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Jegyzőkönyv

Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat képviselő-testület rendkívüli üléséről 2012.
január. 23-án (hétfő) du. 17 órai kezdettel.

Ülés helye: Mezőszemere Község Önkormányzat tanácskozó terme.

Jelen vannak: Bíró Rita
Bukta Imre
Bukta Lajos
Bukta Mária
Gazsi László Tivadar
Molnár Irén

Távol vannak: Bukta Gábor polgármester

Tanácskozási joggal meghívottak: Soltész Ferenc Dávid jegyző

Napirendi pont:

1.) A polgármester fegyelmi ügye
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Bukta Imre képviselő

A 2012. január 23-ára polgármester által összehívott testületi ülésre a polgármester Úr nem
jelent meg és telefonos megkeresésre sem válaszolt. Ezért a jegyző Úr az SZMSZ-re
hivatkozva a korelnököt bízta meg az ülés levezetésével.

Bukta Mária képviselő

Tisztelettel köszöntök mindenkit az ülés alkalmával. Megállapítom, hogy az ülés
határozatképes. Jelen van 6 képviselő. Kérem a képviselő-testületet fogadja el a napirendet.
Aki egyetért a napirendi ponttal kérem kézfelnyújtással szavazzon.

A képviselő-testület 6 igen 0 nem 0 tartózkodás ellenében megszavazta a napirendi pontot.

A mai testületi ülés napirendi pontja a polgármester fegyelmi ügye. Mielőtt konkrétan
rátérnénk a fegyelmi ülésre, felolvasom a munkaügyi bírósághoz írt levelet és kérem iktatás
után a holnapi napon tértivevénnyel feladni.
Mivel ez a levél 2011. december 29-én megérkezett, de ezt csak 2012 január 16-i testületi
ülésen kaptam meg, így a 20 napos határidőt nem tudjuk tartani. Mivel a polgármester
keresetet nyújtott be a bírósághoz, melyben kéri a 65/2011. határozat hatályon kívül
helyezését, amiben a testület döntött a polgármester bérének 10 hónapig 15%-os
csökkentésről .Ebben az idéző végzésben, egyébként a tárgyalás 2012. február 29-én lesz, és
ebben a bíróság felhívta az alperest a Mezőszemere Község Önkormányzatát,hogy ellen
kérelmét 20 napon belül nyújtsa be a Munkaügyi Bíróságra és csatolja a fegyelmi eljárás
teljes iratanyagát.
Ezek alapján a 20 napos határidőt semmiképpen nem tudjuk tartani. A levéllel kapcsolatban
van e valakinek hozzáfűzni valója, jónak tartjátok-e így?

Bukta Imre képviselő
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Én jónak tartom ezt a levelet, de a továbbiakban az a javaslatom, hogy egy új fegyelmi
bizottság alakuljon. Vizsgálatot kell lefolytatni hogy mi volt az oka annak, hogy 18 nap múlva
továbbította a polgármester az önkormányzat részére szóló idéző végzést.

Bukta Mária képviselő

Én úgy gondolom, hogy ezt a következő pontban lehetne tárgyalni.

Bukta Lajos képviselő

Én kérdezni szeretnék valamit. Ez a levél akkor nem a polgármesternek, hanem Mezőszemere
képviselő-testületének érkezett?

Bukta Mária képviselő

Itt van a boríték, a címzett Mezőszemere Község Önkormányzata. Az idéző végzés pedig úgy
szól, hogy Bukta Gábor felperesnek, Mezőszemere Község Önkormányzata alperes ellen
indított eljárás.
Ez nem a polgármesternek szól.

Bukta Imre képviselő

Tehát maga a címzés az Önkormányzatnak jött. Már csak azért sem mert az alperes jogosult
ellenkeresetet benyújtani, mivel a polgármester mint felperes benyújtott egy keresetet és az
ellenkeresetet az önkormányzat nyújt be, vagy nem nyújt be.

