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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület üléséről 2012. július 16-án
(hétfő) du. 16 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

Igazoltan távol: Molnár Irén
Tanácskozási joggal meghívottak: Soltész Ferenc Dávid jegyző
Bartók István iskolaigazgató
Rajmon László
Lakosság részéről:
Bukta Gábor polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket a jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a megválasztott polgármester és a 6 megválasztott képviselőtestületi tag
közül 5 jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja.
Javasolja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:
1.) Falunap megbeszélése
Előadó: Bukta Gábor polgármester
2.) Térfigyelő-, és hangos híradó pályázat
Előadó: Bukta Gábor polgármester
3.) Beszámoló, a Mezőszemerei Általános Iskola és Óvoda 2011/2012-es tanévének
munkájáról.
Előadó: Bartók István iskolaigazgató
4.) Egyebek
Előadó: Bukta Gábor polgármester
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Bukta Gábor polgármester
Van e valakinek napirendi pontra javaslata?
Aki egyetért a kiküldött napirendi pontokkal, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő testület elfogadta a
napirendi pontokat.
A jegyzőkönyv vezető Ficsórné Pécsi Judit, a hitelesítő pedig Bukta Mária képviselő.
Megállapítom, hogy a képviselő testület egyhangúlag elfogadta.
Bukta Gábor polgármester
Szeretném a 2. napirendi ponttal kezdeni a mai testületi ülést, mivel megérkezett Rajmon
László a Senzor Kft műszaki igazgatója.
2.) Térfigyelő-, és hangos híradó pályázat
.
Bukta Gábor polgármester
Az MVH által kiírt 2 pályázatot, -a térfigyelő- és hangos híradó pályázatot- elnyerte az
Önkormányzat. Május 4-étől kezdve 9 hónap áll rendelkezésre, hogy a pénzügyi elszámolás is
megtörténjen. Szeptember végéig el kell, hogy készüljön mindkét beruházás.
Át is adnám a szót Rajmon Lászlónak.
Rajmon László
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Egy pár szóban szeretném bemutatni Önöknek cégünket.
Cégünk székhelye Budapesten van, 1993-ban alakult, 2003-tól foglalkozunk vezeték nélküli
hálózatok kiépítésével. (Mikrotik,D-Link)Vezetékes hálózatokkal is foglalkozunk. (AMP,
Keline, Triton)
Az utóbbi években 600-800 M Ft körül alakul a cég árbevétele.
Lokális és optikai hálózatok kiépítésével foglalkozunk, ezek tervezése és kivitelezése is
feladatunk.
Itt Önöknél háromféle antennát fogunk használni. Parabola antennára az átjátszó pontoknál
lesz szükség, mégpedig a víztoronynál, az iskola kéményénél, a Faluháznál, illetve a
Polgármesteri Hivatalnál.
Sok helyen dolgoztunk már, sok referenciával rendelkezünk.
Készítettünk egy ajánlatot a korábbi bejárás alkalmával felmért igényekről, a pályázatíró felé.
Az ajánlatban foglaltakat természetesen tartjuk amennyiben úgy dönt a testület, hogy
cégünket bízza meg a rendszerek kiépítésével.
Nagyvonalakban ennyit szerettem volna elmondani.
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Bukta Gábor polgármester
Köszönjük szépen a tájékoztatást.
Annyit tennék hozzá, hogy a pályázatíró Tóth Márta elmondta, hogy voltak kommunikációs
hibák, hogy azokat az adatokat amiket kért, sajnos későn érkezetek hozzá.
A helyrajzi számok a bejárás során lettek összeállítva, Rajmon úr elmondta, hogy még egy
egyeztetésre a jövő héten még sor kerülne. Akkor lehozná a műszaki terveket és a
képviselőtestület átnézné, hogy melyik kamera hová kerüljön. Helyrajzi számon belül sem
mindegy, hogy melyik kamera merre néz.
A mai nap folyamán az ÉMÁSZ elkezdte lecserélni a lámpatesteket. A vezetőjükkel Szabó
Józseffel mindenképp fel kellene venni a kapcsolatot, hogy melyik oszlopukat kell igénybe
venni a rendszer kiépítése során.
