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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Községben 2012. szeptember 21-én (péntek) 17.00 órai kezdettel
megtartott falugyűlésről
A falugyűlés helye: Faluház, Mezőszemere, Szabadság út 109.

Jelen van a lakosság részéről kb.120 fő

Bukta Gábor polgármester
Sok szeretettel köszöntöm a lakosság részéről megjelent vendégeket, valamint köszöntöm
Erdélyi Gábor urat, aki jelenleg a Füzesabonyi Rendőrkapitányság megbízott kapitánya.
A falugyűlés első napirendi pontja a rendőrségi beszámoló, a lakosság tájékoztatása lenne,
ezért át is adnám a szót a kapitány úrnak. A beszámoló után pedig ha kérdés merül fel a
lakosság részéről, akkor meg is válaszolja.
Erdélyi Gábor
Köszöntöm a falugyűlésen megjelent lakosságot, Erdélyi Gábor rendőr őrnagy vagyok.
Jelenleg a Füzesabonyi rendőrkapitányság bűnügyi osztályát vezetem, illetve szeptember 16tól a kapitányság vezetői feladatait is én látom el.
Örülök, hogy vannak ilyen fórumok, lehetőségek, ahol megjelenhet az ember a rendőrség
részéről, ezáltal kicsit közelebbi kapcsolatba kerülünk a lakossággal.
Nem akarok statisztikákról beszélni, az megtalálható a Polgármesteri hivatalban, minden
évben elkészítjük a beszámolót.
Amit fontosnak tartok, és amire felhívnám a figyelmét a lakosoknak, hogy a leggyakrabban
előforduló bűncselekmény típus, ami itt Mezőszemerén is a legjellemzőbb, a vagyon elleni
bűncselekmények, a betöréses lopások. Az elkövetett 37 bűncselekmény túlnyomórésze
lopás.
Sok olyan jogsértés van, amit nem jelentenek a sértettek, mert úgy gondolják, sok utána való
járással jár, úgyse lesz meg az elkövető.
Jellemző a melléképületeknek a feltörése, onnan vasanyagok eltulajdonítása.
A felderített bűncselekmények 75 %-ánál, helyi lakos az elkövető.
Mezőszemere földrajzi fekvéséből adódóan nem átutazó bűnözők azok akik a
bűncselekményeket elkövetik, hanem sajnos helyi lakosok.
Bárkivel szemben, akivel a jövőben a megalapozott gyanú fennáll, a törvény a lehető
legszigorúbb büntetésével fogjuk sújtani.
A másik jellemző bűncselekmény típus, a garázdaság. A közbizalmat leginkább sújtja, a
közbiztonságot rontja.
A vendéglátóegységek üzemeltetőinek a figyelmét szeretném felhívni, hogy működik a
vendéglátóegységek ellenőrzése. Ha ittas, vagy fiatalkorú személy kiszolgálása történik, az
ellenőrzési naplóban rögzítjük, és a jegyző felé továbbítjuk, amiben kérjük a működési
engedély felülvizsgálatát.
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A bűnmegelőzés szempontjából szeretném kiemelni az iskolákban a DADA programot, ami a
kábítószer veszélyéről szól.
Szeretnék fórumot szervezni az áldozattá válás elkerülése érdekében az idősebb korosztály
számára.
Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a régi zárakat cseréljék le, legyen kerítés, a
nyílászárókon redőny, esetleg rács. Más a büntetőjogi minősége azoknak, ahol nyitott udvarra
megy be valaki. Az szabálysértés, de ha van kerítés, akkor az már bűncselekménynek számít.
Számtalanszor elmondják, hogy nincs olyan szolgáltató, amelyik háznál pénzt szed be. Sem a
Tigáz, sem az Émász. Bizalmatlannak kell lenni az ilyen emberekkel szemben, akik ily
módon akarnak bejutni a lakásba. Félrevezetik az embereket, vizet kérnek, elterelik a
figyelmet, és közben el is tulajdonítják az értékeket.
A hatósági személyek igazolványát kérjék el, akik bebocsátást kérnek a lakásba, bármilyen
munka elvégzésére.
Ezek a bűncselekmények, kifejezetten az időskorúak ellen irányulnak.
Történt sajnos Mezőszemerén egy kiemelt bűncselekmény. Egy rablásról van szó, aminek az
elkövetője egy 12 év alatti gyerek volt. 8 éves börtönbüntetéssel sújtandó.
A közlekedési dolgokkal kapcsolatosan a korábbi kapitány úr felhívta a figyelmemet, hogy a
helyszíni bírságokat mindenképp gyűjtessem ki. Az első félévi adat 9 darab helyszíni bírság,
ami nem egy kiugró adat.
A közlekedés rendjének szabályai ugyanúgy érvényesek Mezőszemerén, mint Budapesten. A
KRESZ nem tesz különbséget települések között.
Az ittas gépjárművezetés, az ittas kerékpározás Mezőszemerén is büntetendő.
A kiszabott legnagyobb pénzbírság itt Mezőszemerén 50.000-Ft volt.