Bukta Mária képviselő
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December 14-én nyújtotta be a polgármester úr a keresetlevelet a 65/2011. határozat hatályon
kívül helyezésével,de erről nem tájékoztatta a testületet, hanem csak kaptunk egy idéző
végzést.
A Mezőszemere Község Önkormányzat az ellen kérelem benyújtásával és jogi képviseletével
ügyvédet bíz meg. Az ügyvéddel kötendő megbízási szerződés megkötésével Bukta Mária
pénzügyi bizottság elnökét bízzuk meg.

A képviselő-testület 5 igen 1nem 0 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta.

Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselő-testület 5/2012. (I.23.) sz.
határozata.

Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy mivel a
polgármester keresetlevéllel fordult az Egri
Munkaügyi Bírósághoz a 65/2011. (X.28) számú
határozat hatályon kívül helyezése ügyében,
ezért a Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselő-testülete ügyvédet bíz meg az ellen
kérelem benyújtására és a jogi képviseletre.
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
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Bukta Imre képviselő

Én egyetértek a határozattal, mivel rendkívül furcsa hogy a 18. napon kapta meg a képviselőtestület ezt a levelet, mert a képviselő-testület hozta azt a határozatot, hogy csökkentse a
polgármester fizetését, ami ellen a polgármester úr keresetet nyújtott be, tehát nagyon fontos
ezt a határozatot megvédeni az önkormányzatnak. E szerint bíróságra került az ügy és nekem
az a véleményem,hogy szándékosság állhat fenn, javaslom a fegyelmi bizottság létrehozását.

Bukta Mária képviselő

Köszönöm. Még valaki szeretne észrevételt tenni ez ügyben? Akkor kérem a jelenlévő
képviselőket aki egyetért azzal, hogy a polgármester ellen egy új fegyelmi eljárást folytassunk
le az kézfelnyújtással szavazzon.

A képviselő-testület 5 igen 1 nem 0 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta.

Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselő-testület 6/2012. (I.23.) sz.
határozata.

Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselő-testülete az Egri Munkaügyi Bíróság
4.M.645/2011/2. számú Idéző végzése Bukta
Gábor felperesnek Mezőszemere Község
Önkormányzata alperes ellen 2011. december
29-én érkezett meg a Polgármesteri Hivatalba.
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A polgármester a 2012. január 16-i testületi
ülésen, a 18. napon továbbította a képviselőtestületnek, konkrétan Bukta Mária
képviselőnek.Ezzel akadályozta a képviselőtestületet abban, hogy az idéző végzésben
szereplő 20 napos határidőt tartani tudja, az
ellen kérelem, és a fegyelmi eljárás teljes
iratanyagának megküldését az Egri Munkaügyi
Bíróságra.
A fentiek miatt az önkormányzat képviselőtestülete úgy határozott, hogy Bukta Gábor
polgármester ellen fegyelmi eljárást indít. A
fegyelmi eljárás lefolytatására 3 tagú fegyelmi
bizottságot hoz létre.

Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület

Bukta Mária képviselő

Mivel a képviselő-testület határozott, hogy a polgármester ellen fegyelmi eljárást
kezdeményez, ezért meg kell választani a fegyelmi bizottsági tagokat. Javaslom a fegyelmi
bizottságba Bukta Imrét, Bukta Lajost és Molnár Irént.

Bukta Mária képviselő

Kérem aki elfogadja, hogy a fegyelmi bizottság tagjai Bukta Imre, Bukta Lajos és Molnár Irén
legyen az kézfelnyújtással szavazzon.
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Megállapítom, hogy 5 igen 1 nem 0 tartózkodás ellenében a képviselő-testület elfogadta a
fegyelmi bizottság tagjait.
Akkor a fegyelmi bizottság az ügy lefolytatása után, majd a képviselő-testület elé tárja az
eredményt, és a képviselő-testület majd dönt a fegyelmi büntetésről.

Mivel több hozzászólás, bejelentés nem volt Bukta Mária képviselő megköszönte a képviselőtestületi tagok megjelenését és az ülést 17 óra 40 perckor bezárta.

Bukta Mária
levezető elnök

Soltész Ferenc Dávid
jegyző