Az érdekel bennünket, hogy 3 hónapon belül megvalósítható-e, és ezt meg is kell
finanszírozni, mivel az Önkormányzatnak erre pénzügyi kerete nincs, és utó finanszírozott a
pályázat.
A cég részéről vállalható-e így?
9 hónapunk van arra, hogy megvalósítsuk a beruházást, és a támogatási igényt benyújtsuk az
MVH felé.
Rajmon László
Mi két számlát állítunk ki, az egyiket Önkormányzat részére, a másikat a Polgárőrség részére.
Bukta Gábor polgármester
Miután mi befogadtuk a számlát, a teljesítéstől számított 60 napos fizetési határidő van rajta.
A számla megérkezést követően mi azonnal támogatási igényt nyújtunk be az MVH felé.
Rajmon László
Visszatérve a kamerás rendszerre, elég sok mindent „lát” a kamera, sok mindent ki lehet vele
küszöbölni a településen előforduló problémák közül.
Bukta Gábor polgármester
Ez a cél.
Kérdése van-e valakinek a képviselő testület részéről?
Az árajánlatba az elnyert összeg belefér?
Rajmon László
Természetesen az árajánlat a pályázaton elnyert összegnek megfelelően lett kialakítva.
Mi még ígértünk egy plusz kamerát az iskolába.
Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ennek van egy üzemeltetési költsége, Ez nem túl
nagy összeg, de ha oszlopokról történik az áram vétele, akkor törekedni kell arra, hogy ne
általány díjas legyen, hanem egyszeri mérőhelyes.
Bukta Mária képviselő
A rendszer karbantartása költséges?
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Rajmon László
A karbantartás 90 %-ban önerőből megoldható, mivel szinte csak a kamerákat kell végig
törölni a portól, egyéb szennyeződéstől 4-5 havonta.
A nagyobb problémát az okozhatja ha az eszköz meghibásodik, pl.: túlfeszültség esetén,
villámcsapás esetén, akkor arra nincs garancia.
Én azt javasolnám, hogy pluszban 1-2 eszközt be kellene szerezni, és tartalékba helyezni ilyen
esetekre.
Bukta Gábor polgármester
Van-e még valakinek kérdése? Amennyiben nincs, megköszönöm Rajmon úrnak a
tájékoztatást, és a képviselő testület döntéséről értesíteni fogjuk minél hamarább.
Napirendi ponton kívül érkezett a testületi ülésre Jakab Béláné, át is adnám a szót Irén
néninek, hogy mondja el mit szeretne.
Jakab Béláné
Amiért jöttem az az, hogy a Szikvíz múzeum területét, amit annak idején az Önkormányzat
szeretett volna megvenni,de nem lehetett elkülöníteni, ezért az én tulajdonomban maradt. Úgy
gondoltam, hogy én a vételárat visszaadom és nem közösködök senkivel. Ehhez kérném a
képviselő testületi tagok belelegyezését. Már a holnapi nap szeretném, ha ezt egy ügyvéddel
megbeszélnénk.
Bukta Mária képviselő
Miért ilyen sürgős?
Jakab Béláné
Idegileg ki vagyok készülve, 6 év alatt nem törődött vele senki. Ne gyalázza meg senki azt a
szikvíz gyártó üzemet, ami az én családomnak hosszú éveken át biztosította a megélhetést.
Nagyon gazos. Ha mégis jött valaki levágni a füvet, azokat az embereket pedig nem bírtam
elviselni a portámon, mert nagyon lassan végezték a dolgukat. WC-re kéredzkedtek, vizet
kértek, nem vagyok köteles ezeket megtenni nekik. Nekem mindig otthon kellett
tartózkodnom, figyelni őket, hogy mit csinálnak. Ebbe teljesen bele betegedtem.
Húsvét előtt is csak a park, és a templom környékét tették rendbe a munkások, hozzám nem
jött senki.
Bukta Lajos képviselő
Veszett el valami a portáról?
Jakab Béláné
Igen, vesztek el szerszámok. Belebetegedtem az egészbe.
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Bukta Gábor polgármester
Szőnyi Zsoltival és Bíró Ferivel, Zloch Jóskával semmi baj nem volt, de a mostani dolgozók
sajnos ilyenek.
Jakab Béláné
Velük tényleg semmi baj nincs, nem is volt. Nyesténé volt még az, aki becsületesen
megcsinálta annak idején.