Abban az esetben, ha bárkinek bármilyen olyan problémája van, ami a rendőrséggel
kapcsolatos, nyugodtan hívja a segélyhívó számokat.
Az egységes hívószám a 112, és a 107 Egerbe került át a tevékenységi központba. Ettől
függetlenül a nap 24 órájában áll a rendőrség az állampolgárok szolgálatára.
Ügyeleti szolgálat ugyanúgy működik Füzesabonyban, mint eddig.
Ennyit szerettem volna elmondani. Ha kérdés, észrevétel, indítvány van, azt szívesen
hallgatom.
Bukta Gábor polgármester
A lakosság részéről megkérdezem, hogy van-e valakinek az őrnagy úr felé kérdése?
Farkas Lajos, Mezőszeme re, Szabadság út 16.
Mezőszemerén gyalogos átkelőhely sehol nincs kijelölve, mégis megbüntetik azért az
embereket, ha nem ott mennek át. Vagy ha út szélén kell menni amiatt, hogy a járdát benőtte
a gaz, jön a rendőr, és szintén büntet.
Ami nem tiltott, azt miért nem szabad?
Erdélyi Gábor
Mivel nem voltam itt az intézkedésnél, nem tudom a pontos körülményeket.
Egyetértek, hogy ami nincs tiltva, azért nem lehet büntetést kiszabni. Utána nézek. A zebrát
nem mi festjük fel, a törvényeket sem mi alkotjuk.
Az hogy mennyi empátia van egy rendőrben, azt én nem tudom megállapítani.
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Jakab Ferencné, Mezőszemere, Rákóczi út 12.
Azt szeretném megkérdezni, hogy Mezőszemere mikor kap egy rendőrt, aki éjjel- nappal itt
van? Nagy szükség lenne rá.
Ritkán látom a rendőrt. Hozzám már 3-szor törtek be. Mindig kijöttek a rendőrök, mindig
felvették az adatokat, és soha nem történt semmi.
Azt mondta a rendőr, hogy fogjam meg én a betörőt. 3 éve feltörték a garázsomat, 150.000 Ft
értékű kárt megállapítottak, azóta sincs semmi az ügyből. Körbe van kerítve a kertem, és
mégis lelopták a gyümölcsöt, tönkretették a fákat, és még sem történik semmi. A
szomszédomba költözött 10 roma, szétszedik a házat.
Erdélyi Gábor
Mindenhol megkapjuk ezt a kérdést. Azt tudom minden esetben elmondani, hogy az elvárás
az lenne, hogy minden településen, helyi, ott lakó rendőr legyen.
Jelen pillanatban a mezőszemerei körzeti megbízotti státusz be van töltve. Amíg a szolgálati
érdek engedi, itt tudom tartani, de nagy az illetékességi terület.
Szilágyi Imre , Mezőszemere, Árpád út 5.
Kihez kell fordulni, hogy legyen zebra a gyerekek miatt?
A másik kérdésem az lenne, hogy miért büntették meg a feleségemet 10.000 Ft-ra déli 11
órakor amiatt, hogy nem volt lámpa a kerékpárján, és nem viselt sárga mellényt?
A lámpa a lopások miatt a zsebében volt, a mellény lakott területen belül meg nem kötelező,
én úgy tudom.
Le kellett dolgozni a feleségemnek a büntetést.
Bukta Imre képviselő
Lakossági megkeresést tolmácsolok.
Mór Csabának szerettem volna elmondani, de mivel ő már nincs, ezért öntől várom a választ.
A jogszabályokat be kell tartani, ezzel én is egyetértek, de viszont ön is mondta, hogy az már
az ember empátiáján múlik, hogy hogyan jár el. Lehetne méltányosságot gyakorolni a
rendőröknek. A rendőr itt ne úgy járjon el, mint Budapesten.
3 történetet mondanék el.
Az első a parókiánál történt, itt a faluközpontban. Kijött az útra a gyalogos, mert a járda
gazos volt, a rendőrök ott nevetgéltek, és a gyalogos szabálysértési büntetést kapott, azért
mert kiépített járda van, és ő mégis az úttesten ment.
12.000-Ft büntetés jött ki. Miért büntették meg ezt az embert, mikor azt is mondhatták volna
neki, hogy menjen vissza a járdára. De ha járdát látja a rendőr, akkor azt is látja, hogy ott nem
lehet elmenni. Véleményem szerint hibát követtek el a rendőrök, akkor, amikor ezt az embert
megbüntették. Nem a lakos követett el szabálysértést, hanem a rendőrség.
A jegyző mondta az illetőnek, hogy ne fizesse be, ezek után kijött egy szigorítás, miszerint 6
nap börtönbe kell bevonulni, a fizetés elmulasztása miatt, amennyiben nem fizeti ki.
Nagyon vigyázzanak a Szemereik, ha az úton mennek, mert 6 nap börtön jár érte.
Hol van itt a tolerancia? Miért nem áll ki ez a rendőr vasárnap 9 órakor ide a templom elé,
mert itt szedhetné a pénzeket, ugyanis a templomból kijövet mindenki az úton közlekedik.
