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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület üléséről 2012. március 21én (szerda) 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
Szabó József
Hegedűs Anna
Tóth Márta
Kelemenné Dudás Tünde
Lakosság részéről:
Bukta Gábor polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket a jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a megválasztott polgármester és a 6 megválasztott képviselő testületi tag
jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja.
Javasolja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:
1.) ÉMÁSZ közvilágítás korszerűsítése
Előadó: Szabó József
2.) Szociális Otthon felújítás pályázata
Előadó: Tóth Márta
3.) SZMSZ módosítás
Előadó: Soltész Ferenc Dávid jegyző
4.) Bejelentések, indítványok
Előadó: Bukta Gábor polgármester
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Bukta Imre képviselő
Mielőtt elkezdjük a mai testületi ülést szeretnék napirend javaslatot tenni.
Az első kettő maradna, a
3.)Munkáltatói jogkör gyakorlásának megtárgyalása
4.)Szociális rendelet elfogadása
5.)SZMSZ módosítása
6.)Startmunka program
7.)Jegyzői határozatok
8.)Bejelentések, indítványok
Bukta Gábor polgármester
Aki elfogadja a napirendi pontok módosítását az kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadta a testület. Akkor javaslom, hogy a napirendi
pontok alapján haladjunk.
1.) ÉMÁSZ közvilágítás korszerűsítése
Bukta Gábor polgármester
Köszöntöm Szabó József urat az ÉMÁSZ képviselőjét és megkérem, hogy tartsa meg
tájékoztatóját.
Az előző testületi ülésen már volt erről szó de a képviselő testület szerette volna ha
személyesen jön el és tájékoztat bennünket a közvilágítás korszerűsítésének feltételeiről.
Szabó József
Köszönöm szépen a képviselő testület és a polgármester úr meghívását.
Legutóbb a településen 2006-ban volt közvilágítás korszerűsítés de akkor nem volt lehetőség
az összes régi lámpatest cseréjére, így maradt akkor 74 darab korszerűtlen lámpatest.
Most az ÉMÁSZ úgy gondolta, hogy indít egy projektet és az önök településén beruházna 3.3
M Ft-ot. Ez az összeg tartalmazza a munkadíjat, a lámpatestek cseréjét és a teljes kivitelezést.
Ha ez a beruházás megtörténik a jelenleg fizetendő közvilágítási áramdíj lecsökkenne ezeknek
a lámpatesteknek a teljesítményével. Ennek az összegéből lenne ez a beruházás finanszírozva.
Ez a teljesítmény havi 31.543 Ft megtakarítást eredményezne az önkormányzatnak.
A beruház ebből a megtakarításból 6 év alatt térülne meg az ÉMÁSZ-nak.
Röviden ennyi lett volna, amit el szerettem volna mondani ezzel kapcsolatban. Valakinek
kérdése?
Bukta Mária képviselő
Az önkormányzatnak külön meg kell fizetni havonta ezt a 31.343 Ft-ot?
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Szabó József
Nem kell, a teljesítmény csökkenés által az ÉMÁSZ megspórolja ezt az összeget és ebből jön
vissza nekünk a beruházásra fordított összeg. Tehát az önkormányzat ugyanúgy fizeti a
közvilágítást mint eddig ,nem kell se többet se kevesebbet fizetni.
Bukta Imre képviselő
Az ÉMÁSZ hol spórol ezen?
Szabó József
Mivel ezek a régi 60W-os izzók már elavultak, így sok a hibabejelentés, sokat járnak a
kollégák szerelni, izzókat cserélni. Ha ezek az új lámpatestek fel lesznek szerelve ezeknek
40.000 óra a működésük, így kevesebb lesz a hibabejelentés és mi ezen tudunk spórolni.
Bukta Imre képviselő
Tavaly az egyik képviselő társunk közbenjárására LED-esre lett volna kicserélve a
közvilágítás, de sajnos nem jött össze. Ha lenne újabb pályázat, ez a mostani korszerűsítés ezt
mennyire befolyásolja? Nem-e esünk el emiatt egy új pályázati lehetőségtől?
Szabó József
Az ÉMÁSZ még csak kísérleti jelleggel foglalkozik a LED-es megoldással, még fejlesztésre
vár. De pályázattól semmiképp nem esik el az önkormányzat a mostani korszerűsítés miatt.
Ez egy kidolgozott konstrukció, amennyiben az önkormányzat nem kéri ezt a korszerűsítést
visszük másik önkormányzathoz.
Tehát ebben most dönteni kellene, hogy kéri-e Mezőszemere ezt a korszerűsítést vagy nem.
Minden évben el van döntve, hogy mennyi pénzt szán az ÉMÁSZ korszerűsítésre és az is
hogy melyik területre.
Bukta Lajos képviselő
Mikor indulna ez a beruházás?
Szabó József
Április-május hónap folyamán kész lesz ha most azt mondja a képviselő testület, hogy kéri a
korszerűsítést.
Gazsi László képviselő
Én egyet értek Szabó úrral, nagyon sok a panasz a régi lámpatestekre, én támogatom ezt a
beruházást.
Bukta Gábor polgármester
Van-e még valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? Vélemény, javaslat?
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Bukta Mária képviselő
Többletkiadással nem jár a falu komfortosabb lesz tőle
Bukta Gábor polgármester
Fölteszem szavazásra, hogy aki egyetért az ÉMÁSZ ajánlatával, a megállapodásban rögzített
feltételekkel azzal, hogy Mezőszemere községben 74 darab korszerű lámpatest kerüljön
felszerelésre az elavult izzók helyébe, valamint a 6 éves időtartamra vállalt kötelezettséggel az
kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő testület egyhangúlag
elfogadta az ÉMÁSZ korszerűsítést.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő
testület 9/2012 (III.21.) sz. számú határozata
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő
testülete az ÉMÁSZ közvilágítás korszerűsítése
során 74 darab régi lámpatest cseréjét
megszavazta.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő testület
Szabó úrnak megköszönöm a tájékoztatást és a részvételt.
Szabó József
Köszönöm én is és bízom benne, hogy elégedettek lesznek a kivitelezés után a közvilágítás
minőségével.
2.) Szociális Otthon felújítás pályázata
Bukta Gábor polgármester
Tóth Márta és Hegedűs Anna kérték, hogy itt lehessenek mivel módosításokra volt szükség a
tervezés során, át is adnám nekik a szót.
Tóth Márta
Elkészültek a tervek aszerint amit eldöntött a képviselő-testület és elkészült a költségvetés.
Arra vonatkozóan amennyiből meg lehet azokat valósítani, de sajnos ezek elég messze állnak
attól amit el lehet a pályázatban számolni.
A felújítás a meglévő férőhelyek szerint 2 M Ft, vagyis bruttó 56 M Ft, az új építés pedig új