Bukta Imre képviselő
A telek megosztás lett volna a megoldás. A szerződés ezáltal nem érvényes, fel van bontva, a
pénzt vissza kell adnia. Látogató se volt. Az Önkormányzat mégis levágatta a füvet, annak
ellenére, hogy látogatás céljára nem volt igénybe véve.
Jakab Béláné
Mikor megkaptam az elutasító levelet, hogy nem lehet megosztani a telket, akkor kellett volna
visszaadnom a pénzt. Be is hoztam a levelet a Polgármesteri Hivatalba, ahol tudtak róla, mert
ők is kaptak ilyen levelet. Én akkor tudtam meg azt, hogy örökségvédelmi terület, és, hogy
mindennek így kell maradni, nem lehet változtatni semmin.
A szerződést most szüntessük meg, és én a pénzt visszaadom az Önkormányzatnak.
Bukta Imre képviselő
Én is úgy látom, hogy ez a megoldás. A maga nyugalma mindennél többet ér. Ha nem akar
senkit beengedni, nem muszáj, ha magántulajdonba lesz.
Az eredeti elképzelés jó lett volna, de mivel műemléki környezet, emiatt nem lehet még
kiskaput sem nyitni.
Jakab Béláné
Én még arra gondoltam, hogy a falunak ajándékoznám a berendezést, ha a füvet levágnák
rendesen, és úgy gondoznák mint a parkot. A belső részt én megcsináltatnám Nyesténével, én
őt kifizetném. De az ajándék vissza lesz vonva, ha a fű nem lesz rendesen levágva.
Bukta Gábor polgármester
Most változott a kulturális örökségvédelmi törvény, utána nézek, hogy, mi a változás benne.
Holnap 9 órára jöjjön el, és elmegyünk Füzesabonyba az ügyvédnőhöz megkérdezzük mit
lehet tenni.
Jakab Béláné
Köszönöm, hogy meghallgattak.
Bukta Lajos képviselő
Döntünk a pályázatok kivitelezőjéről?
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Bukta Gábor polgármester
Igen, ma mindenképp dönteni kell. 2 jelentkező volt. Az egyik az Agendor Kft, a másik pedig
a Senzor Kft. A kettő közül dönteni kell, hogy melyiket bízzuk meg a kivitelezéssel.
Gazsi László képviselő
Én úgy láttam, hogy a Senzor Kft szakmai szemmel nézte a kivitelezést, míg a másik inkább
rendőri szemmel.
Bukta Lajos képviselő
A Senzor Kft komoly referenciával rendelkezik.
Bukta Imre képviselő
Az Önkormányzat tervezi meg, hogy hová legyenek felszerelve a kamerák.
Szerintem a Senzor Kft jobb. Ahogy polgármester úr is mondta, nagyobb bevétellel
rendelkeznek, könnyebben meg tudják finanszírozni a beruházást. Amikor kerestük Gazsi
Lászlóval, hogy ki lenne jó, csak ez az egy cég volt az, aki vezeték nélküli hangos híradó
kiépítésével foglalkozik.
Bukta Mária képviselő
Utána lett nézve a cégeknek, hogy nincsenek-e csődeljárás alatt?
Bukta Imre képviselő
Pénzt csak kivitelezés után kap, bármelyiket választjuk is. Gondolom, ha árajánlatot is
készítettek, ilyen gond nincs a céggel.
Bukta Mária képviselő
Ennek az ügynek a kapcsán kérdezem polgármester úrtól, hogy Bukta Sándor Polgárőr
parancsnok miért nincs itt? Arról volt szó, hogy itt lesz.
Bukta Gábor polgármester
Azt mondta, nem jön el. Visszaadta a papírokat, a bélyegzőt, mindent. Ha kell, aláír minden
dokumentumot a pályázattal kapcsolatban, de ő mással már nem foglakozik.
Gazsi László képviselő
Én is kérdeztem tőle, hogy mikor jön el beszámolni, de csak annyit mondott, hogy falunapon
taxiként használtuk a polgárőr autót. Mondtam, hogy mivel az Önkormányzat vizsgáztatta le
és tankolta tele, így nincs akadálya, hogy használjuk.
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Bukta Gábor polgármester
Lehetett volna már pályázni a polgárőrségnek, de nincs aki pályázzon. Össze kell hívni a
polgárőr egyesületet minél előbb.
