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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület üléséről 2012. augusztus
06-án (hétfő) du. 17 órai kezdettel.
Az ülés helye: Mezőszemere Község Önkormányzat tanácskozó terme.

Jelen vannak: Bukta Gábor polgármester
Bíró Rita
Bukta Imre
Bukta Lajos
Bukta Mária
Gazsi László Tivadar
Molnár Irén
Igazoltan távol: Tanácskozási joggal meghívottak: Soltész Ferenc Dávid jegyző
Bóta József Sándor
Zsiga Béláné
Mihály Andrea
Lakosság részéről:
Bukta Gábor polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket a jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a megválasztott polgármester és a 6 megválasztott képviselőtestületi tag
jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja.
Javasolja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:
1.) 2012. évi Start-munkaprogram megbeszélése
Előadó: Bukta Gábor polgármester
2.) 2013. évi Start-munkaprogram pályázata
Előadó: Bukta Gábor polgármester
3.) Egyebek
Előadó: Bukta Gábor polgármester
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Bukta Gábor polgármester
Megkérdezem, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontokkal a képviselő testület
egyetért-e, van-e valakinek napirendi pontra javaslata?
Bukta Imre képviselő
Szeretném, ha a konyhával kapcsolatos megbeszélést előre vennénk.
Bukta Gábor polgármester
Mivel a konyha valamilyen szinten kapcsolódik a start-munkaprogramhoz, így mindenképp
beletartozik ez első napirendi pontba.
Azért hívtuk meg Zsiga Bélánét és Bóta József Sándor urat, hogy az elmúlt egy hónap
tapasztalatait megbeszéljük.
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.
1.) 2012. évi Start-munkaprogram megbeszélése
Bukta Gábor polgármester
A Start-munkaprogram megbeszélését, értékelését, a mezőgazdasági projekttel kezdenénk,
az ebben a projektben megtermelt zöldségek felhasználása miatt.
A BM, a program indulásakor azt mondta, hogy azok az Önkormányzatok, amelyek ezt a
projektet is választották, a tartósítást is el kell végezni.
Mivel a képviselő testület úgy döntött, hogy 2012. július1-től szolgáltatási szerződést kötött a
Gaszting Kft-vel, az étkeztetést, mint közszolgáltatást vezette be. Ezért a mezőgazdasági
projektben megtermelt zöldségek egy része helyben kerül felhasználásra, illetve tartósításra,
nagyobbik része pedig tovább szállításra kerül Egerbe a Gaszting Kft-hez.
Mivel ez új dolog, így nehéz az elindulás.
Az önkormányzatnál, állami támogatásból megtermelt árut értékesíteni nem lehet, csak
különleges szabályok alkalmazásával, betartásával. Ezért át is adnám a szót Bóta úrnak, hogy
mondja el, hogy hogyan, milyen módon tudja átvenni a megtermelt zöldségek egy részét,
további felhasználásra.
Bóta József Sándor
A legfontosabb az áruk átvételénél az adminisztráció mikéntje, mivel az köztudott dolog,
hogy idegen áru a konyhára nem kerülhet. Számla, vagy szállítólevél szükséges ahhoz, hogy
hozzánk bekerülhessen az áru. A HCCP rendszer kéri a permetezési naplót is, amiben igazolni
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kell, hogy mennyivel betakarítás előtt történt a permetezés, letelt-e már a várakozási idő. Ezek
nagyon fontos dolgok.
Nyilatkozatot kell kiadni az Önkormányzatnak, arra vonatkozóan, hogy fogyasztásra alkalmas
a termék.
A másik dolog, hogy hogyan kerüljön be hozzánk, Egerbe az áru. Mert nem a felhasználásnak
van akadálya, hanem az áru érkeztetésére kell valamit kitalálni.
Ha ennek megtaláljuk a módját, akkor semmi gond nem lesz.
Szállítólevélen kell rögzíteni a mennyiséget, és az értéket, és ezzel a mennyiséggel
csökkentjük az elszámolásnál a számla értékét.
Én ezt látom járható útnak, de meg kell megtudnunk az APEH-nál is dolgokat az átadással
kapcsolatban, és ehhez a jegyző úr segítségét kérném.
A beérkezett árut, pl. paradicsomot, paprikát-amit már kaptunk is- vissza tudjuk juttatni az
étkezések során, csak az elszámolás legyen hivatalos.
A mennyiség nem zavaró, ha a hagyma is szállítható lesz, lehet folyamatosan küldeni az
ebédet szállító autóval, mi annyival kevesebbet rendelünk a saját beszállítónktól.
A bizonylatolás módját kell minél előbb megtalálni.
Bukta Mária képviselő
Ezek a problémák ugyanúgy felmerülnének, ha a főzés helyben, saját konyhán történne, az
áru befogadását ott is ugyanúgy le kellene hivatalosan bizonylatolni, mivel idegen áru oda se
kerülhetne be.
Bukta Gábor polgármester
Az én elképzelésem ezzel kapcsolatban az, hogy 2 példányos szállítólevél kiállításával ez a
probléma megoldható lenne.
Bóta József Sándor
A szállítólevelet elfogadják, nem fontos, hogy számla legyen.
