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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület üléséről 2012. január 16.-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
Kriston Istvánné Gondozási Központ vezetője
Hegedűs Anna
Tóth Márta
Müller Károlyné
Kelemenné Dudás Tünde
Kollár Lajos
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.)SZEMERE MAG Kft. Földbérleti díj megbeszélése.
Előadó: Tóth István Kft. Képviselője
2.)Gondozási Központ bővítésének építési terv dokumentáció egyeztetése.
Előadó: Hegedűs Anna tervező
3.)Képviselő-testület2012.évi munkaterv tervezet megbeszélése, elfogadása.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
4.)Bejelentések, indítványok
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Soltész Ferenc Dávid jegyző eskütétele.
Bukta Gábor polgármester
Külön köszönti a jegyző urat és megkéri tegye le a köztisztviselői esküt az 1992.évi XXIII.Tv
12.§(1) alapján.
Polgármester úr megkéri a jelenlévőket hogy álljanak fel a jegyző úr eskütételéhez.
Az eskü szövege:
„Én Soltész Ferenc Dávid becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.
Isten engem úgy segéljen!”

1.) SZEMERE MAG Kft. Földbérleti díj megbeszélése
Bukta Mária képviselő
SZEMERE MAG Kft. Képviselője miért nincs jelen?
Bukta Gábor polgármester
Tóth István miután megkapta a meghívót felhívott telefonon, hogy sajnos egy munkahelyi
tréningen kell a részt vennie így ő személyesen nem tud részt venni a mai testületi ülésen ,de
Kockás Lászlót elküldi maga helyett. Én mondtam neki, hogy ő nem lesz jó, mert mi Tóth úrral
szeretnénk ezt megbeszélni. Azt a választ kaptam, hogy január 19-e után értesít mikor tud
eljönni.
Az a kérése ha a képviselőtestület dolgozott ki valamilyen koncepciót akkor azt készítsük elő.
Mondtam, hogy az idő sürget, nem csak minket hanem őt is mivel a földbérlettel rendelkezőt be
kell jelenteni 30 napon belül és december hónap folyamán kaptunk egy levelet ezzel kapcsolatban
a Földhivataltól.
Mivel Tóth úr nincs jelen így ennek a megtárgyalását elnapoljuk ,így a 2.napirendi ponttal
kezdenénk a képviselőtestületi ülést.
Bukta Mária képviselő
Mivel csúsznak a napirendi pontok, én egy plusz napirendi pontot szeretnék. Eredetileg 3.-nak de
mivel a csúszás miatt 1. napirendi pont lesz a Gondozási Központ bővítési és építési terv
dokumentációjának megbeszélése így javaslom felvenni 2. napirendi pontnak a polgármester
fegyelmi ügyét.
Bukta Gábor polgármester
Amennyiben a képviselőtestület elfogadja Bukta Mária képviselő javaslatát a 2 . napirendi pontra
vonatkozóan az kézfelnyújtással szavazzon.
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A képviselő-testület 5 igen 0 nem és 1 tartózkodás ellenében elfogadta a javaslatot.
Bukta Gábor polgármester
Lenne még egy bejelenteni való: a jegyzőkönyv vezető személye a mai napon Ficsórné Pécsi
Judit lenne Bozsó Lászlóné tartósabb betegsége miatt.
Betegsége ellenére Panni amíg tud délelőttönként bejár dolgozni, de idővel meg kell osztani a
munkakörét a dolgozók között.
A Szociális törvényben sok változás történt 2012.január 1-ével,miszerint ami eddig a szociális
bizottság hatásköre volt az átkerült jegyzői hatáskörbe, de mivel Bozsóné volt ezeknek is az
előkészítője, ezért a dolgozók között ezt is szét kell osztani.
De erre még majd a későbbiekben vissza kell térni amikor már biztosabbat tudunk arról, hogy
Bozsóné gyógyulása mennyi időt vesz igénybe, mikor tud újra munkába állni.
Bukta Lajos képviselő
A lakásfenntartási támogatások miatt minden hónap 25. és 30. között szokott a bizottság
összeülni és azokat Bozsóné mindig szépen előkészítette a bizottság számára.
Bukta Gábor polgármester
Ezek most kikerültek a szociális bizottság hatásköréből.
Egyedül az átmeneti segély maradt szociális bizottsági hatáskör, a többi átkerült jegyzői
hatáskörbe.
Ma is megkerestek ketten is átmeneti segély kérelemmel, amit mondtam, hogy behozok a testület
elé, hogy beszéljünk róla.
Azt is meg kell beszélni, hogy a továbbiakban a szociális bizottság vagy a testület döntsön az
átmeneti segély kérelmekről.
Bukta Mária képviselő
Akkor jól értem, hogy a lakásfenntartási támogatások kikerültek a Szociális Bizottsági
hatáskörből és csak az átmeneti segély maradt?
Bukta Gábor polgármester
Igen ez így van.