Döntsünk melyik Kft-t bízzuk meg, nem szeretnék kifutni a határidőből.
Szerintem bízzuk meg a Senzor Kft-t, és a jövő héten hozza el a műszaki tervet.
Gazsi László képviselő
Én is a Senzor Kft mellett döntök.
Bukta Gábor polgármester
Aki egyetért azzal, hogy a Senzor Kft legyen a hangos híradó kiépítésének a kivitelezője az
kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő testület elfogadta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő
testület 46/2012 (VII.16.) sz. számú határozata

Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő
testülete úgy határozott, hogy a hangos híradó
kiépítésével a Senzor Kft-t bízza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő testület
Aki egyetért azzal, hogy a Senzor Kft legyen a térfigyelő kamera rendszer kiépítésének a
kivitelezője az kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő testület elfogadta.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő
testület 47/2012 (VII.16.) sz. számú határozata
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő
testülete úgy határozott, hogy a térfigyelő kamera
rendszer kiépítésével a Senzor Kft-t bízza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő testület
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3.) Beszámoló, a Mezőszemerei Általános Iskola és Óvoda 2011/2012-es tanévének
munkájáról.
Bukta Gábor polgármester
Mindenkinek ki lett küldve a beszámoló, volt idő áttanulmányozni Átadom a szót Bartók
István igazgató úrnak, hogy tartsa meg beszámolóját.
Bartók István iskolaigazgató
Elég nagy terjedelmű ez a beszámoló, de kötelező, hogy részletesen le legyen minden írva .
Ami benne szerepel, tükrözi a valóságot. Sajnos romlott a tanulmányi átlag a tavalyihoz
képest. Egyre nehezebb a nevelési feladatokat ellátni. Nagyon összetett és sok a probléma, de
ennek ellenére úgy látom, hogy a többséggel nincs gond, sok diák akar teljesíteni, és rájuk
büszkék vagyunk.
A többi diák hozzáállásán pedig igyekszünk változtatni, de sokszor kevesek vagyunk hozzá.
Gazsi László képviselő
Mi igaz abból igazgató úr, hogy a mostani 7. osztályban a 7 tanuló közül mind a 7 megbukott?
Bartók István iskolaigazgató
Igen, sajnos 6 gyerek tényleg megbukott, de az a cél, hogy felkészítsük őket a pótvizsgára,
hogy szeptemberben legyen 8. osztály.
A tantestület úgy látta, hogy nem akarnak dolgozni az ebbe az osztályba járó gyerekek. A
szülőkkel hiába vettük fel a kapcsolatot, segítséget részükről nem kaptunk. Becsapni nem
lehet sem a gyereket, sem, pedig magunkat, ezért történt ez a sok bukás. Nem az a cél, hogy
megbuktassuk a gyereket, de sajnos vannak olyan esetek, amikor ez elkerülhetetlen, ha olyan
a hozzáállás a gyerek illetve a szülő részéről is.
Bukta Mária képviselő
A beszámoló 4. oldalán azt olvastam, hogy a BTMN-es tanulók száma is növekedett.
Számukra az egyéni foglalkozások megszervezése nem volt biztosított, mert azzal növekedett
volna az engedélyezett többletmunka óraszáma. A túlóra növekedett volna ezzel?
Bartók István iskolaigazgató
Ezeknek a gyerekeknek azt mondaná a nevelési tanácsadó, hogy ezeknek a gyerekeknek
egyéni foglalkozást kellene biztosítani heti 2 órában. De ha ezt minden tanulóra lebontanánk,
rendkívül magas lenne a túlóra száma.
Bukta Mária képviselő
A Közoktatási törvény szerint nem kötelező ezeket az órákat megtartani?
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Bartók István iskolaigazgató
Erre támogatást nem kap az Önkormányzat az iskola költségvetésébe, de kötelező leadni
ezeket az órákat, ezért rám van bízva, hogy hogy tudom kikalkulálni. Én pedig csak úgy
tudom, hogy az engedélyezett túlóra számon belül maradjak, mivel azt túllépni nem lehet.
Bukta Mária képviselő
Ezeknek a BTMN-es tanulóknak az egyéni foglalkozást kötelező leadni?