Bukta Mária képviselő
És a származási hely bizonyítványa, illetve permetezési napló? Ezt kinek kell kiadni?
Gazsi László képviselő
Semmi nem lett permetezve, bio termesztés folyik.
Bóta József Sándor
Akkor erről kell az Önkormányzatnak egy nyilatkozatot kiállítania, hogy semmilyen
vegyszerrel nem lettek kezelve a zöldségek.
Bukta Gábor polgármester
Azok a zöldségek pedig, amik nem kerülnek beszállításhoz a Gaszting Kft-hez, helyben a
konyhán kerülnek tartósításra. A paprikából és a paradicsomból lecsó, valamint sűrített
paradicsom készül.
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Az almapaprika pedig besavanyításra kerül.
Vannak 5 literes üvegek, valamint vásároltunk 30 literes savanyító edényt hozzá.
Bukta Mária képviselő
A savanyított termékekről ugyanúgy kell dokumentáció, hogy bekerülhessen az étkezésbe.
Bóta József Sándor
A mireliteknél nagyon egyszerű a dolog, blansírozás után kihűteni, bezacskózni,
feldátumozni, ráírni mikor készült és mehet a fagyasztóba.
A lecsó esetében, amennyiben tartósítószer kerül bele, akkor azt fel kell tüntetni, hogy miből
mennyi került bele.
Szeretnénk, ha a lecsó 50-50 %-os lenne, tehát fele paprika, fele paradicsom, felcimkézve,
hogy miből mennyit tartalmaz, és milyen adalékanyagokat.
A legjobb megoldás nekünk az lenne, ha a paradicsom és a paprika összevágva és
tartósítószer nélkül fagyasztásra kerülne, szintén fele-fele arányban.
A savanyítás szabályai elő vannak írva, mivel ez egy ipari tevékenység.
Én azt javasolnám, hogy mivel káposztatermesztés nincs a projektben, a zöldparadicsomból,
és a paprikából majd mi helyben készítünk csalamádét.
Az almapaprikát viszont itt kellene besavanyítani.
Bukta Gábor polgármester
Kérdés ezzel kapcsolatban?
Bóta József Sándor
Túl kevés volt még az idő ahhoz, hogy minden a helyén legyen, de idővel rendeződni fognak
a dolgok, én úgy gondolom.
Bukta Gábor polgármester
Burgonya lesz még nagyobb mennyiségben.
Bóta József Sándor
Milyen fajta burgonya került ültetésre? Mert nem mindegy, hogy főzni vagy sütni való.
Majd kérnék belőle kb. 2 kg, hogy megnézzük, hogy mire lesz jó.
Bukta Mária képviselő
Még arról kellene beszélnünk, hogy hogyan kerülnek kompenzálásra.
Bóta József Sándor
A havonta beszállított áru mennyiség összértékét, a havonta az Önkormányzat felé
kiszámlázott ebédek árából lehet levonni, mellékelve hozzá a szállítólevelet, amin szerepel az
átvett áru értéke.
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Én ki is fizetném, de nem lehet, vagy az összegeket összegyűjteni, és év végén támogatási
címen az Önkormányzatnak átadni.
Bukta Gábor polgármester
Még ezen van idő gondolkodni, hogy hogy legyen.
Kérdés ezzel kapcsolatban?
A másik dolog amiről beszélnünk kellene, az az, hogy eltelt egy hónap azóta, mióta a
Gaszting Kft szállítja az ebédet. Ezzel kapcsolatban merültek fel problémák, kérdések.
Van akinek jó, van akinek nem tetszenek annyira az új ízek. Ezeket a tapasztalatokat
szeretnénk most megbeszélni Bóta úrral.
Bóta József Sándor
A múltkor voltam a konyhán déli időben, ahol várakoztak a nyári gyermekétkeztetésben részt
vevők az ebédosztásra. Azt tapasztaltam, hogy keményen bíráltak engem, és a konzervet
követelték, mivel szerintük az ebéd mennyisége amit kapnak nagyon kevés.
Én elmondtam nekik, hogy a leves, amit kapnak azt ajándékba kapják tőlem, mert a bruttó
440 Ft-os árba-ami a pályázatban szerepel-, abból nem futotta volna, csak egy tál ételre.
Ugyanazt az adagot kapják mint a felnőttek, ezért is volt számomra egy kicsit sértő a
támadásuk. El kell nekik mondani, hogy a levest csak grátiszként kapják. Valamint még a
süteményt sérelmezték, hogy csak felet kapnak. Mini süteménynek hívják, és 60 %-a a rendes
süteménynek.
Mi úgy gondoltuk, hogy egy héten kétszer adunk inkább mini süteményt, máshol csak heti
egy alkalommal van egész.
Bukta Gábor polgármester
Itt bennünket ért a vád, hogy biztos a konyhán ellopják, és azért kapnak csak egy felet. De ezt
az idősek is mondták, nem csak a gyerekek szülei.
Nem csak a sütemény mennyiségét keveslik, hanem mindent.
Bóta József Sándor
Ha ez így nem jó, akkor azt is lehet, hogy egy héten egyszer lesz csak sütemény, egy egész.
A leves egy fél liter, a főzelék 4 dl. Ez a normál adag, bőségesnek kell lenni egy főnek.