Felmerül a gyanú, hogy vagy azért, hogy zaklassák a lakosságot, azért intézkednek, vagy
pedig pénzbeszedési akció zajlik olyankor.
A másik történet is szintén egy lakossági panasz.
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Mikrobuszával jött a főúton az illető, előtte jött egy másik mikrobusz. Szürkület volt már, a
rendőrök a sarkon álltak. Az első mikrobusz alja érte a földet, megpakolva, a lámpája is csak
az egyik égett. A rendőr intett, hogy mehet, a másik mikrobuszt pedig megállította, ahol talált
egy szabálysértést, és 5.000 Ft-ra megbüntette.
A harmadik dolog, szintén lakossági megkeresés.
Teljesen igaza van önnek, hogy ittasan nem lehet kerékpározni. A történet nem erről szól,
hanem az eljárásról.
Egy mezőszemerei lakos jött a Tűzoltó sörözőből. Mondhatnám pityókásan, nem volt berúgva
szerintem. A sarkon megállították, megkérdezték tőle, hogy ivott-e? Ő azt mondta, hogy igen
ivott. Erre fel megbilincselték, bevitték Füzesabonyba, 30.000 Ft-os bírságot szabtak ki rá, és
a telefonját kiütötték, nem tudta használni, és azt mondták neki Füzesabonyban a
rendőrségen, hogy lódulj! Nem volt egy fillérje sem, gyalog jött haza.
Ez milyen eljárás?
Ez a 3 történet a szemerei emberek zaklatását bizonyítja a rendőrök részéről.
Erdélyi Gábor
Természetesen nem kívánok belemenni abba, hogy jogos volt, vagy nem volt jogos az
intézkedés. Nem ismerem az intézkedés helyzetét, nem tudom ki intézkedett.
A rendőri intézkedéssel szemben lehet panasszal élni. A rendőr is hibázhat, van panasztételi
lehetőség. A panaszt írásban, vagy szóban lehet beadni a rendőrkapitányságon, vagy az
ORFK-nál is.
Azt nem hiszem el, hogy itt Mezőszemerén, mindig csak helytelen intézkedés történt.
Szűcs Józsefné, Mezőszemere, Bercsényi út 10.
A körzeti megbízott mennyi időt tölt itt? Én még soha nem láttam, nem ismerem a „Csillag
Bandit”.
Erdélyi Gábor
A Munka Törvénykönyve szerinti szolgálati beosztása van. Amennyiben nincs kiemelt feladat
az illetékességi területen, akkor a munkaidejének legtöbb részét itt tölti a településen.
Ebben nyújt most nagy segítséget a Polgármesteri Hivatal azzal, hogy az adminisztrációs
tevékenységet itt fogja ellátni, számítógépes rendszer segítségével.
Bukta Gábor polgármester
Kinek van kérdése az őrnagy úr felé?
Müller Károlyné, Mezőszemere, Szabadság út 53.
Azt szeretném kérdezni, hogyha az én saját portámra, nappal, vagy éjszaka bárki bejön
verekedni, és én többet ütök vissza, akkor engem visznek el érte? Erre szeretnék választ
kapni. Mindenki a beosztottjait védi.
Erdélyi Gábor
Elsősorban el kell kerülni a verekedést, bárhol is van.
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A rendőr anélkül, nem távozik, amíg nem intézkedett, ha szükséges, segítséget kér. Ha jogos
megvédem a beosztottamat, ha nem szakszerű és jogszerű az intézkedése, akkor nem védem,
megkapja a büntetését.
Pásztor József, Mezőszemere, Partizán út 4
A körzeti rendőrt nem ismerjük, minden hónapban 1 fogadóórát tarthatna, ahol megismernénk
egymást, el lehetne mondani a problémákat.
Szilágyi Imre, Mezőszemere, Árpád út 5
Kérdezném az őrnagy úrtól, hogy igaz-e az a törvény, ha valaki bejön a portámra, akkor azt
agyon üthetem?
Erdélyi Gábor
Természetesen nem igaz.
Bukta Mária képviselő
Ezen a településen, ahol rossz a járda és az út, nem vonatkozhatnak ugyanúgy a jogszabályok,
mint Budapesten. Nem lehet ugyanazt számon kérni.
De szeretnék pozitív dolgokat is mondani a rendőrség munkájával kapcsolatban: Mikor 6
évvel ezelőtt visszaköltöztem a szülőfalumba több attrocitás is ért engem, ekkor kihívta m a
rendőrséget, mindig kijöttek és intézkedtek.
Kormos Melinda, Mezőszemere, Gárdonyi út 8.
Iskola rendőr program van-e még? Kérném, hogy járjon ki többet az iskolába a rendőr, mert
nem nagyon jön. Nincsenek előadások, prevenciók.
Erdélyi Gábor
Működik az iskolarendőr program. Utána nézek, és beszámoltatom az iskolarendőrt a végzett
tevékenységéről.
Bukta Gábor polgármester
Kevés volt az idő még az őrnagy úrnak, hogy utána nézzen azoknak a dolgoknak, amit most
itt a lakosság rázúdított. A most felmerült problémákat bízom benne, hogy orvosolni lehet. A
Faluház átalakulóban van, ide fog költözni a körzeti megbízott, így könnyebben elérhető lesz
a lakosság számára.