férőhelyenként 5 M Ft. Mivel 10 új férőhelyre lehet pályázni, így ez 50 M Ft. A pályázatba
így tud bemenni a költségvetés, hogy felújításra 56 M Ft, új építésre 50 M Ft.
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Ehhez képest a tényleges 21 és 83 M Ft. Más az eloszlás. Jó hogy készült egy költségvetés
mert látjuk, hogy ez az igazi.
A pályázat most úgy néz ki, hogy kitöltő program még mindig nincs, mindenféle változtatás
várható. Valószínű, hogy határidő hosszabbítás lesz.
Hegedűs Anna
Én megcsináltam a költségvetését.2 költségvetés van. Az egyik a felújítás, a másik a bővítés
költségvetése. Mindkettő tételes költségvetés .Végeredményben a 106 M Ft összességében
amink van, abból ezt a beruházást meg lehet csinálni, igaz, hogy nem olyan nagyon bőven.
Ami aggály az az, hogy a felújításra sokkal kevesebb van, mint a bővítésre.
Ha négyzetméter árakat nézünk, akkor nekem ki jött bővítésre 136.000 Ft / m2,felújításra
pedig 114.000 Ft/m2.Ez teljen irreális. 136.000 Ft-ból nem lehet egy m2-t megcsinálni. Az
árakon még egy kicsit lehet lefaragni ,de a felújításhoz így is hiányzik 23 M Ft.
A felújításba belekerült a hőszigetelés, mivel van ahol 30-as tégla fal van, azt eleve
hőszigetelni kell. A nyílászárók cseréje van benne, valamint a mit a rehabilitációs szakmérnök
előírt. Bele került még a szarufák cseréje, ami szükséges, valamint tető héjazat csere. Többet
nem lehet beletenni a felújításba ,mert akkor tényleg nem tud megvalósulni. A két dolgot, a
felújítást és bővítést össze kell mosni, mert csak így jön létre a beruházás.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
A kivitelező kiválasztása hogyan történik? Ki dönt és ki választja ki? Önkormányzat saját
cége végezheti-e pl.: közmunkásokkal a kisebb munkákat, mint például homlokzat festés.
Tóth Márta
Plusz pont is jár a pályázatban ha közmunkásokkal végeztetik a munka egy részét.
Hegedűs Anna
Az építési hatóság ad ki egy igazolást arról, hogy felújítás történik, ami nem építési engedély
köteles tevékenység.
Érdemes kikérni az adóhatóság állásfoglalását is , hogy utólag ne legyen gond.
Bukta Gábor polgármester
Kérdése ezzel kapcsolatban van-e valakinek?
Bukta Mária képviselő
Ezt mindenképpen be kell vállalni, ha sikerül a pályázat akkor kell majd átcsoportosítani a
költségvetésben szereplő összegeket.
Bukta Gábor polgármester
Én még Hegedűs Annát szeretném megkérni, hogy a díjazásával kapcsolatban mondjon
nekünk valamit.
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Hegedűs Anna
A jelenlegi állás szerint bruttó 1,3 M Ft ami az engedélyes tervre vonatkozik. Ez a pénz nem
egy emberé, hanem minden szakági tervezésre vonatkozik, 6 ember között oszlik
meg.(statikus, építész, tűzoltóság…stb)
A rehabilitációs szakmérnök díja nincs benne.
Ezt a pályázat költségeibe bele lehet kalkulálni.
Bukta Imre képviselő
Mi van akkor, ha a pályázat nem lesz sikeres?
Hegedűs Anna
Amikor az építési engedély meg van onnantól kezdve a munkámat én elvégeztem. A pályázat,
hogy sikeres lesz-e vagy nem , az nem rajtam múlik.
Gazsi László képviselő
Meddig érvényes ez a terv?
Hegedűs Anna
Az építési engedély benyújtásától 2 évig, de meg lehet többször hosszabbítani,valójában egy
ilyen esetben 8 évig húzható.
Bukta Mária képviselő
Legyünk optimisták, hisz mindenkinek az az érdeke, hogy sikeres legyen a pályázat. Ha
mégsem akkor elég lesz akkor foglalkozni vele.
Bukta Gábor polgármester
Kérdése ezzel kapcsolatban van-e valakinek? Véleménye, javaslata?
Amennyiben nincs megköszönöm Hegedűs Annának és Tóth Mártának a jelenlétet és a
tájékoztatást. Tóth Mártának szeretném átadni azt a hiánypótlást ami ma érkezett.
Tóth Márta
Nem tudom nézték-e a sportpályára kiírt pályázatot? Április eleje a beadási határidő és
maximum 20 M Ft értékben lehet pályázni.
Ehhez tervdokumentáció nem kell, csak költségvetés.
A képviselő testületnek egy sportfejlesztési koncepciót kell kidolgozni és elfogadni ehhez a
pályázathoz. Rövid a határidő, de nagyon egyszerűen lehet rögzíteni a rendszerben.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
Célszerű lenne a településre egy ilyen sportpálya.
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Gazsi László képviselő
Kézilabda, röplabda, kosárlabda pályában, valamint egy futópályában kell gondolkodni,
salakos kivitelezésben mivel az a legolcsóbb. De előírás az öltöző és a WC is.
Az óvoda kertben vagy az iskola udvaron lehetne megvalósítani. Egy olyan kivitelezőt kellene
találni, aki már csinált ilyet és nekünk is tudna segíteni.
18.45-kor Bíró Rita képviselő távozott.
3.) Munkáltatói jogkör gyakorlásának megtárgyalása.
Bukta Gábor polgármester
Átadnám a szót Bukta Imrének, mivel ő kérte az új napirendi pontot.
Bukta Imre képviselő
A munkáltatói jogkör gyakorlása során vita volt, illetve van több esetben az intézmény nélküli
munkavállalók esetében .Utána néztem az ÖTv.-ben ennek a jogszabálynak, miszerint ilyen
esetekben a munkáltatói jogkör gyakorlása a képviselő testületre tartozik, nem pedig a
polgármesterre. Eddig tévesen volt ebben a hitben tartva a képviselő testület, hogy pl.: a
faluház, a temető, a konyha fölött a polgármester rendelkezik a munkáltatói jogkör
gyakorlásával.
Bármilyen kinevezés, szerződés, elbocsátás a képviselő testület dolga, nem a polgármesteré.
Ezt kérem írásban lefektetni a képviselő testület számára.
Jegyző úr ezt, hogy tudja?
Soltész Ferenc Dávid jegyző
A polgármestert egyéb munkáltatói jogkörök illetik meg.
Bukta Imre képviselő
Tehát a polgármester úr amikor év végén megkötötte a szerződést Heverdle Emesével
szabálytalanul járt el.
Bukta Gábor polgármester
Kérni kell egy állásfoglalást mert szerintem nem a képviselő testületre tartozik a munkáltatói
jogkör gyakorlása ezen munkavállalók esetében. Az intézmény vezetők kinevezése tartozik a
testületre.
Gazsi László képviselő
Én kértem egy állásfoglalást a Belügyminisztériumtól, mert ez már korábban is téma volt. Az
önkormányzatnál történő foglalkoztatással kapcsolatos kérdésre ad választ.
Átadnám jegyző úrnak felolvasásra.
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A Belügyminisztérium által küldött levél a jegyzőkönyv melléklete.