Bukta Mária képviselő
Akkor én úgy gondolom, hogy az átmeneti segély kérelmeket a testületi ülésen tárgyaljuk meg a
jövőben.
Bukta Lajos képviselő
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Akkor szüntessük meg a szociális bizottságot.
Bukta Gábor polgármester
Várjunk februárig, akkorra a jegyző úr is jobban átlátja a törvényeket, a változásokat.
A probléma ott lesz, hogy az átmeneti segélyek száma meg fog növekedni amiatt, hogy
megszüntették a szociális segély előleget, valamint amiatt is, hogy, az öregségi nyugdíj összegét
ugyan nem változtatta a kormány, maradt 28.500.-Ft, de a segély összege ennek a 80%-a, vagyis
22.800.-Ft lett január 1-től.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
A kieső 6.000.-Ft-ot a közmunkaprogram bérébe teszik át, ezzel ösztönzik, ill. kényszerítik az
embert a munkára.
Bukta Mária képviselő
De vannak olyan emberek akik koruknál fogva már nem foglalkoztathatók a közmunka
programban és ennyi pénzből él.
Bukta Gábor polgármester
Annyi könnyítés van ebben a dologban, hogy a nyugdíjkorhatárt megemelték 65 évre és azok az
emberek akik 55 éves koruk után már nem voltak foglalkoztatva, azok ha bemennek a Munkaügyi
Központba, hogy ők szeretnének dolgozni akkor együttműködési megállapodást ha kötnek a
Munkaügyi Központtal akkor 60 éves korukig foglalkoztathatók lesznek a közmunka
programban.
Szavazást kérek a jegyzőkönyvvezető személyével kapcsolatban, hogy aki egyetért és elfogadja
Ficsórnét jegyzőkönyvvezetőnek az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület 6 igen,0 nem,0 tartózkodás ellenében elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek
Ficsórné Pécsi Juditot.
Bukta Gábor polgármester
Térjünk rá akkor az 1. napirendi pontra.
1.)Gondozási Központ bővítésének építési terv dokumentáció egyeztetése.
Bukta Gábor polgármester
Hegedűs Anna szólt, hogy előkészítette a terveket, egyeztetve Tóth Mártával.
Hegedűs Anna kérése volt ,hogy Kristonné a Szociális Otthon vezetője is vegyen részt ezen a
megbeszélésen. Át is adnám a szót Hegedűs Annának.
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Hegedűs Anna tervező
Szeretettel köszöntök mindenkit!
Az előző testületi ülésen is itt voltam és akkor megbeszéltük, hogy a Szociális Otthon felújítására,
bővítésére mennyi pénz van. Először 200 M Ft-ról beszéltünk, ami lecsökkent 106 M Ft-ra.
A jelenlegi áfa miatt 83-84 M Ft-ba kerül.
Csökkentettem az alapterületet, csak azokat raktam bele, amit előír a rendelet, hogy egy Szociális
Otthonnak ezekkel a helyiségekkel rendelkeznie kell.
Azért kértem ,hogy Kristonné legyen jelen, mert 30m2-rel még mindig tudom csökkenteni az
alapterületet, az ő meglátása az hogy hogyan szeretnék működtetni ezt az intézményt én ebbe
nem szeretnék beleszólni.
Ezért hoztam 2 alaprajzot, hogy megnézzük, megbeszéljük most vagy itt hagyom. Csak jó lenne
minél hamarább pontot tenni a végére, hogy minél előbb tudjam csinálni.
A pénz kevés, a fejújításon lehet spórolni. Amit nagyon szükséges csak azt újítjuk fel, bár az
egész épületre ráférne a felújítás. A mostani épület 500m2,hőszigetelését meg kell oldani, a
nyílászárók cseréjét-ez a pályázatban benne van-, a tető rossz állapotban van azzal is foglalkozni
kell.
A bővítés során új kazánház kialakítása is szükséges.
A felújítás keretéből kell levenni , hogy minél több maradjon a bővítésre. Nem sok a pénz és
nagyon sok az előírt helyiség amivel rendelkezni kell egy Szociális Otthonnak, hogy akként
tudjon működni.
Bukta Gábor polgármester
Az elkészült alaprajzokat meg kellene nézni most, hogy az előzőekhez képest mi változott.
Hegedűs Anna tervező
A meglévő alaprajzhoz nem nyúltam az maradt, a szobák maradnak, egy két ágyas szobát és egy
összekötő folyosót vettem ki, ezek helyére kerül a társalgó és a kápolna. A kápolna alapterülete
49 m2 lesz ami 30 fő befogadására képes.
Jó lenne ha belső 100-as ajtókat nem kellene kicserélni. A rehabilitációs szakmérnöktől fogok
állásfoglalást kérni ebben az ügyben. Akadálymentesítésnél kis kiút lenne, hogy az ajtókat ne
kelljen kicserélni. A szobákban bent maradhatnának a lakók ,a többit folyamatában újítjuk fel.
Van-e kérdés?