Kérés lenne az őrnagy úr felé, ami felmerült a lakosság részéről, hogy fogadóórát tartson
lehetőleg havonta egyszer a lakosság részére a körzeti megbízott.
Jakab Ferencné, Mezőszemere, Rákóczi út 12.
Ha én szeretnék egy olyan riasztó berendezést a lakásomba szereltetni, ami a rendőrségre van
közvetlenül bekötve, megtehetem-e?
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Erdélyi Gábor
Biztonsági cégek vállalnak ilyen bekötéseket, akiknek járőr szolgálatuk is van. Amikor náluk
jelez, ők az esetek 99 %-ban szólnak a rendőrségnek. Van úgy, hogy hamarabb kiér a rendőr,
még ha nem oda fut is be először a riasztás.
Két dolgot szeretnék elmondani, még mielőtt befejezném a tájékoztatást.
Attól függetlenül, hogy vezetőváltás volt, nekem a kapitányság vezetői feladatokat is el kell
végeznem, ezért jöttem el személyesen, nem pedig egy beosztottamat küldtem el magam
helyett. Mindenképp meg kell találni azokat a lehetőségeket, amikor személyes kontaktust
tudunk kialakítani, és tenni fogok annak érdekében, hogy havi szinten, de ha lehet még
sűrűbben a körzeti megbízottat itt lássák Mezőszemerén, és meg tudják vele beszélni a
problémákat.
Bukta Gábor polgármester
Úgy gondolom mindenki számára kielégítő volt a válasz, amit az őrnagy adott.
Tisztelettel megköszönöm az őrnagy úrnak azt, hogy ma itt a falugyűlésen megjelent.
Bízzunk abban, hogy az együttműködés mind a két fél részéről zökkenőmentes lesz.
A lakosság jobban betartja a szabályokat, a rendőrök pedig empatikusabbak lesznek.
Jó utat kívánok hazafelé.
Bukta Gábor polgármester
Folytatnám a falugyűlést a 2. napirendi ponttal, a Faluház átalakításával kapcsolatban.
Született a képviselő testület részéről egy olyan határozat, hogy a Faluház kihasználtsága
érdekében átszervezésre kerülnek bizonyos dolgok.
A körzeti megbízott irodája is átkerül ide, mint ahogy azt már hallhatták. A kapitányság
részéről egy technikus fog kijönni, aki a számítógépes hálózatot fogja aktiválni, hogy
használni lehessen. Védőráccsal is fel kell szerelni az ajtót és az ablakot. Költözés előtt az
Önkormányzatnak ezeket el kell végeztetni.
A könyvtár nyitva tartása érdekli még a lakosságot. Jelen pillanatban Bukta Mária képvise lő
látja el a könyvtárosi feladatokat heti háromszori nyitva tartással.
A gyermekjóléti szolgálat is szintén ide költözik a Faluházba, a könyvtár helyiségébe.
Szeretnék egy kicsit a Polgárőrségre rátérni.
Mióta Bukta Sándor polgárőr parancsnok lemondott tisztségéről, -amit még csak szóban tett
meg eddig,- a polgárőrség Mezőszemerén ellaposodott.
Nincs polgárőr, aki szolgálatba járna.
Rossz fényt vet a településre, mivel ezelőtt két évvel kapott egy autót a polgárőrség, ami
ebben az évben csak falunapkor lett használva.
Figyelemfelhívásként szeretném elmondani a lakosság részére, mivel újra kell szervezni a
polgárőrséget, hogy aki kedvet érez hozzá, az lépjen be. Szeretném, ha minél többen
belépnének. A polgárőrség önkéntes alapon szerveződő egyesület. Kikötés, az alsó korhatár
18 év, és büntetlen előélet.
Ezzel kapcsolatosan van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata?
Amennyiben nincs, rátérnék a következő napirendi pontra, ami a Központi Konyhával
kapcsolatos.
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A „Testületi értesítőből”, és egyéb helyről lehetett értesülni róla, hogy a Központi Konyha
átalakításra került. Szolgáltatási szerződés keretében Egerből a Gaszting Kft szállítja az
ebédet, a szociális otthonba, az iskolába, óvodába, és a lakosság részére is.
Ért olyan vád a lakosság részéről, többen megállítottak, illetve felkerestek, hogy akkor,
amikor egy ilyen nagyobb volumenű döntés előtt áll az Önkormányzat, amikor is a Központi
Konyha sorsáról kell döntenie, érdemes lett volna egy falugyűlést összehívni, és a lakosság
elé tárni ezeket a problémákat amik felvetődtek.
A döntés oka az volt, hogy sokba került a Központi Konyha működtetése, magasabb volt a
költsége, mint ami elvárható lenne az önkormányzat és a lakosság részéről. Ezért került
megkötésre a szolgáltatási szerződés.
Podlóczky Dezső, Mezőszeme re, Kölcsey út 21.
Az óvodában nincs tízórai.