Bukta Imre képviselő
A felolvasott levélből kiderül, hogy az önkormányzat a munkáltató, és az önkormányzatot a
polgármester képviseli, az önkormányzat határozatait, döntéseit ő írja alá esetleg, de az
SZMSZ-ben dönthet másképp a képviselő testület.
Bukta Mária képviselő
Tehát határozattal dönthet úgy a képviselő testület-amit eddig nem tett meg-hogy a képviselő
testület vezetőjére, a polgármesterre bízza, vagy azt mondja, hogy meghagyja magának a
munkáltatói jogkör gyakorlását. Mind az intézmény nélküli munkavállalók esetében, mind
pedig a Start munkaprogram kapcsán dönthet így a testület.
Többször megkértük a polgármester urat, hogy új dolgozó felvételekor a testülettel egyeztetve
hozza meg a döntését.
Bukta Gábor polgármester
Én is kérek egy állásfoglalást a Közigazgatási hivataltól, mivel ide az van írva, hogy az
önkormányzat, és az önkormányzat képviselője a polgármester.
Ha a képviselő testület az SZMSZ-ben leírja, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója a testület,
attól- mint munkáltató -a szerződéseket én írom alá.
Bukta Imre képviselő
A polgármester csak azokat a döntéseket írhatja alá, amit a képviselő testület eldöntött.
Bukta Imre képviselő
Én azt javaslom a képviselő testületnek, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlását az SZMSZben rögzítsük. Legyen az rögzítve, hogy a munkáltató a képviselő testület, aminek a
polgármester is tagja az intézmény nélküli munkavállalók, mint temetőgondnok, faluház,
konyha esetében. Az a tapasztalat, hogy a polgármester hibásan dönt ezekben és muszáj
elvenni ezt a jogkört tőle.
Ebben most döntést hozunk, hogy magához veszi-e a képviselő testület a munkáltatói jogkör
gyakorlását.
Jegyző úrtól szeretném megkérdezni, hogy miből áll az önkormányzat?
Soltész Ferenc Dávid jegyző
A képviselő testületből és a polgármesterből.
Bukta Imre képviselő
Én azt javaslom, hogy ez tisztázva legyen, le legyen írva az SZMSZ-ben, hogy ezeket a
munkáltatói jogokat a képviselő testület gyakorolja. Ne egy személyben a polgármester
döntsön.
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Bukta Mária képviselő
Szeretnék egy határozati javaslatot felolvasni arról, hogy a képviselő testület írásbeli
figyelmeztetést adjon a faluház két dolgozójának, név szerint Bukta Gábornak és Heverdle
Emesének. A két dolgozó a képviselő testület tagjaival, minősíthetetlen hangnemben beszélt.
A képviselő testület tagjai 2012.03.14-én Dr. Lakatos László háziorvosnak megmutatták a
faluházat, egy esetleges szolgáltató ház kialakítása érdekében. A két dolgozó megtagadta a
Szivárvány táncegyüttes által használt helyiség kinyitását.
A képviselő testület tagjainak munkáját magatartásukkal akadályozták, viselkedésük nem
megengedhető.
Ezért javaslom a képviselő testületnek,hogy mindkét dolgozót részesítsük írásbeli
figyelmeztetésbe.
Bukta Gábor polgármester
Hivatalosan még nem a képviselő testület a Faluház dolgozóinak a munkáltatói jogkör
gyakorlója, a másik pedig, hogy munkaidőn kívüli szervezkedésről én miért nem tudtam, ha
olyan fontos dolgokban dönt a testület, hogy a Faluház újrahasznosítása a cél.
Bukta Imre képviselő
Ez még csak egy ötlet volt a testület részéről, még nem gondoltuk, hogy a polgármestert ebbe
be kellene vonni. Itt a kérdés a polgármester fia, aki szemtelenül beszélt a képviselőkkel.
Bukta Gábor polgármester
A holnapi nap folyamán jöjjön el a képviselő testület a faluházban és ott kell megbeszélni,
hogy ki kinek, mit mondott, mivel a képviselő testület tagja is bizonyos jelzővel illette
Gábort.
Bukta Imre képviselő
Ez így történt, nem megyünk szembesítésre, mert a képviselő testület volt ott és mi tudjuk,
hogy mi hangzott el.
Én javaslom az írásbeli figyelmeztetést a két dolgozónak.
Bukta Mária képviselő
Megkérdezném a jegyző urat, hogy mivel a polgármester úr érintett a dologban én mint
korelnök feltehetem-e szavazásra az írásbeli figyelmeztetést a két dolgozóval szemben.

