, nem tudjuk mit csinált a
polgármester a testületi ülések közötti időben,
10. több esetben a testületi határozatokat nem teljesíti, nem akar a testülettel
együttműködni.
Mi csak fegyelmi bizottság létrehozását szeretnénk, hogy vizsgálja ki a felmerült
hiányosságokat.
Javaslom, hogy a fegyelmi bizottság tagjai a bizottság elnökei legyenek.

258

Bukta Mária képviselő
Nehezen megy a testülettel az együttműködés. Több feljegyzést készített a képviselő-testület
és abban is le volt írva, hogy ha nem tudunk együttműködni, akkor kezdeményezzük a
fegyelmire vonást.
Egyetértek vele, hogy a fegyelmi eljárás folytatódjon le, és a testület elé tárjuk az eredményt.
Bukta Imre képviselő
A panaszokat megvizsgálására a Kormány Hivatal segítségét kértük és kaptunk támogatást.
Bukta Gábor polgármester
Tudomásul veszem, és majd tájékoztatom a fegyelmi bizottságot.
Bukta Imre képviselő
A fegyelmi eljárást 30 napon belül kell lefolytatni. A fegyelmi bizottságnak az eljárásról, a
vizsgálat eredményéről 8 napon belül jelentést kell készíteni és 15 napon belül testületi ülést,
kell összehívni.
Gazsi László képviselő
Azért szántam el magam a fegyelmi elindításra, mert az egyik képviselő társamat elküldtük a
Leader pályázati tájékoztatóra és a falu érdekében volt ott, és a főnöke megkereste, és kérdőre
vonta, hogy miért van ott?
Bukta Gábor polgármester
Én nem beszéltem a munkáltatójával, ez butaság én nem szoktam senkit besúgni.
Bukta Lajos képviselő
A csoportvezető azzal fogadott, hogy munkaidő alatt a Leader programon veszek részt a
polgármesterek között. Én ezt nem tudom, hogy ő honnan tudta, hogy én ott voltam. Egy a
lényeg, hogy ezt úgy adták vissza nekem.
A kollégáimat őszintének tartom és megbízok bennük.
Pásztor József képviselő
Ez már rágalmazás.
Bukta Imre képviselő
Legyen határozat az indítványra. A fegyelmi eljárást 30 napon belül le kell folytatni. Arról
határoz a testület, hogy lefolytassa a fegyelmi eljárást, de akkor most 30. nap legyen.
Bukta Gábor polgármester
Tudom, hogy azt akarjátok, hogy megszabaduljatok tőlem, meg van ennek az ellenszere.
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Gazsi László képviselő
Már április óta keressük ennek az ellenszerét.
Bukta Lajos képviselő
Április elején kértük, hogy a Kálmánházi Húsüzem Kft. elszámolását mutassa be a
polgármester. Most a belső ellenőröknek 150.000.-Ft-ot kell kifizetni, hogy ellenőrizzék az
elszámolást és a konyha működését.
Bukta Gábor polgármester
Kértem, hogy keressük meg a Kálmánházi Húsüzem Kft.-t az elszámolással kapcsolatban,
miért nem hívja ide a képviselő-testület a Kálmánházi Húsüzem Kft.-t és számoltatja el.
A belső ellenőrök megvizsgálják napi 35.000.-Ft-ért.
Bukta Lajos képviselő
A Füzesabonyi Kistérség munkaszervezet vezetője dr. Zelei Mónika mondta, hogy az átlag ár
150.000.-Ft lesz.
Bukta Gábor polgármester
A Belső ellenőrzési tervben szerepel a Gondozási Központ ellenőrzése, át lehetett volna
módosítani, és nem kellene fizetni.
Bukta Imre képviselő
Kálmánházi Húsüzem Kft. elszámolásával kapcsolatban nincs meg a kimutatás, tény, hogy
nem lett előterjesztve, mert valami nincs rendbe, amit ki kell vizsgálni.
Bukta Gábor polgármester
Nem olyan súlyúak ezek a dolgok. Azon vagytok, hogy ki készítsetek mindenképpen. A
múltkori testületi ülésen hozott határozat eredményét meg kellett volna vár, s annak
függvényében lefolytatni az eljárást.
Bukta Gábor polgármester megköszönte a képviselőtestületi tagok és meghívott vendégek
megjelenését és az ülést 21 óra 15 perckor bezárta.

K.m.f.
Bukta Gábor
polgármester

Széll Gáborné
mb. körjegyző

Bukta Mária
jegyzőkönyv hitelesítő