Bukta Gábor polgármester
Igen, ebédet kapnak csak, mivel egyszeri meleg étkezés biztosítása kötelező az
Önkormányzat részéről. Az iskolánál és az óvodánál az egy főre jutó állami támogatás 68.000
Ft/ év. Napi szinten 323 Ft-ra jön ki elosztva az iskolai, óvodai napok számával. Kilehet
számolni, hogy mennyit kell mellé tenni az Önkormányzatnak, ahhoz hogy egyszeri meleg
ebédet tudjunk biztosítani a gyerekeknek. A képviselő testület döntött úgy, hogy fizetős
legyen az óvodában a tízórai.
Az iskolában működik az Egertej közreműködésével az iskolatej akció, az ott megmaradt tejet
viszik át az óvodába.
Ezzel kapcsolatosan van-e a lakosságnak kérdése, véleménye, javaslata?
Szabó Tibor, Mezőszemere, Kölcsey út 29
Nekem lenne egy kérdésem, hogy van egy alapítvány a „Minden gyerek lakjon jól”. Fel
kellene velük venni a kapcsolatot, és hátha megoldódnának ezek a problémák.
Bukta Gábor polgármester
Magánszemélyek, nagycsaládosok fordulhatnak ehhez az alapítványhoz, önkormányzatok
nem kérhetnek, én úgy tudom. Több családnak, összefogással lehetne pályázni az
alapítványnál.
Szilágyi Imre, Mezőszemere, Árpád út 5
Nekünk azt mondták, hogy az Önkormányzaton keresztül kell igényelni.
Bukta Gábor polgármester
Az önkormányzat kiadja az igazolást, a nagycsaládról, a gyermekjóléti szolgálattal kellene
felvenni a kapcsolatot, aki részt akar venni, az ott jelentkezzen.
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Jakab Lajos, Mezőszemere, Gárdonyi út 6.
Teljesen mindegy, hogy lesz-e itt rendőrség, lesz-e itt Faluház, lesz-e konyha. Bukta Imre
képviselő szavait idézem, aki azt mondta, hogy ennek a falunak 10 éven belül vége, aki tud,
meneküljön innen. Elismerte, hogy két éve, csak azon munkálkodik a képviselő testület egy
része, hogy a polgármestert lemondassa, és közben tönkre megy a falu, mivel mással nem
törődnek. Egy képviselő hogy mondhat ilyet?
Az interneten fent vannak a jegyzőkönyvek, el lehet olvasni.
Szilágyi Imre, Mezőszemere, Árpád út 5
Nem kell a polgármester ellen fordulni, nem kell a bíróságra járni, hanem össze kell fogni.
Jakab Lajos, Mezőszemere, Gárdonyi út 6.
Ezt pont egy képviselő mondja, aki azért lett megválasztva, hogy a faluért tegyen valamit. Ezt
ki meri nyilatkozni? Akkor álljon fel, és mondjon le a képviselő úr.
Bukta Gábor polgármester
A mai nap folyamán Mezőtárkányon voltam, az óvoda átadási ünnepségé n, ahol az
államtitkár úr elmondta, hogy egy településnek a fiatalok adják a jövőt. Akik itt élnek azokra
kell számítani. Mezőszemerén a munkalehetőség hiánya miatt nagyobb az elvándorlás, mint
egyéb településeken, és a problémák ebből adódnak. El kezd hanyatlani a település is.
Jakab Lajos, Mezőszemere, Gárdonyi út 6.
Ez egyáltalán nem arra volt válasz, amit én mondtam.
Sallai Istvánné, Mezőszemere, Rózsa út 24.
A jegyző miért ment el, a jegyzőre nagyobb szükség lenne, mint a polgármesterre, hiszen ő a
törvényesség őre.
Bukta Gábor polgármester
A probléma oka nem az, hogy a polgármester nem tud együtt dolgozni a jegyzővel. Neki nem
velem kell együtt dolgoznia, ő az Önkormányzat képviselő testületének a törvényességi őre.
A Polgármesteri Hivatalnak a vezetője, és a hatóságot képviseli a településen.
Nem a polgármesterrel kell neki együtt dolgoznia, hanem a településért kell dolgoznia a
törvényesség betartásának figyelembe vételével.
A jegyző úr azért ment el, mivel egy mátészalkai fiatalemberről volt szó, aki kapott egy
körjegyzői állást a saját települése mellett. Aki el akar menni, azt nem lehet visszatartani. Az
Önkormányzatnak 30 napon belül ki kell írni a jegyzői pályázatot, mivel a Közigazgatási
Hivatal kötelez rá.
Akkor most felteszem a kérdést azoknak, akik itt vannak, hogy van-e Mezőszemerének
szüksége arra, hogy itt jegyző legyen, vagy körjegyzőséget alakítsunk ki. Mi a véleménye a
lakosságnak ezzel kapcsolatban? Ezt szeretném most megtudni.
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Farkas Lajos, Mezőszeme re, Szabadság út 16.
Jegyző legyen, a polgármester tudja a dolgát.
Bukta Gábor polgármester
Annyit szeretnék elmondani, hogy a jegyző a településtől kapja a fizetését.
