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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület alakuló üléséről 2010
október 15.-én (péntek) du. 15 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: Bukta Ferencné HVB elnöke
Dr Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Lakosság részéről: Jakab József
Hajnal Ákos
Ferenc Attila
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Felkéri Bukta Mária körelnököt, a testületi ülés megnyitására.
Bukta Mária korelnök tisztelettel köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy a megválasztott polgármester és 6 képviselőtestületi tag jelen van , így az ülés határozat
képes és azt megnyitja.
Kéri, hogy a jegyzőkönyv hitelesítő Bukta Mária képviselő legyen.
A képviselő-testület egyetért a jegyzőkönyv hitelesítő személyével.
Javasolja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:
1.) Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek
átadása
Előadó: Bukta Ferencné HVB elnök
2.) A képviselőtestület eskütétele.
Veszi: Bukta Ferencné HVB elnök
3.) Polgármester eskütétele.
Veszi: Bukta Ferencné HVB elnök
4.) Polgármesteri program ismertetése.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
5.) Alpolgármester megválasztás titkos szavazással (zárt ülés)
Előadó: Bukta Gábor polgármester
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6.) Alpolgármester eskütétele
Veszi: Bukta Gábor polgármester
7.) A polgármester illetményének megállapítása.
Előadó: Bukta Mária korelnök
8.) Alpolgármester illetményének megállapítása.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
9.) Az SZMSZ felülvizsgálata.
Előadó: Bukta Gábor polgármester, dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
10.)Bizottság megválasztása
Előadó: Bukta Gábor polgármester
11.)Bejelentések, indítványok
1.) A választási bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek
átadása
Bukta Mária korelnök felkéri Bukta Ferencné HVB elnökét, hogy a választás eredményéről
beszámolóját ismertesse.
Bukta Ferencné HVB elnöke
Ismerteti a választás eredményét.
Jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.
2.) A képviselőtestület eskütétele.
Bukta Mária korelnök
Gratulálok a jelen lévő képviselő-testületi tagoknak. Felkérem Bukta Ferencné HVB elnökét,
hogy az esküt vegye ki az önkormányzati képviselőktől.
Bukta Ferencné HVB elnök
Kérem a képviselőtestületi tagokat, hogy az eskütételhez felállni szíveskedjenek.
Eskütétel.
3.) Polgármester eskütétele.
Bukta Mária korelnök
Felkérem Bukta Ferencné HVB elnökét, hogy az esküt vegye ki a polgármester úrtól.
Bukta Ferencné HVB elnöke
Felkérem Bukta Gábor polgármestert, hogy az esküt a képviselőtestület előtt tegye le.
Polgármester eskütétel.
Megállapítom, hogy az esküt a polgármester és a képviselőtestületi tagok letették.
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4.) Polgármesteri program ismertetése.
Bukta Mária korelnök
Felkérem Bukta Gábor polgármestert, hogy a programját ismertesse.
Bukta Gábor polgármester
Sok szeretettel köszöntöm a képviselőtestületi tagokat.
Szeretném röviden ismertetni a következő 4 évre szóló céljaimat és elképzeléseimet.
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy az önkormányzatnak a gazdasági programját az
alakuló ülést követő 6 hónapon belül kell elfogadni.
Az önkormányzat gazdasági helyzete, megszilárdítása fontos feladat, mivel az államtól kapott
normatíva csökkent, a képviselő-testületnek racionális döntéseket kell hozni, hogy a
zavartalan működést tovább tudja biztosítani az intézményeknél.
A képviselőtestület elfogadta, hogy Mezőszemere – Füzesabony Intézményfenntartó MikroTársulás jöjjön létre, melyhez elkészítettük a Közoktatási szakértői jelentést. A szakértői
jelentés javasolta a társulást. A társulást kezdeményeztük, de a Füzesabonyi Képviselőtestület
határidőre nem tárgyalt a társulásról, így meghiúsult.
Ha a Kormány nem változtat a támogatási rendszeren gondolkodni kell a társulás lehetőségén,
akár Szihalom Önkormányzattal.
Az intézménynél a nyugdíjba vonuló közalkalmazottak helyett nem veszünk fel, hanem
közcélú dolgozók alkalmazásával oldjuk meg a feladatok elvégzését.
Több pályázatot készítettünk el, ezen belül a Szociális Otthon 50 férőhelyes bővítésére, mert
nagy szükség van a férőhelyekre. Az autóbusz-öböl pár egy része elkészült, de a másik két
autóbusz-öböl pár kialakítását is szeretnénk az elkövetkező időben elkészíteni.