Soltész Ferenc Dávid jegyző
Igen.
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Bukta Mária képviselő
Akkor mint korelnök felteszem a kérdést, hogy aki egyetért azzal, hogy Bukta Gábor és
Heverdle Emese a faluház dolgozói az itt leírt viselkedésük miatt írásbeli figyelmeztetésben
részesüljenek, az kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 5 fő igen, 1 fő nem, 0 fő tartózkodik szavazattal az írásbeli
figyelmeztetést a Faluház dolgozóinak a képviselő testület megszavazta.
Bukta Gábor polgármester
Személyi ügyeket nem szoktak nyílt ülésen megtárgyalni, mivel itt van Kelemenné Dudás
Tünde.
Gazsi László képviselő
Én csak annyit szeretnék mondani, hogy én nem voltam ott március 14-én a faluházban, csak
az előzőn de akkor mind a két dolgozó nagyon készséges volt, számomra ezért hihetetlen ez a
változás.
Bukta Imre képviselő
Én azt mondom, hogy az SZMSZ-ben rögzítsük a munkáltatói jogkört, abban a részben ahol,
a képviselő testület jogai szerepelnek.
Bukta Mária képviselő
Határozatot kell hozni, annak ellenére is , hogy a polgármester nem ért egyet a munkáltatói
jogkör képviselő testületre való átruházásával és állásfoglalást kér a Közigazgatási Hivataltól.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
Az SZMSZ-be most beletegyük? A határozat része legyen az, hogy az SZMSZ-be bekerüljön.
Bukta Gábor polgármester
Fölteszem szavazásra, hogy a képviselő testület tagjai egyetértenek-e azzal, hogy a
munkáltatói jogkör gyakorlását az önkormányzat képviselő testülete gyakorolja azon
intézmények dolgozói felett ahol nincs munkáltatói jogkörrel felruházva az intézmény
vezetője.
Aki ezzel egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
5 fő igen, 0 fő nem, 1 fő tartózkodik szavazattal a testület elfogadta a munkáltatói jogkör
gyakorlásának átruházását a képviselő testületre .
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Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő
testület 10/2012 (III.21.) sz. számú határozata
Mezőszemere Község Képviselő testülete
egyetért azzal, hogy a munkáltatói jogkör
gyakorlását az önkormányzat képviselő testülete
gyakorolja azon intézmények dolgozói felett ahol
nincs munkáltatói jogkörrel felruházva az
intézmény vezetője.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő testület