2013 január 1-től, a 2000 fő alatti településeken nem maradhat önálló hivatal, közös hivatalba
kell, hogy dolgozzanak más településsel
Szűcs Józsefné, Mezőszemere, Bercsényi út 10.
2013 április 1-től ezek szerint se polgármester, se jegyző nem kell?
Bukta Gábor polgármester
Ha Füzesabonyban 2013. január 1-én feláll a járási hivatal, és Mezőszemere esetleg abba a
hibába esik, hogy nem döntene addig, akkor automatikusan Füzesabonyhoz fog tartozni.
Szűcs Józsefné, Mezőszemere, Bercsényi út 10.
Ha jól tudom, azért van a képviselő testület, hogy a falu dolgaival foglalkozzon, azért lettek
megválasztva, a bizalmunkat beléjük helyeztük, hogy ők majd a falut kicsit felrázzák,
változtatnak ezen az áldatlan állapoton. A képviselő testület tagjai meghoztak bizonyos
határozatokat, de a végrehajtó a Polgármester, netán a jegyző. A polgármester legyen szíves,
és ne akadályozza meg, a képviselő testületet abban, hogy amit határozatban meghoztak, azt
végre is hajthassák.
Bukta Gábor polgármester
Ha hoznak egy határozatot, annak a végrehajtásának van határideje, van, ami azonnali
határidejű, van, ami nem.
A rendeletek végrehajtása, mivel hatósági feladat, mindig a jegyző feladata.
Ha olyan határozat van, aminek a végrehajtása az én feladatom, akkor azt én végre is hajtom.
Szükség van a jegyzőre minden nap. Amíg nem lesz állandó jegyző, helyettesítéssel oldjuk
meg, ami azt jelenti, hogy egy héten egy alkalommal lesz itt jegyző a településen. A jövő
héten, szerdán lesz testületi ülés, ahol az eldől, hogy melyik napon.
Egy felmérést szeretnék végezni.
Emelje fel a kezét az, aki azt szeretné, hogy minden nap, jegyző legyen a faluban. 26 fő
szavazott. Most az emelje fel a kezét, aki azt szeretné, hogy körjegyzőség legyen. 8 fő.
Varró Lás zló, Mezőszeme re, Széchenyi út 11
Annak a rengeteg termésnek, amit megtermeltek a közmunka programban,- paradicsomot,
paprikát-, mi lett a sorsa?
Az ebéddel sok a baj, későn kapják meg a faluban, és sok a panasz a mennyiségre és a
minőségre is. Hozzávetőlegesen az Önkormányzatnak a konyha működtetése mennyibe
került, és most mennyibe kerül havonta?
Ha télen nagy hó lesz, és nem tudják a falut megközelíteni, akkor mi lesz az ebéddel?
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Jakab Géza, Mezősze mere, Farmosi út 7.
Az előttem szólóhoz kapcsolódik az én kérdésem is.
Július 1 óta, amióta megszűnt a főzés a konyhán, készült-e valamilyen kimutatás arról, hogy
most jelenleg holt tart a Bóta féle étkeztetés, és július 1-ig a hagyományos szemerei főző
konyhán mennyibe került egy hónap.
Vagy fog-e készülni ilyen kimutatás a későbbiekben, amit ha javasolhatnék könyvvizsgáló
készítsen el.
Bukta Gábor polgármester
A könyvvizsgálót fizetni kell, ami nem kevés pénzbe kerül. Nem kell hozzá könyvvizsgáló,
egyszerűen megállapítható. Szeptember hónap után lehet majd tiszta képet kapni, amikor az
iskola és az óvoda teljes létszámmal részt vesz az étkezésben.
Előzetesen a testület átbeszélte többször is, és abban reménykedünk, hogy olcsóbb lesz, vagy
pedig megtakarítás lesz rajta.
Az biztos, hogy az Önkormányzat most tudna spórolni a start munka keretében megtermelt
zöldségeken, de erre most így nincs lehetőség.
A konyhán feldolgozták a paradicsomot és a paprikát. Az élelmezésvezető itt van és meg
tudja mondani, hogy mennyit.
Zsiga Béláné élelmezésvezető
Több mázsa paradicsomot főztünk be, de sajnos sok már most elkezdett penészedni, mivel
tartósítószert nem lehetett beletenni.
Bukta Gábor polgármester
A Gaszting Kft azt nyilatkozta, hogy ők átveszik, felhasználás céljából.
Azt tudom mondani, hogy ez még csak rosszabb lesz jövőre, mert az önkormányzatnak
pótolnia kell, amik most kiestek, az étkezési térítési díjakat pedig egy évben két alkalommal
lehet emelni. Ez ebben az évben már megtörtént.
Az önkormányzat részéről a legnagyobb kiadás a gyermekvédelmi kedvezmény miatt ingyen
étkező iskolás és óvodás gyerekeknél van.
Jakab Géza, Mezősze mere, Farmosi út 7.
Én egy dolgot még most sem értek, amikor azt eldöntötték, hogy a központi konyhát bezárják
és áttérnek egy másik étkeztetésre, akkor kedvezményesebb ár, és finomabb étel lett ígérve.