Most jön a komoly hús áremelés, bajban is leszünk emiatt.
Zsiga Béláné
A konyhán csak egyszer, -szerdán- van sütemény, első héten volt csak kétszer.
Bóta József Sándor
A Szociális otthonban én úgy tudom nincsenek komolyabb gondok. Beszéltem az ottani
dolgozókkal és idősekkel. Ott heti három alkalommal van sütemény is, és minden nap van egy
szem gyümölcs a vacsorához.
Először sok volt a kenyér és a vaj, szóltak ne küldjünk annyit, de már rendeződött a dolog.
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A felvágott előrecsomagolt, 5 dkg, annak elégnek kell lennie a vajjal és a kenyérrel, és mindig
van hozzá vagy paprika vagy paradicsom.
Több teára van igény, módosítottunk azon is.
A Szép kártyás fizetés megoldható, -az egy hónapban egyszeri is-, csak be kell hozni hozzánk
a kártyát.
Bukta Imre képviselő
Az én meglátásom az, hogy az étel mennyiségére és minőségére tett megjegyzések a faluban
arra vezethetők vissza, -mivel nekem is nekem estek-, hogy ez a testület úgymond
megszüntette a konyhát.
Bukta Mária képviselő
Rigó Franci néni is meg van már elégedve az ebéddel, mert ő azt híresztelte a faluban, hogy
ilyen rossz, meg olyan rossz az ebéd, és ő már nem is hordatja, hanem inkább főz magának.
Zsiga Béláné
Igen ez tényleg így van, hogy a kihordósak közül többen, 4-5 ember jelezte, hogy először jó
volt, utána pedig már nem.
Bukta Mária képviselő
A hétvégi kiszállítást, hogyan oldják meg?
Bóta József Sándor
Minden nap jön az autó, nem reckírozunk, vasárnap is jön az autó, nem szeretnénk, ha valami
baj lenne, jobb a biztonság.
Bármi van szólni kell, és közösen találunk rá megoldást. Én egy hónap tapasztalata után nem
vagyok elkeseredve.
Bukta Gábor polgármester
Köszönjük szépen a tájékoztatást Bóta úrnak.
Zsiga Béláné
Többen jelezték, főleg a kihordósok közül, hogy még mindig nincsenek tisztában a térítési
díjakkal, mivel nem lettek kiértesítve.
A szerződésben ugyan szerepel, hogy mennyi a nettó összege az ebédnek, mennyi a kenyér és
a kiszállítás ára, de van itt kb. 8 ember, akinek az alacsony nyugdíja miatt eddig sem a térítési
díj maximumot fizette, hanem kevesebbet.
Mivel már egy hónapig úgy kapták, hogy semmilyen határozatot vagy értesítést nem kaptak
az árakról, így én nem tudom, hogy mennyi térítési díjat szedjek tőlük, mivel minden
hónap10.-e a befizetési határidő.
Eddig nyugdíjfüggő, sávos étkezési térítési díj volt megállapítva.
Én csak olyan határozatot kaptam ez idáig, hogy 2012.január 1-től mennyi a térítési díj.
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Bukta Gábor polgármester
Az étkezési térítési díjakat, minden év novemberében állapítjuk meg a következő évre
vonatkozóan. Most is meg lett állapítva, akkor még működött a házi segítségnyújtás, a
szociális étkezők, és akkor még sávosan, a nyugdíj arányában fizettek étkezési térítési díjat.
De hoztunk egy határozatot, ami alapján a házi segítségnyújtás 27 főre emelkedett 3
körzetben és ingyenessé tettük a házi segítségnyújtást. Így az étkezési térítési díjakat teljes
összegében kell fizetni. Ez most 655.-Ft minden embernek.
A Szociális otthonban eddig fizettek 864.-Ft-ot, ez most 1100.-Ft-ra emelkedett.
Az iskolában szeptembertől 545.-Ft lesz egy ebéd ára. Az állami támogatás 68.000.-Ft/év/fő.
Amit ha elosztunk 230 nappal, -az iskolai napok számával- az 323.-Ft-ra jön ki, az ebéd ára
pedig 545.-Ft.Minden egyes gyerek után még ennyivel kell kiegészíteni az ebéd árát, a
Szociális otthonnál pedig 300.-Ft-al, plusz a kiszállítás, és a kenyér ára, ami nincs benne a
545.-Ft-ban. Ez külön van minden egyes alkalommal leszámlázva.
Most azok az emberek, akik eddig jóval kevesebbet fizettek a sávos térítési díj miatt, nem
fogják tudni kifizetni az alacsony jövedelmükből a megemelt összeget.
Bukta Mária képviselő
De eddig is az Önkormányzat egészítette ki nekik.
Bukta Gábor polgármester
De most nincs a konyha, aki lenyelje, Bótának ki kell egy az egyben fizetni a 655.-Ft-ot.
Most amit fizetni kell július hónapra az összes létszám alapján, 1,8 M Ft. Ez kb. 2,4 M Ft lesz
havonta, ha szeptembertől beindul az iskola és az óvoda.
Bíró Rita képviselő
Az óvodai étkezés mennyi lesz?
Bukta Gábor polgármester
Az valamivel kevesebb mint az iskolai.