Próbáljuk csökkenteni a költségeket, csak olyan beruházásokra nyújtunk be pályázatot ami 95
% illetve 100 %-os támogatást kap, hogy ne kelljen önerőt hozzátenni az önkormányzatnak.
Amennyiben önerő szükséges, azt megpróbáljuk a BM Önerőalapból támogatásra pályázni.
Képviselőtestület javaslatait, véleményét kérem új programok megvalósítására.
A fiatalok szeretnének Ifjúsági kör illetve Ifjúsági Egyesületet létrehozni, a megalakulásuk
után a képviselőtestület előtt ismertetnék a programjaikat.
A legfontosabb feladatunk az elkövetkező négy évben, hogy az intézmények zavartalanul
működjenek.
Röviden ennyit szerettem volna elmondani, és szeretném, ha a képviselőtestület tagjai
segítenék a munkámat.
Bukta Mária korelnök
Köszönöm a polgármester úr céljainak, elképzeléseinek ismertetését.
5.) Alpolgármester megválasztása titkos szavazással (Zárt ülés)
Bukta Mária korelnök
Megkérem a lakosság részéről megjelenteket, hogy az alpolgármester megválasztása idejére
fáradjanak ki.
A jegyzőkönyv külön tárolva.
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Bukta Mária korelnök
Mivel eredménytelenül zárult le az alpolgármester választás folytassuk a kiküldött napirendi
pont szerint az alakuló ülést.
Megkérem Bukta Ferencné HVB elnökét, hogy az eskü okmányokat adja át a
képviselőtestületi tagoknak és polgármesternek.
Eskü okmányok átadása.
7.) Polgármester illetményének megállapítása.
Bukta Mária korelnök
A megválasztott polgármesternek az illetményét az alakuló ülésen kell megtárgyalni.
A polgármester illetményét a képviselőtestület a 2009. február 12-ei testületi ülésén 2009.
január 01.-től havi bruttó 368.175.-Ft.-ban állapította meg.
Javaslom a képviselőtestületnek, hogy ez az összeg maradjon a polgármester illetménye.
Megállapítom, hogy a polgármester fizetését a képviselőtestület bruttó 368.175.-Ft-ban
állapította meg.
A képviselőtestület 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás ellenében az alábbiak szerint döntött:
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 54/2010 (X.15.) sz. határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat képviselőtestület Bukta Gábor polgármester fizetését 2010.
október 04.-től havi bruttó 368.175.-Ft-ban állapítja
meg.
Megbízza a mb. körjegyzőt, hogy a határozatról a
bérszámfejtőt É-M. Államkincstárt értesítse.
Határidő: 2010. október 31.
Felelős: Dr. Tanárki-Fülöp István körjegyző.
Bukta Mária korelnök
A törvényben szabályozva, van a polgármester költségeinek engedélyezése. Lehet számlával
igazolni vagy lehet költségátalányt megállapítani ami a polgármester illetményének 20-30 %ának megfelelő összegben.
A polgármesterrel történt előzetes egyeztetés alkalmával, kérte, hogy ne legyen költségátalány
megállapítva, hanem a költségeket számla ellenében számolja el neki az önkormányzat
minden hónapban.
Bukta Gábor polgármester
Én nem kérem a költségátalány megállapítását, mivel az önkormányzat érdekében járok el, s a
költségeket számla ellenében kérem elszámolni.
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Bukta Mária korelnök
Kérdezem a képviselő-testületi tagokat, hogy egyetértenek-e azzal, hogy a polgármester az
utazási költségeit számla ellenében számolja el.
A képviselő-testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 55/2010. (X.15.). számú határozata
Mezőszemere Község Önkormányzat képviselő-testülete
hozzájárul, Bukta Gábor polgármester a tisztsége
ellátásával összefüggő, általa előlegezett költségei
számlákkal igazolt megtérítéséhez.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselőtestület
8.) Alpolgármester illetményének megállapítása
Bukta Mária korelnök
Mivel alpolgármester nem lett választva, így ezt a napirendi pont tárgyalását mellőzi a
képviselő-testület.
10.)

Az SZMSZ felülvizsgálat

Bukta Mária korelnök
Az SZMSZ felülvizsgálatára most nem kerülhet sor, mert az SZMSZ most kaptuk meg, én
javaslom, hogy két hét múlva pénteken tárgyaljuk az SZMSZ módosítását és akkor fogadja el
a képviselő-testület.