Bartók István iskolaigazgató
Az SNI-nél kötelező leadni a tanítási órák után. Ezt ellenőrzik, a másikat nem. Az iskola
igazgató kötelessége annak a megszervezése. Most 3 csoport van, de így nem eredményes a
foglalkozás, egyéni foglalkozás kellene, de sajnos másképp nem tudtam megoldani. A
Közoktatási törvény szerint feladat van, de pénz meg nincs rá.
Bukta Mária képviselő
A rossz tanulmányi átlag mire vezethető vissza? A hátrányos helyzetre, vagy a szellemi
értelmi képesség hiányára?
Bartók István iskolaigazgató
Sajnos mind a kettő közre játszik. Nagy erőfeszítéseket teszünk ennek érdekébe, de sajnos
még így is ilyen rosszak az eredmények. Már az első osztályban igazgatói figyelmeztetést
kellett adnom, amire 23 éves pályafutásom alatt nem volt még példa. Hiába kérünk segítséget
a szülőtől az elsős gyerek esetében, nem tudja megadni, mert elmondása szerint már otthon
sem bír vele. Ezekkel a gyerekekkel mi már szinte tehetetlenek vagyunk. Ezek a gyerekek
azok, akik rontják az átlagot, akik nem tanulnak, a házi feladatuk sincs kész.
Bukta Mária képviselő
Enyhe fokon értelmi fogyatékosok is járnak ide az iskolába?
Bartók István iskolaigazgató
Hogyne, 13 gyerek van jelen pillanatban.
Bukta Mária képviselő
Ha „csak” 13 gyerek az enyhe fokú értelmi fogyatékos, akkor az nem indokolja ezt a rossz
tanulmányi átlagot.
Gazsi László képviselő
Az előbb említett túlóra pénzek kifizetése minden hónapban nagy terhet ró az
Önkormányzatra, mivel igen magasak a túlóra számok.
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Bukta Mária képviselő
Miért van külön beszámolója az Iskolának és külön az Óvodának mikor az igazgató úr a
vezetője mindkét intézménynek?
Bartók István iskolaigazgató
Az óvónők látják az ottani problémákat, feladatokat. Ők ezt megírják, és én elfogadom.
Bukta Gábor polgármester
Az Óvoda beszámolójával kapcsolatban van-e valakinek kérdése?
Bukta Lajos képviselő
Nekem annyi észrevételem lennem, hogy a beszámolóban név szerint van említve 2 gyermek,
amit nem szabad, ezért azt javítani szükséges.
Valamint az iskolai hiányzásokkal kapcsolatban lenne kérdésem még az igazgató úrhoz.
A beszámolóban említett 29,1 nap/tanuló hiányzás több vagy kevesebb mint tavaly?
Bartók István iskolaigazgató
Kb. annyi mint tavaly. 2 tanuló haladta meg az 50 órás hiányzást.
Bukta Lajos képviselő
Az új Kormányrendelet alapján 50 óra igazolatlan hiányzás után elveszik a családi pótlékot,
kortól függetlenül. Levásárolni sem lehet szeptembertől, vissza kell küldeni a Magyar
Államkicstárnak.
Bartók István iskolaigazgató
10 óra igazolatlan hiányzás esetén értesítjük a szülőt, a jegyzőt, és a gyermekjóléti szolgálatot.
Bukta Gábor polgármester
Van-e még valakinek kérdése a beszámolóval kapcsolatban?
Amennyiben nincs, kérem, hogy aki elfogadja a Mezőszemerei Általános Iskola és Óvoda
beszámolóját, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő testület elfogadta a
beszámolót.
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Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő
testülete elfogadta a Mezőszemerei Általános
Iskola és Óvoda 2011/2012 évi beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő testület

Bukta Gábor polgármester
Ma az ÉMÁSZ megkezdte a lámpatestek cseréjét a településen. Még maradt 20 lámpatest,
aminek az elhelyezéséhez kérnék javaslatokat.
Én kértem, hogy a hidak megvilágítására helyezzenek el lámpatesteket, valamint én úgy
gondolom, hogy a parkban lévő 2 lámpát is le kellene cseréltetni újra.
Valamint az Árpád út elejére is lesz téve, mert most nincs.