Bukta Mária képviselő
Hány fővel bővülhet így az intézmény?
Hegedűs Anna tervező
6 szobával és 10 fővel bővülne.
Bukta Mária képviselő
Akkor lennének 1 ágyas szobák is?
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Hegedűs Anna tervező
Nem ,2-3 ágyas szobák lennének, a mostani nővér szoba megszűnne és ott lenne a központi
bejárat. Így el tudnánk választani a gazdasági részt a központi funkciós résztől.
Bukta Mária képviselő
A bővítéssel együtt az egész épület felújítása is szükséges?
Hegedűs Anna tervező
A fejújítás mindenképpen szükséges, az hogy milyen szinten az attól függ mennyi pénz lesz rá.
Tehát a pályázatban benne van a hőszigetelés, nyílászárók cseréje, a már meglévő műanyag
ablakok maradnak, a tető cseréje is nagyon jó lenne ha megvalósulhatna.
Bukta Mária képviselő
Külső tatarozás is lesz? Egységes lesz?
Hegedűs Anna tervező
Igen mindenképpen egységes lesz.
Bukta Mária képviselő
Tehát a 106 M Ft-ba bele kell férni a felújításnak és a bővítésnek is?
Hegedűs Anna tervező
Igen a 106 M Ft-ba ,csak hogy ez fordított ÁFÁ-s és a 84 M Ft-ból kell mindezt kigazdálkodni.
Bukta Mária képviselő
És ez elvileg beleférhet?
Hegedűs Anna tervező
Igen.
Bukta Mária képviselő
Az ott lakókat nem fogja zavarni ez a felújítás?
Hegedűs Anna tervező
De igen fogja zavarni az ott lakók nyugalmát de ezt másképp nem lehet megoldani.
Kriston Istvánné Szociális Otthon vezető
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Megpróbáljuk összeköltöztetéssel megoldani a problémát átmeneti időre.
Bukta Mária képviselő
Mennyi idő lenne ez a felújítás?
Hegedűs Anna tervező
Kb. 10 hónapig tartana
Kriston Istvánné Szociális Otthon vezető
Az új rész építése nem okoz gondot az ott lakóknak, esetleg a zaj ami zavaró tényező lehet.
Hegedűs Anna tervező
Zaj nélkül egy ilyen építkezést nem lehet megoldani.
Gazsi László Tivadar képviselő
És ez a bővítés belefér abba a területbe, kerítésen belül?
Hegedűs Anna tervező
Igen mivel az óvoda területével össze lett vonva.
Gazsi László Tivadar képviselő
Ott van egy út azzal mi lesz?
Hegedűs Anna tervező
Ott nincs út , térképmásolaton nincs rajta ,ez egy telekké van összevonva.
Bukta Gábor polgármester
2-3 éve volt ott egy épület süllyedés a pince fölött, akkor az egri főépítész készített egy tervet
annak a helyreállítására, csak a vis majorba nem fértünk bele. Az a terv az meg van ,vagy a
megyén ,vagy az építési hatóságnál, mivel az engedélyeztetve lett, így azt ebbe be lehetne emelni
és ez már könnyebbséget jelentene.
Hegedűs Anna tervező
A lakók tisztálkodása hogyan történik? Minden esetben igénybe veszik a gondozók segítségét,
hogy van e szükség külön női ill. férfi fürdőre Elegendő e a tervben szereplő fürdők száma vagy
szükség van még plusz fürdő kialakítására.
Kriston Istvánné Szociális Otthon vezető
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Én úgy gondolom hogy elég mivel meg van határozva hogy 10 emberre kell 1 fürdő, és itt ez
megvalósul.
Bukta Gábor polgármester
Építési engedély terv kell ,a rehabilitációs szakmérnöknek mennyi idő kell hogy ezt megnézze?
Hegedűs Anna tervező
Én e-mailban megkeresem, hogy küldjön az Önkormányzatnak szerződés tervezetet, mivel
benyújtáshoz kell egy rehabilitációs szakvélemény, nyilatkozat, kb. 2 nap.
Bukta Gábor polgármester
Mennyiért dolgozik a szakmérnök?
Hegedűs Anna tervező
Bruttó 40.000 Ft.
Bukta Gábor polgármester
Február 13-a a beadási határidő, be kell mindent adni addig.
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
Bukta Imre képviselő
Maradt február 13-a beadási határidő?
Tóth Márta
Elképzelhető hogy meghosszabbítják.
Bukta Gábor polgármester
Annyi információm van hogy ma mentek az MVH-ba és megérdeklődik,megkérdezik ezeket, és
kapunk információt ezzel kapcsolatban, hogy nehogy úgy járjunk hogy rövid lesz az idő a
beadásra.
Tóth Márta
Mivel még nincs kitöltő program reméljük 30 nappal meghosszabbítják az időpontot.
Bukta Lajos képviselő
Rehabilitációs szakmérnök. Ő milyen szakember?Építész?