Bukta Gábor polgármester
A képviselő-testületnek jogában áll bizottság létrehozása, két hét múlva az SZMSZ
felülvizsgálatát, módosítását a képviselő-testületnek el kell fogadnia. A most kiosztott vagyon
nyilatkozatokat 30 napon belül le kell adni.
A képviselő-testületi ülések időpontját szabályozni kell az SZMSZ-ben, de jó lenne, ha nem
péntekenként lenne, inkább hét elejére javaslom tenni a testületi üléseket.
Bukta Imre képviselő
Előzetesen a képviselő-testületi tagokkal egyeztetve, a pénteki nap lenne jó a testületi üléseket
megtartani.
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Tekintettel a jegyzőkönyvvezető kolléganőre ne pénteken legyen az ülések időpontja.
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Bukta Imre képviselő
Úgy tudom, hogy nem kötelező bizottságot választani, a testület a hatásköröket átruházhatja a
polgármesterre.
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Vannak olyan feladatok, ami a képviselőtestület hatásköre. A képviselőtestületnek a
vagyonnyilatkozat ellenőrzésére bizottságot kell létrehoznia. A szociális bizottság létrehozása
3000 fő alatt nem kötelező.
Bukta Gábor polgármester
A Hivatalhoz érkeztek lakásfenntartási támogatás megállapítására kérelmek, melyet eddig a
szociális bizottság minden hónap 20-a után tárgyalt.
Mivel még nem alakult meg a bizottság, javaslom, hogy a képviselőtestület tárgyalja meg a
beérkezett kérelmeket.
Erre rendkívüli ülést hívok össze október 25-én hétfőn 17 órai kezdettel.
Az SZMSZ felülvizsgálatra október 29-én pénteken 15 órai kezdettel tartandó testületi ülésen
kerül sor.
11.)Bejelentések, indítványok
Bukta Imre képviselő
A kiküldött meghívó nem jó, mert nem személyre szóló. Személytelennek tartom, kérem,
hogy legyen rajta a címzett.
Bukta Gábor polgármester
A meghívót névre szólóan fogjuk kiküldeni. Megkérdezem, hogy a meghívó külalakja jó-e?
A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság megkeresett bennünket, hogy dr. Kohári Péter r.
alezredes Úr 2010. október 04-ai hatállyal áthelyezésre került a BRFK XVII. Kerületi
Rendőrkapitányságvezetői beosztásba.
A Füzesabonyi Rendőrkapitányság vezetői beosztásának ellátásával 2010 október 4-ei
hatállyal, hat hónap időtartamra Mór Csaba r. alezredes Urat, a Heves Megyei Rendőrfőkapitányság, Bűnügyi Igazgatóság munkatársát bízza meg. r.
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. Tv. 8.§.(2) bekezdése alapján a rendőrkapitányság
vezetőjének kinevezését megelőzően az önkormányzat képviselőtestületének véleményét ki
kell kérni.
Javaslom a képviselőtestületnek, hogy támogassa Mór Csaba r. alezredes Úr
kapitányságvezetői kinevezését hat hónapos időtartamra.
Bukta Mária képviselő
Én mint képviselő nem ismerem a jogszabályt. Mi közöm van ehhez, hogy a kinevezéshez
hozzájáruljunk. Én javaslom, hogy ne járuljon hozzá a képviselőtestület és én sem, mert nem
ismerem, nem vagyok döntési helyzetben. Én úgy gondolom, formális dologhoz semmi
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közöm, ha látom és itt van, bemutatkozik személyesen akkor eltudom mondani a
véleményemet.
Bukta Imre képviselő
A leírtak alapján jó ember.
Bukta Gábor polgármester
Javaslom, hogy a képviselőtestület a kinevezést támogassa. Amennyiben kéri a képviselőtestület személyesen meghívom a következő testületi ülésre, hogy bemutatkozzon.
A rendőrséggel jó kapcsolatot kell kialakítani.
Gazsi László Tivadar képviselő
Javaslom, hogy az elkövetkező képviselő-testületi ülésekről kép- és hanganyag készüljön. Az
ülések kerüljenek nyilvánosságra.
Bukta Gábor polgármester
Ehhez minden testületi tagnak hozzá kell járulnia.
Bukta Imre képviselő
Hangfelvétel saját részre készülhet.
Bukta Mária képviselő
Hangfelvétel legyen, de archiválásra kerüljön. A képviselő-testületi ülésekről kivonatos
formában tájékoztassuk a lakosságot. Az ülésekről készült jegyzőkönyv nyilvános, meg lehet
nézni.
Bukta Gábor polgármester
Hang anyag készül az jó dolog, mert a jegyzőkönyvvezető munkáját megkönnyíti a
jegyzőkönyv elkészítésénél, a testületnek kell határozattal döntenie róla.