Zsiga Béláné
A kiszállítás minden egyes adagra rá van számolva, plusz a kenyér. Vagy egy szelet, vagy
kettő. Függetlenül attól, hogy kéri-e valaki vagy nem. Minden nap van kenyér, még ha nem
olyan is az ebéd, amihez kell kenyér.
Bukta Mária képviselő
Akkor most arról kell dönteni a testületnek, hogy ezt az önkormányzat mind megtéríti-e
azoknak, akik fizetősek, vagy pedig sávosan fizessék ezt is és akkor az Önkormányzatnak kell
kiegészíteni.
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Zsiga Béláné
A régi sávos díjjal készítettem egy kalkulációt azokra vonatkozóan, akiktől én szedem be a
térítési díjat. Havonta 32.000.-Ft a különbség, annak a 8 embernek. Tehát én ennyivel
kevesebb térítési díjat szedek be, ahhoz viszonyítva, amennyit Bótának kell befizetni.
A július hónapot csak ezzel lehet számolni, mivel nem lettek kiértesítve az új térítési díjakról.
Bukta Mária képviselő
A júliusi térítési díjakat egyértelműen a régi díjakkal kell számolni, sőt az augusztust is, mivel
már 6.-a van.
Most augusztusban mindenképp ki kell értesíteni az embereket, hogy szeptember hónapra már
az új árakon lehessen beszedni.
Bukta Gábor polgármester
Mivel még augusztusban ezzel kapcsolatban úgy is kell testületi ülést tartani, akkor most kell
megállapítani az új térítési díjakat, nem pedig novemberben.
A szociális otthon térítési díja is emelkedni fog, mivel eddig kevesebbet fizettek a háromszori
étkezésért.
Bukta Mária képviselő
Nem voltunk előrelátóak, mivel ezeket a határozatokat, a szerződés megkötésével egy időben
nekünk meg kellett volna hozni.
Bukta Gábor polgármester
De mivel étkezési térítési díjat egyszer lehet emelni, és ezt mindig november környékén tettük
meg.
Bukta Mária képviselő
De mivel ez egy új helyzet volt, időben kellett volna lépnünk.
Bukta Imre képviselő
Most az a kérdés, hogy az Önkormányzat van-e olyan helyzetben, hogy ezeknek az
embereknek hozzá tudunk-e járulni az étkezési díjuk kiegészítéséhez.
Bukta Gábor polgármester
Annál a 8 embernél a Szociális otthonban egyébként is nekünk kell kiegészíteni, akiknél már
eddig is mi egészítettük ki, de a többinek emelni kell.
Mire a költségvetést tárgyaljuk, addigra kidolgozásra kerülnek, és meglátjuk, hogy mi legyen.
Menjünk tovább, és térjünk rá a start munkaprogramra.
Megkértem a két adminisztrátorként felvett dolgozót, hogy készítsék el projektenként a
bevételi és kiadási oldalakat.
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Bukta Mária képviselő
Mondja el akkor Andi, ha ő foglalkozik vele, és ő készítette el a beszámolót.
Mihály Andrea
A start munkaprogramban van négy projekt láb, amire pályázott az Önkormányzat a tavalyi
évben. Az első a téli közfoglalkoztatás, ami február 1-én indult 10 fővel és december 31-ig
tart.
Március 1-én indult a mezőgazdasági közfoglalkoztatás 20 fővel, ők szeptember 30-ig lesznek
foglalkoztatva.
Április 1-én indult a belvíz projekt, ami szintén szeptember 30-ig tart, és 30 fő van
foglalkoztatva.
A negyedik projekt május 1-én indult 20 fővel, ez a közút projekt, és október 31-ig tart.
Mind a négy projekt esetében 70%-ban átutalta a Munkaügyi Központ az előlegeket. A
maradék 30 %-ot az egyes projektek teljes elszámolást követően küldi meg.
Összesen kaptunk 18.355 E Ft előleget a négy projektre.
Dologi költségként a téli közfoglalkoztatásban eddig felhasználtunk 498.258 Ft-ot, a
számlákat mellékeltem. Munkaruha, festék, szerszámok szerepelnek benne. Illetve bérekre és
járulékokra július 31-ig 5.546.836 Ft-ot fizettünk ki.
A mezőgazdasági projekt esetében a dologi kiadásra 3.533.289-Ft-ot fordítottunk. Szintén
munkaruhára, szerszámokra, vetőmagokra, üzemanyagra, locsoló berendezésekre fordítottuk.
A bérköltség 8.217.180-ft volt eddig.
A belvíz projekt dologi kiadása 405.852-Ft volt. A bérköltség pedig 30 főre számítva
9.836.909-Ft volt.
A közút projekt dologi kiadására 48.920-Ft-ot költöttünk eddig, és 5.271.042-Ft volt a
bérköltség.
A kimutatás minden adat esetében július 31-vel bezárólag készült.
Bukta Mária képviselő
Iszonyatos mennyiségű bért fizetünk ki, és azért nincs mögötte teljesítés, mert látszik a dologi
beszerzéseken, hogy nem mindegyik projekt esetében van beszerezve az eszköz. Nyilván
azért is, mert a Munkaügyi Központ visszatartja a pénzt, és a bérek azok, amiket elsősorban ki
kell fizetni.