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Hegedűs Anna tervező
Igen ő építész ,ő hagyja jóvá az akadálymentesítéseket, és ezek meglétét vizsgálja.
Bukta Lajos képviselő
A műszaki előírás egységes, vannak kötelező előírások, vannak létszámfüggő előírások?
Hegedűs Anna tervező
Igen előírás, hogy milyen helyiségekkel kell rendelkezni,1 főre hány m2-t kell biztosítani.
Bukta Lajos képviselő
Ki ellenőrzi és ki hagyja jóvá mindezt?
Hegedűs Anna tervező
Építési engedélyre be kell adni aztán bekerül az ANTSZ-hez, aki pontonként végig megy, hogy
minden előírt helyiség meg van e. Az ellenőrző szerv is az ANTSZ.
Bukta Gábor polgármester
Átadáskor az összes szakhatóság jelen van,ANTSZ, tűzoltóság. Módszertani központ ellenőrzi
hogy meg vannak e a tárgyi feltételek.
Kérdés ezzel kapcsolatban?
Bukta Imre képviselő
Hegedűs Anna tervező asszony tisztelet díjára nem emlékszem hogy meg lett e már állapítva?
Mennyiért dolgozik?
Bukta Gábor polgármester
Még nem volt róla szó.
Hegedűs Anna tervező
106 M Ft-ról beszélünk. A tervezési díj ennek az összegnek a 4 %-a.Ez 4.2 M Ft, ami tartalmazza
a szakági tervezést, az engedélyeztetési, valamint a kiviteli tervet.
Bukta Gábor polgármester
Ez az összeg a pályázatban elszámolható költség.
Hegedűs Anna tervező
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Igen része a pályázatnak.
Bukta Imre képviselő
Tóth Mártától kérdezném, hogy a másik két pályázat ami már be van adva érkezett-e hiánypótlás?
Tóth Márta
Nem érkezett semmilyen hiánypótlás, az önkormányzathoz érkezne ha lenne.
Bukta Gábor polgármester
Nem kaptunk mi sem hiánypótlásra felszólítást.
Bukta Imre képviselő
Mikor lesz ezekből a pályázatokból valami?
Tóth Márta
Folyamatosak a hiánypótlások után. Mikor már értékelhető és ott van a végén a pontszám, akkor
folyamatosan kerülnek elbírálásra,2 hónapon belül biztos lesz eredmény.
Bukta Gábor polgármester
A megyei értékelő (Gondos István) ma ment Miskolcra ezeket a pályázatokat megnézni,
megkérdezte van- e ezenkívül több pályázatunk beadva, mondtam neki nincs csak ez a kettő ,az
Önkormányzaté és a polgárőrségé.
Bukta Imre képviselő
Hegedűs Anna munkája mikor ér véget?
Hegedűs Anna tervező
A pályázat kizárja a műszaki vezetést, az én munkám akkor ér véget ha használatba lesz adva az
épület. Kiviteli tervet és állapotrögzítési tervet is kell készíteni.
Bukta Imre képviselő
Van ugye az épület és vannak a berendezések, ezek mind ebben az összegben vannak benne?
Hegedűs Anna tervező
Ebben az összegben csak a fürdőszobai szaniter dolgok vannak benne, ha pl.a konyhába
szeretnének eszközbeszerzést, az nem fér bele, de a kazán az igen.
Említette Bukta Imre képviselő úr az előző megbeszélésen ,hogy szeretné közelebbről megnézni
az imaházat, hagyjak itt egy tervet?
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Bukta Imre képviselő
Igen mindenképp szeretném megnézni, valamint ha nyer a pályázat jó lenne az egyházzal
felvenni a kapcsolatot, hogy tudnának e segíteni a kápolna berendezésében.
Hegedűs Anna tervező
A kápolna berendezése benne van az árban.
Bukta Mária képviselő
A szobák berendezése viszont nincs benne az árba, akkor azt miből tudjuk megoldani? Mert a 6
szobát be kell rendezni.
Kriston Istvánné
A Szociális Otthon Alapítványa ezt nem tudja finanszírozni, annyi pénz nincs.
Bíró Rita képviselő
Arra van lehetőség, hogy a beköltöző lakó otthonról a saját ágyát, kisebb bútorait bevigye?
Kriston Istvánné
Erre most is van lehetőség, van is olyan aki élt ezzel a lehetőséggel és saját ágyát hozta be.
Bukta Gábor polgármester
Adományokból, az egyházon keresztül a karitasz is tud biztos segíteni. Több alkalommal is
kaptunk már segítséget, adományt tőlük.
Van e még ezzel kapcsolatosan kérdése valakinek?
Ha nincs akkor megköszönöm Hegedűs Annának és Tóth Mártának a közreműködést és a
tájékoztatást.

2.)Bukta Gábor Polgármester fegyelmi ügye
Bukta Gábor polgármester
Megkérem a külsős testületi tagokat, hogy a fegyelmi tárgyalás idejére fáradjanak ki, mivel
személyi kérdésekben dönt a testület.