Bukta Mária képviselő
A falunap kapcsán szeretnék még szólni igazgató úrhoz, mielőtt elmegy. Először is szeretném
azt megköszönni, hogy a gyerekprogramokban részt vett a pedagógusok egy része.
De van egy másik dolog is ami miatt szólnék. Ez a második falunap mióta ez a testület van, és
mind a két falunapon volt kulturális esemény, kiállítás a faluházban, ahol sajnálatos módon
egyetlen pedagógus sem vett részt. Én úgy gondolom, hogy aki ebből a faluból él, itt keresi a
kenyerét, itt végzi a hivatását annak kötelessége lett volna részt venni ezeken a kiállítás
megnyitókon. A többi ünnepségen sem vesznek részt a pedagógusok.
Ha a nyugdíjasok és a Pávakör tagjai nem vettek volna részt, nem lett volna senki a
megnyitón.
Bartók István iskolaigazgató
Tolmácsolni fogom a kollégák felé az észrevételt.
Bukta Gábor polgármester
Nekem is lenne igazgató úrhoz kérdésem. Az alapítvány kuratóriumának tagjaitól még nem
érkeztek meg a lemondó nyilatkozatok. Ebben előrelépést szeretnék. Új kuratóriumi tagok
kellenek. Kevesebb is elég, a képviselő testület javaslatot tehet a tagokra.
Egerfarmos azt nyilatkozta, hogy nem akarják kivenni a pénzt, így onnan is kell legalább egy
fő aki vállalja.
Van-e még valakinek kérdése igazgató úr felé?
Amennyiben nincs, köszönjük a beszámolót.
Visszatérnék az első napirendi pontra.
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1.) Falunap megbeszélése
Bukta Mária képviselő
A konyhásokat nem láttam a megköszönőn. Megkapták a meghívót?
Bukta Gábor polgármester
A meghívót minden érintett megkapta.
Elkészült a falunapi kiadási és bevételi összesítő.
A bevétel 263.950-Ft volt, a kiadás pedig 692.739-Ft.
Bukta Mária képviselő
Hány adag ebédet főztek?
Gazsi László képviselő
300 adagot.
Bukta Mária képviselő
Én úgy emlékszem, hogy a testület arról döntött, hogy 2 töltelék lesz egy adag ebéd, illetve az
egyik harasztban, a másik pedig gombóc lesz.
Amikor megkaptam az ebédet, azt tapasztaltam, hogy egy tölteléket kaptam. Ez a 300 adag
nem két gombóccal lett elkészítve?
Bukta Gábor polgármester
De igen.
Gazsi László képviselő
294 fő volt az, aki ingyen ehetett, vagyis a fellépők, a versenyzők, a focisták és a segítők.
Nem lett volna mit értékesíteni, ha mindenki kettőt kap. Aki még kért, az kaphatott.
Mayával , és a polgármesterrel közösen döntöttünk úgy, hogy csak egy töltelék legyen.
19.50-kor Bíró Rita képviselő távozott.
Bukta Mária képviselő
A konyha mikor pakolt össze, én azt láttam, hogy még egy teljes üst töltött káposzta
megmaradt.
Bukta Gábor polgármester
A maradékot levitték a Szociális Otthonba, valamint a könyvtárba vittek még be az esti
fellépőknek. Volt ott mikró is amiben meg lehetett melegíteni.
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A focisták közül is volt aki este 7-kor evett, mert akkor jöttek be a pályáról.
Bukta Mária képviselő
Sajnálattal állapítom meg, hogy a képviselő testület által kiküldött, polgármester úr által aláírt
meghívó ellenére sem jelentek meg ezen a testületi ülésen a konyha dolgozói. Ugyanazt
tudom elmondani mint a pedagógusok esetében, hogy aki innen kapja a fizetését annak
kötelessége lett volna részt venni. Még a vezetőjük sem tisztelete meg a képviselő testületet
azzal, hogy eljön.
A képviselő testület felkérése ellenére a Szivárvány táncegyesület úgy döntött, hogy nem lép
fel a mezőszemerei falunapon. Ezzel szemben viszont a dormándi falunapon, az ő
felkérésüknek eleget téve felléptek.

4.) Egyebek
Bukta Lajos képviselő
Én azt szeretném megkérdezni, hogy mikor költözhetnék át a Faluházba?