Bukta Gábor polgármester
Amit a Munkaügyi Központ küld bérre, nem mindig ugyanannyi, mint amennyit az
Önkormányzat visszaigényel. Bemegyünk személyesen és megnézzük mi ennek az oka.
A táppénzesek esetében is másképp számolják a bért.
Bukta Mária képviselő
Azzal, aki táppénzen nagyon rosszul jár az Önkormányzat, mivel az első 15 napot a
munkáltató fizeti. Azért nincs dologira pénz, mert a bérre kellett megelőlegezni, és a
Munkaügyi Központ a visszatartott 30 %-ot csak elszámolás után utalja?
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Bukta Gábor polgármester
Igen. Most a mezőgazdasági projekttel már el tudunk számolni, és akkor az abban a
projektben fennmaradó összeget megkapjuk. Ebből tudjuk rendezni pl. a közút dologi
kiadásait.
Bukta Mária képviselő
De árkot ásni és kaszálni lehetne. Mit csinál ez a rengeteg ember?
Gazsi László képviselő
Kaszálnak a faluban, ahol kell. Örüljünk, hogy ezek az emberek ennyit is megcsinálnak. Nem
lehet tőlük többet követelni.
Bukta Gábor polgármester
A közutasokkal, és a belvizesek közül néhány emberrel van probléma leginkább.
Gazsi László képviselő
A közutas 30 ember most az Ostorosnál van kint.
Bukta Mária képviselő
És a belterületi árkok ásását mikor kezdik?
Gazsi László képviselő
A projektben csak a külterületi belvíz elvezető árkok tisztítása szerepel.
Bukta Imre képviselő
Kik kaszálnak? Az utasok. Ha kaszálhatnak az út és járdaépítők, akkor miért ne áshatnának
árkot is? Venni kell nekik ásót, ha nincs.
Gazsi László képviselő
15 férfi és 5 nő van az utasok között. Az 5 nő a mezőgazdaságiban dolgozik. Mindenki megy
már mindenhová, csak tudjunk nekik munkát adni.
Bukta Gábor polgármester
A közutasoknak kell rendbe rakni a közút melletti árkokat is. Nekik kell kaszálni, és nekik
kellene kiásni.
Bukta Imre képviselő
Ki kell nekik adni, pl. hogy 5 ember, 5 nap alatt ásson ki 100 méter árkot. 5. nap azt kell
ellenőrizni, hogy elvégezték-e az előírt munkát.
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Azzal már lehet látni, hogy csinálnak valamit a faluban.
Most a mezőgazdaságiak sem tudnak olyan nagyon mit csinálni, akkor a közutas asszonyok
miért ott vannak?
Ha nem dolgoznak el kell őket küldeni.
Van olyan Önkormányzat, ahol 2 ember maradt, a többit elküldték, mert nem végezte el a
munkát.
Gazsi László képviselő
De ha mindenkit elküldünk, akkor ki fejezi be a munkát, hogy számolunk el a BM felé?
5 embert már küldtünk el.
Bukta Gábor polgármester
Ha a következő évre megszavazza a képviselő testület, hogy ismét legyen Start munka, azon
belül pl. mezőgazdasági akkor úgy kell az embereket beosztani, hogy fel kell parcellázni a
területet, hogy később lehessen tudni, hogy azért a területért ki a felelős.
Ha nem csinálja meg, akkor el lehet küldeni. De így, hogy mindenkit küldünk mindenhová
nem tudjuk követni, hogy kinek mit kellene csinálni.
Bukta Imre képviselő
Ha a 20 ember közül csak 3 ember alkalmas pl. az utasok közül, akkor jövőre csak azt a 3
embert kell újra alkalmazni, nem érdemes 20 fővel tervezni. Személyekre kell építeni a jövő
évi start munka programot, hogy kik azok akik az idén dolgoztak, akkor jövőre csak őket
felvenni, a többit pedig nem.
Bukta Gábor polgármester
Ha meg lesznek a szerszámok, rá kell állítani az árkosokat az árokásásra.
Gazsi László képviselő
Orvosi igazolásokat hoznak, ilyen-olyan betegségekre hivatkoznak. Allergia, kiütés, magas
vérnyomás.
Bukta Mária képviselő
Akinek ilyen betegsége van, annak meg kell szüntetni a munkaviszonyát, mivel egészségi
állapota miatt nem alkalmas. Az üzemorvossal meg kell vizsgáltatni őket, és ő mondja meg,
hogy alkalmas-e vagy nem?
Bukta Lajos képviselő
Szihalmon szondával járnak naponta ellenőrizni. Itt miért nem lehet ugyanezt megtenni?
Bukta Imre képviselő
Nem szebb a falu, mint azelőtt, hogy a 80 ember el kezdett dolgozni.
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Jövőre kevesebb létszámú és hatékonyabb munkára kell pályázni, mint pl. a téli
közfoglalkoztatás.
Gazsi László képviselő
Ha meg lesz a gép, majd azzal ássuk ki az árkokat arról volt szó.