Bukta Mária képviselő
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Kaptam én a 69/2011 (XII.06.) határozattal egy felhatalmazást hogy a polgármester fegyelmi
ügyében a 66/2011.(X.28.) határozat végrehajtására ügyvédet bízzunk meg.
Létai Viktor ügyvéd urat megkerestük a határozattal, valamint a fegyelmi bizottság
dokumentációjával.
Az ügyvéd véleménye az, hogy ezt a határozatot meg kell szüntetni és helyette új határozatot
kellene hozni, mert a rendelkezésre álló dokumentumok alapján szerinte, ismeretlen tettes ellen
kell büntető feljelentést tenni. Tehát ezért javaslom a képviselő testületnek, hogy a
66/2011.(X.28.) határozat helyett hozzunk egy másik határozatot.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
A határozatot vissza kell vonni és új határozatot kell megszavazni.
Bukta Mária képviselő
Amennyiben a képviselőtársak egyetértenek azzal hogy a 66/2011.(X.28.) határozat
visszavonásra kerüljön, az kérem kézfelnyújtással szavazzon.

A képviselő-testület 5 fő igen 0 tartózkodás 1 nem szavazat ellenében a következő határozatot
hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat képviselőtestület 1/2012. (I.16) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a 66/2011. (X.28.) számú
határozatát visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
Bukta Mária
Az új határozat szövegére az alábbi javaslatot teszem :
Község Önkormányzat képviselő testülete egyetért és elfogadja ,hogy a fegyelmi bizottság
jelentése alapján a polgármesterrel összefüggésbe hozható sorozatos törvénysértő tevékenység
elkövetése miatt büntető feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen. Mezőszemere Község
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Önkormányzat képviselő testületének fegyelmi bizottsága a törvénysértő tevékenységeket az
alábbiakkal támasztja alá: .Kálmánháza, jegyzőkönyv közokirat hamisítás, a lakásfenntartási
támogatások szabálytalan kifizetését állapította meg.
Aki egyetért a határozati javaslattal kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen 1 nem 0 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat képviselőtestület 2/2012. (I.16.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő
testülete egyetért, és elfogadja, hogy a fegyelmi
bizottság jelentése alapján, a polgármesterrel
összefüggésbe hozható, sorozatos törvénysértő
tevékenység elkövetése miatt büntető feljelentést tesz,
ismeretlen tettes ellen.
A Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestület Fegyelmi Bizottsága a törvénysértő
tevékenységet az alábbiakkal támasztja alá:
1. A Kálmánháza Húsüzem Kft elszámolásának
visszatartása-közérdekű adat visszatartása, a
polgármester félrevezető magatartása, jegyzőkönyvközokirat meghamisítása-került megállapításra.
2. A lakásfenntartási támogatások szabálytalan,
jogszabálysértő kifizetését állapította meg.

Határidő:azonnal
Felelős:Képviselő-testület
Bukta Mária
A 69/2011.(XII.06.) határozattal engem bíztatok meg az ügyvéddel kötendő megbízási
szerződés megkötésére. Ezt a határozatot is vissza kell vonni, mert a 69/2011 (XII.06.)
határozatban az én megbízásomra még a 66/2011 (X.28.) szerepel.
Aki egyetért ezzel az előterjesztéssel kérem kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen 1 nem 0 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta.
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Mezőszemere Község Önkormányzat képviselőtestület 3/2012. (I.16) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a 69/2011. (XII.06.)
számú határozatát visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
Aki egyetért azzal, hogy, a képviselő testület nevében az ügyvéddel megkötendő megbízási
szerződéssel Bukta Mária pénzügyi bizottság elnöke járjon el az kérem kézfelnyújtással
szavazzon.
A képviselő-testület 5 igen ,0 tartózkodik ,1 nem szavazattal a következő határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat képviselőtestület 4/2012. (I.16.) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete az 1/2012. (I.16.) számú határozat
végrehajtására, a képviselő-testület jogi képviseletére
ügyvédet bíz meg. Az ügyvéddel kötendő megbízási
szerződés megkötésére a polgármester elfogultsága
miatt az Ötv. 19.§. (2) bek. d. pontja alapján Bukta
Mária pénzügyi bizottsági elnököt bízza meg a
képviselő-testület.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Bukta Mária
A jegyző úr segítségét kérném, hogy a 65/2011.(X.28.) határozat aminek a határideje
2011.11.01.volt, a végrehajtásáról nem történt intézkedés tudomásom szerint a mai napig sem.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
Ficsórnét kellene megkérdezni.
Ficsórné Pécsi Judit
Én nem kaptam semmilyen határozatot.
Bukta Mária képviselő
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Megkérem jegyző urat hogy nézzen utána ennek a határozatnak és amennyiben nem került
végrehajtásra akkor kérjük hogy azonnali határidővel ez megtörténjen.
Bukta Imre képviselő
Nem azonnali határidővel hanem 2011.11.01.-től.