4.) Szociális rendelet módosítása, elfogadása.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
A szociális rendeletet két ok miatt kellett módosítani. Az egyik ok a körjegyzőségből való
kilépés, a másik pedig a lakásfenntartási támogatás megállapításhoz bele lehetett tenni azt
amit a foglalkoztatást helyettesítő támogatás esetében, miszerint a lakókörnyezet
rendbetételéhez lehet kötni a lakásfenntartási támogatás megállapítását.
Ennyi lenne a változtatás a szociális rendeletben.
Van-e hozzáfűzni való esetleg?
Bukta Lajos képviselő
A szociális bizottság áttanulmányozta, és egy dolgot még bele lehetne tenni, mégpedig:
lakossági bejelentés érkezett már több alkalommal, hogy kukáznak a faluban bizonyos
személyek. Erre vonatkozóan ennek megszüntetését és büntethetőségét kellene leszabályozni
a szociális rendeletben.
Bukta Gábor polgármester
Ezt nem a szociális rendeletben kell szerepeltetni, hanem a köztisztasági rendeletben. Ez
köztisztasági szabálysértés, ha a rendőr megfogja kukázás közben ő megbüntetheti.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
A szociális rendeletben biztos, hogy nem lehet belevenni.

Gazsi László képviselő
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Helyi rendeletbe kell hozni, és akkor büntethető lesz a kukázás.
Bukta Mária képviselő
Javasolnánk a szociális bizottságot megszüntetni, miután a lakásfenntartási támogatás jegyzői
hatáskörbe került át, az a néhány átmeneti segély kérelem pedig bekerülhetne a testület elé.
Tehát mivel már nincs szükség a szociális bizottságra, így a szociális rendeletből kerüljön ki.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
Akkor a temetési és átmeneti segélyt a képviselő testületre kell átruházni és már így szerepel
a szociális rendeletben.
Szavazzon a képviselő testület, hogy ezekkel a módosításokkal elfogadja-e a szociális
rendeletet.
6 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodik szavazattal a képviselő testület elfogadta a szociális
rendeletet a módosításokkal.