Bukta Mária képviselő
A „folyás” nevű árok tele van mindenféle gazzal, azt sürgősen ki kellene takarítani, mert ha
jönne egy nagyobb esőzés, ott nem tudna folyni a víz. Ennek a kitakarítása az Önkormányzat
feladata.
Bukta Gábor polgármester
Most úgyis végeztek a belvizesek, holnap odaküldjük őket, hogy tegyék rendbe, meg elkezdik
a faluban az árkokat ásni, és a járda mellől a füvet kikapálni.
2.) 2013. évi Start-munkaprogram pályázata
Bukta Gábor polgármester
Augusztus 17-e a határidő arra, hogy a 2013-as évre pályázik-e az Önkormányzat újra a Start
munkaprogramra.
Bukta Imre képviselő
A mezőgazdasági projekt Jókai úti helyszíne abból a szempontból nagyon jó helyen van, hogy
a locsolást a Rimából egyszerű megoldani.
Molnár Irén képviselő
Azt a részt még szeretnénk tovább bővíteni a Lipót házáig, csak azt a részt ősszelszeptemberben- nagyon rendbe kell tenni. Most nem lehet odaküldeni az embereket, mert a
paradicsomból és a paprikából semmi nem marad, mert leszedik.
Jövőre ott ugyanúgy paradicsomot, paprikát és uborkát kellene termeszteni, ami vízigényes.
Bukta Imre képviselő
A pályázatot személyekre lebontva kell beadni. Ki az, aki megbízható, ki az, aki az idén is
végezte a dolgát rendesen, és csak azokat felvenni oda.
Bukta Gábor polgármester
Fel kell parcellázni a területet, és egy-egy részt 4-5 embernek odaadni művelésre, akiken
utólag számon lehet kérni, és követni lehet a munkafolyamatot. Tudni lehet, hogy annak a
területnek ki a felelőse. 3 brigád azt a területet meg tudná művelni. Az kb. 15 ember.
A Tárkányi útra szintén lehetne 15 embert tervezni. Ott locsolni nem kell.
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Bukta Imre képviselő
Az a kérdés, hogy az idén meg tudjuk-e venni a multifunkcionális traktort.
A Tárkányi útra a szárazságtűrő növényeket kell ültetni.
Bukta Gábor polgármester
A „Téli”projekt maradjon, mert az intézmények karbantartását, javítását ők végzik, valamint
az adminisztrációt is ebben a projektben végzik, és a házi segítségnyújtásba is besegít egy fő.
Bukta Imre képviselő
Gazsi Lászlót és Molnár Irént kérdezem, mint vezetőket, hogy ő szerintük, melyik az a
projekt, amit fölösleg lenne jövőre indítani.
Gazsi László képviselő
Szerintem a „Belvíz” projektet fölösleges jövőre indítani.
Bukta Mária képviselő
A jövő évi pályázat a településen lévő belterületi, és a mezőgazdasági területeken lévő
belvízelvezető árkok rendszeres karbantartásáról szól. Nekünk kell ez a projekt jövőre. Ha
végig értek az árkok tisztításával, kezdhetik újra az elejéről.
A másik dolog, amire szerintem feltétlen pályázni kell, az az illegális szemét lerakóhelyek
felszámolása.
A faluban nagyon sok helyen van lerakva szemét. A „csikójárótól” kezdve, mindenhol.
Össze kell szedni.
Molnár Irén képviselő
Hová tesszük?
Bukta Imre képviselő
A veszélyes hulladékot mi nem tudjuk ártalmatlanítani, és akkor azt hová tesszük, ha össze is
szedik az emberek?
Bukta Gábor polgármester
Erre a projektre elsősorban azok a települések pályáznak, ahol a szemétlerakó hely még nincs
megszüntetve.
Gazsi László képviselő
Az összeszedett szemét elszállítási módja az lesz, hogy jön a Remondiszos konténer, aki
elszállítja, és a szállítás költségét leszámlázza az Önkormányzatnak.
A pályázat biztos nem tartalmazza az elszállítás költségét.
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Bukta Mária képviselő
Az elhagyott házak környékén is van mit összeszedni, az olyan helyeket is ki kell takarítani,
rendbe kell tenni.
Bukta Gábor polgármester
Ezeknek a lakásoknak, területeknek, mindegyiknek van gazdája, akit fel kellene szólítani,
hogy tegye rendbe a saját portáját.
Bukta Mária képviselő
Mivel sok az olyan ember aki nem dolgozik, azokat el kell küldeni úgy, hogy 3 évig ne kapjon
semmit. A folyamatot be kell tartani, hogy először szóbeli, majd írásbeli figyelmeztetés, aztán
ha akkor sem dolgozik, el kell küldeni. Legalább 5 embert el kell küldeni! Addig itt nem lesz
rend, amíg ezt a lépést meg nem tesszük.
A BM-nek kell megírni a neveket, hogy kik azok, és majd ők megmondják, hogy el lehet-e
küldeni őket.
Molnár Irén képviselő
A munkaidővel is gondok vannak, főleg ebben a nagy melegben, mikor a TV-ben is azt
hallani, hogy erős a sugárzás. 10 órakor már mennek haza. Van olyan is, aki azt mondja, hogy
ő inkább reggel 5-től dolgozna 13 óráig.