Bukta Mária
A polgármester úr a Munkaügyi Bíróságon megfellebbezheti de ennek halasztó hatálya nincs
Széll Gáborné a legutóbbi testületi ülésen, december 19.-én azt mondta hogy ő nem küldi el, majd
elküldi az új jegyző, én mondtam neki hogy erről döntött a testület.
Bukta Gábor polgármester
Széll Gáborné azt mondta hogy mivel nem jogerős nem küldi el.
Bukta Máriának átadom az Egri Munkaügyi Bíróság idéző végzését. A tárgyalás 2012. február
29.
Bukta Mária képviselő
De ez ettől függetlenül jogerős határozat, a Munkaügyi Bíróság majd eldönti, amennyiben nem
jogos visszavonatja az Önkormányzattal a határozatot.

3.)Képviselő-testület 2012.évi munkaterv tervezet megbeszélése, elfogadása.
Bukta Gábor polgármester
Én javasolnám ,hogy ugyan elfogadás is van de mivel azt szeretném hogy mindenki javaslata
bele kerülne, ezért csak az átdolgozott munkatervet fogadnánk el a következő testületi ülésen.
Vannak kötelező elemei: Iskola ,óvoda, gyámügy, többcélú kistérségi társulás,
hagyományőrző együttes, nyugdíjasklub beszámolója.
Az ülések időpontját is meg kellene határozni hogy hozzávetőlegesen mikor legyenek az
ülések, mely napon hány órától.
A Központi konyha és a Szociális Otthon beszámolója Bukta Mária kérésére a költségvetés
előtt legyen, így ezekhez kérnék javaslatokat.
Bukta Mária
Igen az én kezdeményezésemre a 2012.júniusra beütemezett Központi Konyha beszámolóját
még januárra hozzuk előre és kérjük meg Zsiga Bélánét hogy az árkalkulációját terjessze elő
mert ez a 728 Ft-os ár ez nagyon magas.
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Az ütemezéssel kapcsolatban egyetértek a polgármester úrral hogy legyen valamilyen dátum
de nyilvánvaló hogy mindig nem tudjuk betartani, ezért kérném azt hogy a telefonos
egyeztetés maradjon meg, és a dátum legyen mondjuk minden hónap második hétfője 17 óra
mert ez általában jó szokott lenni mindenkinek.
Bukta Gábor polgármester
Január utolsó hétfőjére akkor be lehetne tenni a Központi konyha és a Szociális Otthon
beszámolóját. A Szociális Otthon térítési díjait elfogadtuk ugyan a múltkor csak ugye vannak
ott olyan személyek akiknek a jövedelme nem éri el azt az összeget amit megállapítottunk
ezért az önkormányzat ezeknek átvállalja de ezt jó lenne még a költségvetés előtt megbeszélni
hogy ezeket már úgy építenénk be.
Bukta Mária képviselő
Én azt szeretném kérni hogy a következő testületi ülésre Kelemenné Dudás Tünde is kapjon
meghívót.
Gazsi László Tivadar képviselő
Visszatérve Tóth Istvánra a SZEMERE MAG Kft képviselőjére, nem lesz késő a január 30.-ai
ülésre meghívni?
Bukta Gábor polgármester
Azt mondta 19-e után jelentkezik ha ráér, neki mindenképpen jönni kell hamarább, hogy a 30
napba beleférjen, január 30-a már késő.
Rendkívüli testületit kell arra az időpontra összehívni amikor jönni tud,1 napirendi ponttal a
SZEMERE MAG Kft földbérleti díjával kapcsolatban.
Kollár Lajos
A SZEMERE MAG KFT képviselője mikor tudta meg, hogy nem tud jönni, mert szerintem
ez csak kifogás.
Bukta Gábor polgármester
Ezt nem ma mondta, hanem amikor megkapta a meghívót.
Gazsi László Tivadar képviselő
Nekem is azt mondta Tóth úr hogy 9-e után bármikor jó neki. Neki is érdeke lenne, hogy
eljöjjön, mert másnak is ki lehetne adni ezeket a földeket.
Bukta Lajos képviselő
A szociális bizottságot annak ellenére hogy nem kötelező, szerintem működtetni kellene, mert
elég sok a probléma.
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Bukta Mária képviselő
Szeretném ha az ebadóval, kutyatartással kapcsolatos dolgokat az év elején valamikor
megtárgyalnánk mert nagyon fontos az új állattartási rendeletet átbeszélni mert rengeteg a
kóbor kutya.
Márciusra be lett tervezve a közbiztonságról egy tájékoztató a Rendőrség részéről. Ez
kötelező? Mivel nem kapunk több rendőrt és a közbiztonság sem jobb.
Bukta Gábor polgármester
Akkor az ebadóval , eb tartással kapcsolatos megbeszélés a költségvetés 2. fordulójával
együtt mehet.