Bukta Imre képviselő
Támogatom Gazsi László képviselő urat, ahol kábeltévé van azon keresztül lehetne a
képanyagot is közvetíteni.
Bukta Gábor polgármester
Az üléstermet el kell hozzá készíteni. A kép és hang felvétel hogy kerül fel az internetre.
Gazsi László képviselő
Első körben egy WEB kamera kell hozzá, mikrofon kell hozzá melynek összege 6.000.-Ft
lenne.
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Bukta Gábor polgármester
Az október 29-ei testületi ülésen fogunk erről dönteni.
Gazsi László képviselő
Hangos híradó rendszert szeretném átnézni, hangszórókat mint műszaki szakember
megjavítanám.
Bukta Gábor polgármester
A hangszórók membránja ment tönkre, cserélni kell a hangszórókat. Olyan rendszert kellene
felszerelni ami nem vezetékes, hanem rövid hullámon keresztül működik, mert a vezetékeket
ellopják. De a rövidhullám működéshez az erősítőt is ki kell cserélni.
Bukta Imre képviselő
Bízza meg a képviselőtestület Gazsi László képviselőt, hogy nézze át a hangos híradót és
lehetőség szerint javítsa meg. Javaslom, hogy a jegyzőkönyv 3 példányba készüljön és egy
példány kerüljön a könyvtárba, hogy mindenki számára elérhető legyen.
Dr Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Az általános iskola iskolaigazgatója kérelemmel fordult a képviselőtestülethez.
A kérelem a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.
Kéri az igazgató úr, az iskola pedagógiai program módosítását, mivel a tantestület a 2010. évi
LI tv. alapján érdemjeggyel és osztályzattal értékelésre, minősítésre szeretne áttérni a 2. és 3.
osztályokban a 2010/2010-es tanév második felétől. Az általános iskola pedagógiai program
módosítását 2010. december 10-ig terjeszti a képviselő-testület elé.
Bukta Gábor polgármester
Kérem a képviselőtestületet, hogy hagyja jóvá a szöveges értékelés helyett a numerikus
értékeléshez.
A képviselőtestület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás helyett a következő határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület 56/2010. (X. 15.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat képviselő-testülete
hozzájárul, hogy a Mezőszemere Általános Iskola 2. és
3. osztályokban a 2010/2011-es tanév második félévétől
a szöveges értékelés helyett érdemjeggyel és
osztályzattal történő értékeléséhez eltérően Pedagógiai
Programjától.
A képviselőtestület megbízza Bartók István iskola
igazgatót, hogy 2010. december 31-ig a Pedagógiai
Program átdolgozásáról és módosításáról gondoskodjon.
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Határidő: azonnal
Felelős: Képviselőtestület.
Pásztor József képviselő
A kisebbség olcsó fát szeretne a tél beállta előtt, és nem szeretnének lopni. Ehhez kérik a
segítséget.
A közcélú munkások kerestek meg, hogy nem éles a szerszám amivel dolgoznak, és így nem
tudnak vele dolgozni.
Farkas Beáta kérte, hogy támogassa az önkormányzat, mivel 25.000.-Ft-os villanytartozása
van, s nem tudja kifizetni mert kevés a jövedelme. Valamint kérte, hogy az önkormányzat a
Vöröshadsereg 9 – 15 hsz. előtt az utat javítsa meg mert járhatatlan.
Fakas Piroska azért keresett meg, hogy miért nem jár neki az ápolási díj, mivel daganatos
beteg.
Bukta Gábor polgármester
Fa ügyben vannak tulajdonosok, akiket kellene megkeresni és hozzájárulásukat kérni, hogy a
kisebbség a fa cserjéket kitakarítsa az erdősávból.
A közcélúaknak minden nap reggel a hivatalba élezik meg a szerszámokat, de ha nem akar
dolgozni akkor mindegy, hogy éles-e vagy nem a munkaeszköz.
A községben több utca is járhatatlan, aminek javítása az elkövetkező időszak feladata lesz az
önkormányzatnak.
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
A támogatásokra kérelmet kell benyújtani, kérjen formanyomtatványt a kérelméhez.
Mivel több bejelentés, indítvány nem volt Bukta Mária korelnök megköszönte a
képviselőtestületi tagok és meghívottak részvételét s az ülést 18 órakor bezárta.
K.m.f.

Bukta Gábor
polgármester

Dr. Tanárki-Fülöp István
mb. körjegyző

Bukta Mária
jegyzőkönyv hitelesítő
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