Bukta Mária képviselő
Ha a munkaszerződésében az áll, hogy 8-tól 16-ig, akkor, akkor dolgozzon, akármilyen az
idő.
Bukta Gábor polgármester
Dönteni kell arról, hogy hány projektre és hány főre nyújtjuk be a pályázatot.
A téli projektnél 10 fővel, az illegális szemétlerakó felszámolásánál 10 fővel, a belvíz
projektet szintén 10 fővel, a közút projektet 10 fővel, a mezőgazdasági projekt esetében, pedig
30 fővel adjuk be a pályázatot. Ez összesen 5 projekt, és 70 ember.
Aki ezzel egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal, elfogadta a
2013. évre a Startmunka programra benyújtandó pályázatot 5 projektre és 70 főre.
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Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő
testület 49/2012 (VIII.06.) sz. számú határozata

Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő
testülete úgy határozott, hogy a 2013. évre a
Startmunka programra benyújtja a pályázatot 5
projektre. A téli projektre 10 fővel, közút projektre
10 fővel, illegális hulladéklerakó helyet felszámoló
projektre10 fővel,belvíz projektre 10 fővel,
mezőgazdasági projektre 30 fővel.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő testület

3.) Egyebek
Bukta Gábor polgármester
Az ÉMÁSZ befejezte a lámpatestek cseréjét, teljesítette a szerződésben vállalt kötelezettségét.
A korábban felszerelt lámpatestekben is kicserélik a neoncsöveket.
A térfigyelő rendszerrel kapcsolatban azt mondták, hogy leegyeztetik, hogy az oszlop
használata általány díjas legyen, vagy fizessünk érte, és majd a műszaki terv alapján
megbeszélik a kivitelezővel, a Senzor Kft-vel.
Abban maradtunk, hogy általány díjas legyen inkább.
Gazsi László képviselő
A Senzor Kft azt mondta, hogy 3 héten belül megkezdik a kiépítést.
A megállapodás el lett küldve mind a két részről. A Polgárőrség részéről is, és az
Önkormányzat részéről is.
2 darab oszlopot kell letennünk, a többi kamera a villanyoszlopokra kerül.
Bukta Imre képviselő
Pontosítsuk, hogy a térfigyelő kamerák hová is kerülnek?
Gazsi László képviselő
2 darab térfigyelő kamera lesz a Faluház sarkán. Két irányba fog nézni. Egyik Szihalom felé
fog nézni, a másik pedig a kereszteződést fogja nézni, az lesz az egyik éjjel látó kamera. Oda
kell az egyik oszlopot leásni.
A következő a TSz-nél lesz, és az iskolát fogja nézni. Lesz egy az óvodánál is, az a hidat fogja
figyelni. A következő a Hunyadi út sarkára lett tervezve.
Bukta Imre képviselő
Oda fölösleges, oda nem kell.
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Gazsi László képviselő
A következő, a Május 1 út, Kossuth út kereszteződésben, a Tárkányi hidat figyeli. Egy a zsidó
temetőnél, a saját oszlopunkra lesz felszerelve, lesz egy a Szabadság út elején, ami a bejövő
forgalmat fogja nézni.
A Dózsa György út, Rákóczi út, Partizán úti kereszteződésben is lesz egy.
Az utolsó pedig a Rákóczi út, Május 1 úti kereszteződést figyeli.
Bukta Gábor polgármester
A Hunyadi útit át kellene tenni a Kölcsey út elejére. Valamint annyi kérésünk lenne még,
hogy egy mobil kamerát tegyen fel valahová, amit ha valamilyen rendezvény van, vagy
halottak napján a temetőbe is ki lehetne vinni.
Bukta Mária képviselő
A mezőgazdasági területeket lefedik ezek a kamerák?
Gazsi László képviselő
Nem, csak a falun belüli területeket.
Gazsi László képviselő
A mobil kamerákkal kapcsolatban azt beszéltük a Senzor Kft-vel, hogy ő azt látja, hogy a mi
költségünkön, a rendőrségnek tennénk jót, de ha bele fér az árba, akkor semmi akadálya.
4 kamerát fognak felszerelni ajándékba az iskolába. Kettőt bentre a folyosóra, kettőt pedig
kintre az udvarra, és a kapuba. Azt csak az iskolában lehetne látni, teljesen különálló lenne.
A hangos híradó hangszórói majdnem ugyanezekre a helyekre kerülnek.
Bukta Lajos képviselő
Mennyi idő alatt végeznek a munkával?
Bukta Gábor polgármester
Kb. 1 hónap.
Gazsi László képviselő
Újabb pályázattal 26-ra lehet kibővíteni a kamerák számát.
Bukta Imre képviselő
A központ a Faluház számítógépes termében lesz a Rendőrségre bekötve?
Bukta Gábor polgármester
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Jakab Béláné, Szódás Irén néni, visszafizette az Önkormányzatnak a 200.000 Ft-ot. Azaz
ügyvédnőnek azt mondta, hogy készítsen egy ajándékozási szerződést, amiben az
Önkormányzatnak ajándékozza a Szikvíz múzeum épületének az összes berendezését. Ennek
fejében tartsuk rendbe a portát. Semmi nem változna, csak az épület az övé maradna.