Bukta Mária képviselő
Közmeghallgatást kellene tartani a költségvetés elfogadása előtt. A lakosságot a postaládákba
kézbesített szórólapokon kellene tájékoztatnia az időpontról, hogy minél többen el tudjanak
jönni. Valamint a hirdetőtáblákon kihelyezett plakátokkal is fel kell hívni a lakosság
figyelmét.
Bukta Gábor polgármester
A közmeghallgatás tulajdonképpen egy nyílt testületi ülés, ahová a lakosok közül bárki
bejöhet, és tájékoztatást kaphat a szolgáltatásokról, a térítési díjakról és egyéb őket érintő
dologról.
Bukta Imre képviselő
Az javaslatom az lenne, hogy a júliusra tervezett általános iskolai beszámolót tegyük át
júniusra a tanévzárás utáni hétfőre mivel ha szeptemberben átveszi az állam az iskolát elég
sok tennivalónk lesz, ne hagyjuk az utolsó percre.
Bukta Mária képviselő
Július –augusztus hóban ne legyen testületi ülés ,csak ha valamilyen rendkívüli esemény miatt
kell összehívni a testületet akkor jöjjünk.
Bukta Gábor polgármester
Egy évben tízet kötelező tartani. A állam az iskolát csak 2013 januártól veszi át, most itt tart
a dolog.
Szeptember hónapra meg kellene hívni Szabó Péter falugazdászt.
Bukta Mária képviselő
Az orvosnak nem kell beszámolni?
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Bukta Gábor polgármester
Az orvosi rendelés nagyon jól működik, panasz nincs Lakatos doktor úr ellen. A tavalyi évről
nem nagyon tudna mit mondani. Helyettesít a doktorúr, 1 praxisa van, vállalkozói formában
működik. A Pásztor doktor úr praxisa visszaszállt Egerfarmos Önkormányzatra.
Kérdés vélemény van e még valakinek a munkatervvel kapcsolatban vagy az átdolgozott
formában így jó lesz?
Gazsi László képviselő
Polgárőrség?
Bukta Gábor polgármester
A polgárőrség beszámolóját áprilisra kellene betenni. Össze kellene ülniük és eldönteni hogy
mit szeretnének és úgy beépíteni a költségvetésbe. Polgárőr gyűlést kellene tartani a polgárőr
vezetőnek.
Tavaly minimális támogatást vett igénybe az önkormányzattól.
Bukta Mária képviselő
Nem szabad hagyni hogy ne legyen beszámoló a költségvetés előtt. A testületnek kell
kierőszakolni hogy igenis kell a faluba egy jó polgárőrség.
A polgárőrséget rendbe kell tenni. Vagy mondjon le a vezető és válasszanak újat helyette
vagy végezze rendesen a dolgát! A vezetőn múlik sok minden, toborozni kell embereket.
Bíró Rita képviselő
Bukta Sándornak van aláírási joga én csak az adminisztrációt végeztem. Sok kritika érte a
polgárőröket, új tagok nem jönnek.
Bíró Rita képviselő 19óra 00 perckor távozott.
Bukta Gábor polgármester
Ha munkatervvel kapcsolatban nincs egyéb észrevétel, akkor térjünk át a következő napirendi
pontra.
4.) Bejelentések, indítványok
Bukta Gábor polgármester
2011.december 28.-án a 3. ÖNHIKI keretből 8.000.000 Ft-ot kapott az önkormányzat.
Ebből 852.000 Ft -ot az iskola működtetésére kellett fordítani, a többit pedig az önkormányzat
számláinak kifizetésére. Valamint aláírásra került az a szerződés is amiben igéretet kaptunk a
2.000.000 Ft-ra amit az Általános Iskola 1-4 osztályára lehet fordítani. Az összeg 2 részletben
érkezik majd, márciusban 1.500.000 Ft, májusban pedig 500.000 Ft.
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Bukta Mária képviselő
Pásztor József képviselő lemondása miatt Molnár Irén került be a testületbe ezért az SZMSZ
módosítása szükséges a bizottságok átszervezése miatt.
Mivel én eddig 2 bizottságban is benne voltam ezért úgy gondolom hogy szükséges a
bizottságok átszervezése.
Én javasolnám, hogy a következőképpen alakuljanak a bizottságok és legyen az SZMSZ
melléklete:
Településfejlesztés: Gazsi László, Bukta Imre, Kollár Lajos
Pénzügyi bizottság: Bukta Mária. Molnár Irén, Kelemenné Dudás Tünde
Szociális bizottság: Bukta Lajos, Molnár Irén, Müller Károlyné
Bukta Mária képviselő
A Központi Konyha belső ellenőrzése során készült jelentést a Kálmánházi Húsüzem
elszámolása kapcsán szeretném átadni jegyző úrnak áttanulmányozásra, mivel ezzel
foglalkozni kell az ÖNHIKI miatt is, hogy mennyi az aktuális tartozás meg vannak a belső
ellenőrzésnek javaslatai is. Az ellenőrzés azt mondja hogy Kálmánházi Húsüzem KFt. nem
fizette meg a több mint 2.000.000 Ft-os földbérleti díjat. Megállapodásra kellene jutnunk a
tekintetben, hogy mi legyen az a levél ami elmenjen a SZEMERE MAG Kft-nek, mi a közös
álláspont.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
Az lenne a kérdésem, hogy a Kálmánházi Húsüzemtől átvette a tartozást, követelést a
SZEMERE MAG Kft?