Bukta Gábor polgármester
Meg lettek rendelve az internethez az alkatrészek, ha Gábor beszereli, 1 héten belül lehet
költözni.
Gazsi László képviselő
Azt kellene tisztázni, hogy melyik helyiségbe ki költözzön?
Bukta Gábor polgármester
A gyermekjóléti szolgálat költözzön a kis terembe, a rendőrség pedig a jelenlegi számítógépes
terembe.
Gazsi László képviselő
Az eredeti terv szerint ide a Polgármesteri Hivatal tanácstermébe költözne át a Faluházból a
számítógépes terem egy része. Én ezt nem javasolnám, mert az itteni hálózat nem bírja el a
terhelést. A nyomtatás, faxolás maradjon a Faluházban.
A kérdésem az lenne, hogy a képviselő testület engedélyezi-e azt, hogy Gábor továbbra is
kiszolgálja a lakosságot a Faluházban?
Bukta Imre képviselő
Nem. Ide át kell hozni a gépeket a tanácsterembe, és itt legyen a szolgáltatás.
Bukta Gábor polgármester
A könyvtárba nem férne el? Ott történhetne a faxolás és egyebek.
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Bukta Imre képviselő
Oda átmegy 1 vagy 2 számítógép a lakosság részére internet hozzáférés biztosítására.
Azt a szolgáltatást pedig ide kell áthozni.
Miért kell idegenkedni attól, hogy ide kerül a szolgáltatás. A Polgármesteri Hivatal 8-tól 4-ig
nyitva van.
A rendőrség kerüljön a számítógépes terembe, a gyermekjóléti szolgálat pedig a kis terembe.
Gazsi László képviselő
A számítógépes terembe azért nem célszerű a rendőrséget beköltöztetni, mert akkor onnan
mindent ki kell hozni, a wifit, routert, mert ha meghibásodik, és nincs itt a rendőr nem tudunk
bemenni. Lajost könnyebben el tudjuk érni, ha gond van.
Bukta Imre képviselő
Át kell vinni másik helyiségbe ezeket az elosztókat.
Bukta Mária képviselő
A Polgármesteri Hivatal fénymásolóját rendbe kell tenni, mert csúnya a fénymásolat.
Gazsi László képviselő
A temetőben van 5 darab lóca, amiből 2-őn deszkát kellene cserélni, és le kellene festeni.
Padlót és festéket venni kell. A temetőgondnok lefesti.
Ma jelezték felém, hogy a konyhán gondok vannak az ebéd kihordással.
Bukta Gábor polgármester
Tóth Antalné betegsége miatt voltak gondok, de már rendeződött a dolog.
Gazsi László képviselő
Jakab Gézáné szólt, hogy az ebéd kihordás nem az ő feladata.
Bukta Gábor polgármester
De igen, mind a három dolgozó feladata.
Gazsi László képviselő
Bukta Sándor még azt is jelezte, hogy kérdezzem meg, hogy 5 évre visszamenőleg a Fauna az
Önkormányzatnak a vadkárt kifizette-e?
Bukta Gábor polgármester
Annak idején Bukta Sándorék szerettek volna itt vadásztársaságot alakítani. Közgyűlési
határozat van rá, hogy ettől az évtől használja a Fauna. Akkor ki fizetett volna?
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Nekünk a Faunánál nincs területünk.
Bukta Mária képviselő
A következő testületi ülésre szeretném kérni a polgármester úrtól, hogy legyen szíves
bemutatni a SZEMERE MAG Kft-vel kötött szerződést.
Valamint szintén a következő képviselő testületi ülésre kérném a Start munkaprogram
pénzügyi elszámolását.
Zsiga Béláné is jöjjön el, mert úgy halljuk a faluban, hogy a Gaszting Kft által szállított ebéd
minőségével és mennyiségével is gondok vannak. Számoljon be a tapasztalatokról.
Bukta Gábor polgármester
Én Bóta Józsefet is szeretném meghívni.
Bukta Mária képviselő
Sikerült-e minden hónapban a SZEMERE MAG Kft felé a vállalt 230.000 Ft-ot átutalni?
Bukta Gábor polgármester
A lehetőségek szerint igen, de van a szerződésnek egy olyan pontja, ha minden hónapban nem
is tudjuk teljesíteni, de évvégéig sikerül az úgy egyenértékű a havi rendszeres utalással.