Gazsi László képviselő
Az egész területet miért nem adja ajándékba?
Bukta Imre képviselő
A polgármester szabadságolásáról a múltkor szó volt, kérdezném, hogy ez hogy van?
Bukta Gábor polgármester
Már voltam ebben az évben 14 napot, és a héten is szabadságon leszek, he nem jön közbe
semmi.
Bukta Imre képviselő
Véleményem szerint Mezőszemerének kezd vége lenni, az elöregedés, vándorlás miatt. Innen
menekülni kell, aki tud menjen. A következő 10 évben vége lesz Szemerének. Ha nem lép az
Önkormányzat akkor itt elszabadul a pokol.
Jegyző úrhoz lenne egy kérdésem. Mégpedig, hogy a Rákóczi útra hogyan költözhetett be 9
ember egy házba?
Soltész Ferenc Dávid jegyző
3 családról van szó.
Egyikőjük megvette az ingatlant, a másik kettő pedig albérlőként lett bejelentve. Ha a
lakástulajdonos aláírja a bejelentőlapot, akkor semmi akadálya.
Bukta Imre képviselő
Elindultak a kertekbe ezek az emberek, a szomszédoktól már mindent elloptak.
Az önkormányzatnak kellett volna megvenni ezt a házat.
Bukta Gábor polgármester
Szólni kell a lakosoknak, hogy az eladó házakat jelentsék be a hivatalba.
Bukta Imre képviselő
Én a következőt javaslom. Kühn Ágnes és Mihály Andrea járják végig a falut, írják össze,
hogy hány üres ház van, melyik házban ki lakik és hányan.
Fel kell mérni a falu helyzetét.
Mondják a faluban, hogy a Rákóczi út végén a gyerekek meztelenül szaladgálnak az úton, a
járdára WC-znek, amit a kutya eszik meg.
Köteleztük őket falubejárás során, hogy legyen WC, mert különben el lesznek véve a
gyerekek, és azóta sem történt semmi.
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Csodálkozunk, hogyha azt mondja a falu, hogy ez az Önkormányzat rosszabb mint a másik
volt? Tényleg az látszik.
Azt hisszük, hogy dolgozunk, az egész energia, az egész munka ami idáig ment, az semmi, az
nem látszik.
Küzdünk a polgármesterrel ugye, az ő megbuktatásával, és közben a falu tönkre megy.
Bukta Gábor polgármester
Harcolni kell velük. A jegyzőt, rendőrséget, a gyámhatóságot kell kihívni rájuk.
Bukta Mária képviselő
Mi lesz az orvosi rendelővel? Arról volt szó, hogy a védőnő, és a gyógyszertár odaköltözik.
Kértem, hogy legyen itt a gyógyszerész a mai testületi ülésen.
Bukta Gábor polgármester
Az orvosi rendelőt átadtuk most a házi orvosi körzetbe a doktorúrnak. Most ő fizet mindent.
Addig nem költözhet oda senki, amíg vele nem beszéljük meg. Doktorúr most szabadságon
van.
Bukta Imre képviselő
A nyugdíjasok kifejezetten kérték, hogy maradjon ott a gyógyszertár ahol most van.
Molnár Irén képviselő
Ha a gyógyszertárat megbolygatjuk, akkor elmegy, még egyszer nem fog kialakítani máshol
gyógyszerszobát.
Bukta Gábor polgármester
A védőnő kerüljön az orvosi rendelő mellé, mivel van külön bejárat.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
A orvosi rendelő épületéről térképet kér az ANTSZ.
Bukta Mária képviselő
Ki fizeti a gyógyszertár rezsijét?
Az Önkormányzat fizeti, a Fidesz helyiséggel együtt. Villanykályha van betéve.
Bukta Imre képviselő
A gyógyszerész már rég el akart innen menni, az előző Önkormányzat kérte, hogy maradjon,
mi fizetjük a rezsit. Ez, ha ráfizetéssel is, de azért van, hogy a lakosságnak legyen
gyógyszertár, és ne kelljen elutazni.
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Bukta Mária képviselő
Érdeklődök, hogy a gyermekjóléti szolgálatnak sikerült-e már a faluházba beköltözni?
Bukta Lajos képviselő
Igen, berendezkedtem.
Bukta Mária képviselő
Mikor akarunk határozatot hozni arról, hogy hogyan működik tovább a könyvtár?
A másik dolog pedig az, hogy Kolompár Gizinek már többször lett ígérve segítség, és ez idáig
még nem kapott.
Bukta Gábor polgármester
Kimentem hozzá, hogy jöjjön be a hivatalba, és mondja el jegyző úrnak, és Lajosnak, hogy
mit szeretne, miben kellene segíteni. Azóta sem jött.
Molnár Irén képviselő
Bogdán Ági kéri, hogy nézzünk utána, mivel az előtte lévő ház kerítéséhez, az ő ablaka alá
van kikötve egy kutya, és éjjel-nappal ugat.
Bukta Gábor polgármester
Mivel több hozzászólás ,bejelentés nem volt Bukta Gábor polgármester megköszönte a
képviselőtestületi tagok megjelenését és az ülést 20 óra 37 perckor bezárta.

K.m.f.
Bukta Gábor
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