Ha még most mindig emelkednek az árak, és az önkormányzat elesett egy bizonyos bevételtől
is, akkor miért kellett a központi konyhát bezárni?
Bótánál már most drágább a kaja, mint a központi konyhán volt.
A testület felé tenném fel ezeket a kérdéseket, nem a polgármester felé, mert a polgármester
ebben a döntésben, csak egy végrehajtó személy volt.
Bukta Gábor polgármester
Én ebben ugyanúgy benne vagyok, mivel a képviselő testület tagja vagyok én is. Született egy
olyan döntés, hogy a központi konyhát szolgáltatási szerződés keretén belül üzemeltetjük
tovább, mert a költségei hátha így takarékosabbak lesznek.
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A képviselőtestület megszavazta, végrehajtásra került. „ A puding próbája az evés.”
Azt ki tudja számolni mindenki, hogy milyen költségei vannak a mostani konyhai
üzemeltetésnek, és milyen költségei voltak előtte.
Jakab Géza, Mezősze mere, Farmosi út 7.
Én erre a kimutatásra vártam, mivel a falugyűlés egyik témája a központi konyha.
Sallai Istvánné, Mezőszemere, Rózsa út 24.
A döntés előtt ezt kellett volna tenni. K iszámolni, hogy olcsóbb lesz-e így, és ha igen akkor
mennyivel?
Bukta Imre képviselő
Amit a polgármester úr mondott, azzal teljesen egyetértek. Nem arról van szó, hogy mi
végleges határozatot hoztunk. Egyébként a konyha nincs bezárva, hanem melegítő
konyhaként üzemel 3 fővel.
Számoltunk, és a képviselő testület egyöntetűen szavazta meg a zt, hogy a Gaszting Kft fogja
szállítani az ételt. Valóban azt szeretnénk, hogy olcsóbb legyen, és jobb legyen, ez a cél.
Azt hallottam, hogy szociális otthonban nagyon meg vannak elégedve az étel minőségével, és
a régivel nem voltak megelégedve.
Mindenfélét hall az ember.
Jakab Géza, Mezősze mere, Farmosi út 7.
Engem tökfőzelékkel, a világból ki lehet kergetni.
Bukta Gábor polgármester
Volt egy 7 M Ft-os bérköltség, volt 5 dolgozó, most van 3. Kettő dolgozó el lett küldve.
A gázszámla csökkenni fog, mivel nem lesz főzés, csak melegítés.
Egy havi számla amit az Önkormányzat a Gaszting Kft-nek ki fizet egy hónapban, az közel 3
M Ft.
A szociális otthonban most egy napra a reggeli, ebéd, vacsora 1350 Ft-ba kerül, ami ezelőtt
875 Ft volt.
Farkas Lajos, Mezőszeme re, Szabadság út 16.
2 ember fizetésével lett kevesebb a költségvetés? És panaszkodnak, hogy rosszabb a kaja.
Bukta Gábor polgármester
Az biztos, hogy az új szolgáltató reform konyhát vezet. A központi konyhán nem főztek
krémleveseket, és „műkaját”.
Ha eltelik egy negyedév, és a testület úgy látja, hogy ennek nincs értelme, akkor biztos, hogy
lépni fog ez ügyben.
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Veres Gáborné, Mezőszemere, Rózsa út 3.
Valóban nincs bezárva a konyha, de az üzemeltetése megszűnt. Ha újra lesz nyitva, az egy
óriási összeg lesz. Az állategészségügy, a köjál engedély, mind, mind, pénzbe kerül majd.
Bukta Imre képviselő
Nincs bezárva, így az újra nyitáshoz nem kell semmi, megy tovább ugyanúgy.
Bukta Gábor polgármester
Van-e ezzel kapcsolatban kérdése, vagy véleménye valakinek?
Jakab Ferencné, Mezőszemere, Rákóczi út 12.
Én nem a konyhával, hanem a szociális otthonnal kapcsolatban szeretnék kérdezni. Bővül-e,
és bejutnak-e a szemereiek? Azt hallottam, hogy hosszú a várólista.
Bukta Gábor polgármester
Pályáztunk a szociális otthon bővítésére. 10 fővel, és egy új szárnnyal bővülne. Reméljük,
hogy a pályázat ebben az évben átesik az előminősítésen. A házi segítségnyújtás területén 3
körzet került kialakításra. Jelenleg 27 fő ellátott van a házi segítségnyújtásban, folyamatosan
lehet jelentkezni, ha igény van a lakosság részéről.
Bukta Imre képviselő
A tervek be vannak adva, az építész megtervezte a bővítést, tetőcserével együtt. Egy 25-30 főt
befogadó kis kápolna is fog épülni. Mentő beálló hely, irodák, öltözők, egyéb helyiségek is
kialakításra kerülnek.
MüllerKárolyné, Mezőszemere, Szabadság út 53.
Én azt szeretném megkérdezni, hogy igaz-e, hogy az iskolát bezárják, és Szihalomra kell a
gyerekeknek járni?