Bukta Gábor polgármester
Igen minden tartozást, követelést átvett.
Bukta Mária képviselő
A jegyző részére biztosított szolgálati lakás rendjét, felszereltségét kifogásoltuk 5
képviselőtársammal együtt .A jegyzőkönyv mellékletét képezi a feljegyzés ezzel
kapcsolatban, mely átadásra került.
Gazsi László képviselő
Foglalkozni kell a kóbor ebekkel!
Jegyző urat kérném meg arra, hogy egy lakossági tájékoztatót kellene kiküldeni a
lakosoknak, amiben benne lenne a törvényi hivatkozás és a szankció, hogy amennyiben nem
tartja zárva a kutyát a tulajdonos milyen büntetés vár rá.
Gazsi László képviselő
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Az óvónők és a dajka többször is szólt hogy terrorizálja őket Szilágyi Imre. Az elmúlt napokban
is rájuk támadt, ittasan megy a gyerekért és ordibál az ott dolgozókkal. Ezért kérném a jegyző
urat, hogy intézkedjen ez ügyben.
Meg kell keresni a körzeti megbízottat, hogy lehet -e ilyen esetben tenni valamit ellene.
Ki hibázott abban hogy a dolgozók 550 Ft-os étkezési díja 728 Ft-ként szerepelt 2 napig a
köztudatban, szidtak bennünket a faluban rendesen.
Bukta Mária képviselő
Hibáztunk mert tévesen maradt benne a jegyzőkönyvben a közalkalmazottak étkezési díjának az
összege.
Bukta Gábor polgármester
A költségvetés elfogadásáig mindig az előző térítési díj az érvényben lévő.
Gazsi László képviselő
Még az lenne a kérdésem a polgármester úrhoz hogy mire jutott a REMONDIS-szal kapcsolatban
,mivel az előző testületi ülésen azt mondtad hogy utána jársz hogy miért számláztak ki több hetet.
Bukta Gábor polgármester
Semmit nem tudtam meg ez ügyben mivel a hulladékgazdálkodási törvény átalakulóban van ezért
még nem voltam Tiszafüreden , árkalkuláció is még ezután lesz.
Bukta Imre képviselő
Én azt hallottam, hogy 2012-ben befagyasztották a szemét szállítás díjának emelését, nem lehet
emelni az árakat, 2013-tól pedig hatósági áras lesz.
Bukta Gábor polgármester
Ma két személy keresett meg engem átmeneti segély kérelemmel. Horváth Ferencné és Ruszó
Elemér. Voltak jegyző úrnál is mondtuk, hogy behozzuk a testület elé.
Bukta Mária képviselő
Aki valamilyen ellátást kap az Önkormányzattól az nem kaphat pluszt ,kivéve a temetési segély.
Az Önkormányzatnak nincs rá pénze.
Bukta Imre képviselő
Azt lenne a kérdésem, hogy az előző testületi ülésen spórolás címén határozatban visszavonásra
kerülő óvónői kinevezést visszavonta e már az iskolaigazgató úr?
Bukta Gábor polgármester
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Igen visszavonásra került.
Bukta Imre képviselő
A faluház kötelező működtetése 2011.december 31. volt.
Bukta Gábor polgármester
A faluház kötelező működtetése 2012 május vége mivel az átvétel ideje számít.
Bukta Imre képviselő
A Faluház dolgozói a Doni megemlékezés alkalmából szervezett megemlékezést keresztbe
szervezték az Általános Iskolával. Két plakát jelent meg két különböző időponttal ami miatt a falu
lakossága félre lett informálva, így többen lemaradtak a megemlékezésről. Nem volt egyeztetés a
teammel, ami korábban alakult pontosan azért, hogy az ünnepségek megszervezése
zökkenőmentes legyen.
Javaslom a Faluház dolgozóinak, hogy vezessenek naptárt az ünnepek szervezéséről és telefonos
egyeztetés legyen az iskolával, civil egyesülettel, nyugdíjas klubbal valamint a teammel az
ünnepségek szervezése előtt.
Javaslom Heverdle Emesét meghívni a következő testületi ülésre ahol felvilágosítást kap az
elvégzendő munkájáról.
Bukta Gábor polgármester
Mivel több hozzászólás bejelentés nem volt Bukta Gábor polgármester megköszönte a képviselőtestületi tagok és a meghívott vendégek megjelenését és az ülést 20 óra 45 perckor bezárta.

K.m.f.
Bukta Gábor
polgármester

Soltész Ferenc Dávid
jegyző
Bukta Mária
jegyzőkönyv hitelesítő