Bukta Lajos képviselő
A Start munkaprogrammal kapcsolatban az a tapasztalatom, hogy a dolgozók nagyon
italoznak. Szemtanúja is voltam az esetnek.
Molnár Irén képviselő szólt, hogy a képviselő testület segítségét kéri, mert ő már nem tudja
egyedül ezt tovább vállalni.
Szondás ellenőrzést kellene tartani az italozás miatt, valamint elhagyják a munkaterületet idő
előtt.
Bukta Mária képviselő
Ki kell rúgni azokat az embereket. Ki teheti meg ezt?
Bukta Gábor polgármester
Gazsi László és Molnár Irén képviselők vannak megbízva a Start munkaprogram
koordinálásával. Ha ők szólnak nekem, akkor tudunk valamit kezdeni ezekkel az emberekkel.
Mikor gond volt Bartus Attilával, a munkaviszonyát megszüntettük. Budainé se dolgozik már,
az ő munkaviszonya is megszűnt.
Lakatos Rudolf írja, hogy ki, és mikor hol dolgozik. A rendőrséget kell kihívni és ők
ellenőrizzék a dolgozókat.
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Gazsi László képviselő
Az a 6 ember iszik legtöbbet, aki a legjobban dolgozik.
21.08-kor Bukta Imre képviselő távozott.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
4 segély kérelem érkezett hozzám.
Az elsőt Tompa Jánosné adta be, mivel a gyereke beteg volt és gyógyszerre kéri a pénzt.
Bukta Mária képviselő
Nem sikerült bevonni a házi segítségnyújtásba ezt a családot? Ennek az asszonynak segítségre
lenne szüksége. Jegyző úr nézzen már utána mit lehetne tenni értük, mert kár lenne ezért a kis
gyerekért.
Én úgy gondolom, hogy 5000 Ft-ot adjunk neki.
Bukta Gábor polgármester
Nem fogadta el a segítséget.
Aki egyetért Tompa Jánosné egyszeri, 5000 Ft-os segély kérelmével azt kérem, hogy
kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal elfogadta a
segély kérelmet.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
A következő Kántorné Balogh Andreától érkezett, aki 10.000-Ft átmeneti segélyt kér az
Önkormányzattól, mert lejárt a hitelszerződése.
Bukta Gábor polgármester
A Start munkaprogramban dolgozik.
Aki egyetért Kántorné Balogh Andrea segély kérelmével azt kérem, hogy kézfelnyújtással
szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 0 igen, 4 nem, 0 tartózkodik szavazattal elutasította a
kérelmet.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
Varga Péteré a következő kérelem. Ő a Kusdra Szilvia élettársa, nem rég költözött ide. Miután
beadta a kérelmet, sikerült munkát találnia, a Zsóryban karbantartó.
Bukta Gábor polgármester
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Aki egyetért Varga Péter egyszeri segély kérelmével azt kérem, hogy kézfelnyújtással
szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 0 igen, 4 nem, 0 tartózkodik szavazattal elutasította a
kérelmet.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
Kolompár Gizella nem pénzt kér, hanem lett neki ígérve annak idején drótkerítés, és festék.
Azt kérdezi, hogy mikor kaphatja meg.
Bukta Gábor polgármester
Lipót és Gecse megígérték neki, hogy segítenek a kőműves munkában neki.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
Lakásfenntartási támogatást sem kap, mivel nincsenek oda bejelentkezve.
Gazsi László képviselő
Azt a kerítést ígértük neki ami a park körül van, de még nincs lebontva.
A gyerekeket el kell vitetni tőle abba a bentlakásos iskolába, ahová Kovács Dani is jár, hogy
normális körülmények között legyenek, Gizi meg oldja meg maga körül a problémáját.
Bukta Gábor polgármester
Jegyző úrral kimegyünk, és megnézzük, hogy miben tudunk segíteni.
Bukta Gábor polgármester
Mivel több hozzászólás ,bejelentés nem volt Bukta Gábor polgármester megköszönte a
képviselőtestületi tagok megjelenését és az ülést 21 óra 30 perckor bezárta.

K.m.f.
Bukta Gábor
polgármester

Soltész Ferenc Dávid
jegyző
Bukta Mária
jegyzőkönyv hitelesítő