Bukta Gábor polgármester
Nem zárják be, csak állami fenntartásba kerülnek át a közoktatási feladatok. Az
önkormányzatnak szeptember 30-ig kell szándéknyilatkozatot benyújtania, és október 30- ig
dönteni arról, hogy tudja-e vállalni a további fenntartási költségeket, és csak a közoktatás
kerül át az állami feladatok körébe.
5 éve 40 M Ft-os vesztesége van az Önkormányzatnak évente az iskola miatt, nagy előny
lenne, ha így működne a továbbiakban.
120 fő alatt az iskola üzemeltetése nem éri meg az Önkormányzatnak. Állami feladatba kerül
át.
Az állam mondhatja azt, hogy 30 gyerek van a felső tagozatban, akiknek biztosít egy iskola
buszt amivel elszállítja a gyerekeket, pl. Füzesabonyba.
A változás csak 2013 szeptemberétől várható.
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A következő napirendi pont az üresen álló ingatlanokkal kapcsolatos.
Elterjedt itt Mezőszemerén olyan kósza hír, miszerint a polgármester „titkos tárgyalásokat ”
folytat, arról, hogy Miskolcról, az avasi lakótelepről fognak ide költözni emberek.
Határozottan kijelentem, hogy nem folytattam ilyen tárgyalásokat.
Voltak bent a lakosok közül a jegyző úrnál is, hogy van-e olyan megkeresés, nyilatkozat az
önkormányzat felé, miszerint tömegesen költöznének ide a faluba emberek.
Nem volt ilyen megkeresés senki részéről.
Ahhoz, hogy egy település befogadó falu legyen, a képviselő testületnek kell róla dönteni,
hogy hozzájárul-e, vagy milyen áron. Ilyen megkeresés sem érkezett az Önkormányzathoz.
Az Önkormányzatnak nincs eladó ingatlana, magánszemély pedig annak adja el az ingatlanát,
akinek akarja, senkinek semmi köze hozzá.
A képviselő testület részéről született egy olyan határozat, hogy az Önkormányzat
megpróbálja az üresen álló ingatlanokat felvásárolni.
Arra kérek mindenkit, ha van ilyen ingatlana, akkor keresse meg az Önkormányzatot, és
próbáljon a testület felé valamilyen ötlettel élni. Akár eladási szándékkal, akár hasznosítási
szándékkal, hogy az üresen álló ingatlanok ne menjenek tönkre.
Farkas Beáta, Mezőszemere, Vöröshadsereg út 9.
Ha beköltözne vagy 60 család, az óvoda, és az iskola rögtön megtelne. Ilyen szép óvoda mint
Mezőszemerén van, a környéken sincs, abban biztos vagyok.
Bukta Gábor polgármester
A kérdésedre a válaszom az, hogy azért nem érné meg, mert a települést tönkre tennék.
Nem egymásnak kell esni a településen belül a cigánynak és a magyarnak, hanem össze kell
fogni, nincs cigány, és nincs magyar, itt mindenki magyar. Van amikor meggondolatlanul
beszél az egyik is meg a másik is, de nem rögtön egymásnak esni.
Ti már itt laktok Mezőszemerén, együtt nőttetek fel, nem kell magatok közé olyanokat
beengedni aki olyan.
Varga Sándorné, Mezőszemere, József A. út 14.
Nem a tősgyökeres cigányokkal van itt a baj, nem is volt, nem is lesz, mert azok dolgoznak.,
hanem akik bevándorolnak azokkal.
Bukta Gábor polgármester
Az olyan házakat, amiket teljesen lelaktak és tovább álltak, a jegyző, ha életveszélyesnek
nyilvánítja le lehet bontatni, hogy tovább már oda ne költözhessen senki.
A jegyző asszony annak idején 14 házra kérte a bontási engedélyt az építési hatóságtól, de
csak 2-re kapta meg. A többi esetben kötelezte a tulajdonost, hogy állítsa vissza az ingatlant
az eredeti állapotába, mivel azok nem voltak életveszélyesek. De ezeknek a tulajdonosait nem
is találjuk sokszor, vagy őket nem érdekli a ház állapota. Idővel majd tönkre megy,
életveszélyes lesz, és a jegyző, csak akkor tud kérni rá bontási engedélyt.
A képviselő testület hozott egy olyan rendelet, hogy egy lakásban egy főre 12 m2 kell hogy
jusson. Ezzel lesz leszabályozva az, hogy egy házba sokan bejelentkezzenek.
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MüllerKárolyné, Mezőszemere, Szabadság út 53.
Egerfarmoson szerettem volna a fiamnak annak idején házat venni, az akkori polgármester
azt mondta, hogy ő abba nem szól bele, de hogy oda cigányt nem fog bejelentkeztetni amíg ő
lesz ott a polgármester az biztos. Azóta már oda is költöztek többen is, de abban az időben a
fiamat nem engedte oda bejelentkezni.
Bukta Gábor polgármester
Kérdése, javaslata, hozzászólása valakinek ezzel kapcsolatban van-e még?
Amennyiben nincs, megköszönöm mindenkinek a részvételt, jó éjszakát kívánok
mindenkinek.
19 óra 15 perckor a polgármester bezárta a falugyűlést.

K.m.f.
Bukta Gábor
polgármester

Bukta Mária
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