Mezőszemere községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2012. (III. 21.) önkormányzati rendelete
Az egyes szociális ellátásokról
Mezőszemere község Önkormányzatának Képviselő-testülete A szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 32. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás az alábbi rendeletet alkotja:
ÁLTALÁNOS RENDLEKEZÉSEK
A rendelet célja
§
E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő,
a szociális rászorultságtól függő, pénzben, valamint természetben biztosított szociális
ellátások formáit, szervezeti keretit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok
igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.
A rendelet hatálya
§
(1) A rendelet területi hatálya Mezőszemere község közigazgatási területére terjed ki, az Szt.
szerinti személyek tekintetében (személyi hatály), az Szt.-ben meghatározott eltérésekkel.
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(2) A települési önkormányzat, tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra
rászorulónak átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a
rászorulónak az életét, testi épségét veszélyezteti.
A szociális ellátások formái
§
E rendelet alapján nyújtható szociális ellátások:
(1) Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások:
a)

átmeneti segély;

b)

temetési segély;

c)

felsőoktatási önkormányzati szociális ösztöndíj;

(2) Szociális rászorultságtól függő természetbeli ellátások:
a)

közgyógyellátás;

b)

köztemetés;

c)

átmeneti segély vásárlási utalvány formájában.

(3) Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások:
a)

étkeztetés;

b)

házi segítségnyújtás;

c)

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

Hatásköri rendelkezések
§
E rendeletben meghatározott szociális feladat és hatásköröket az alábbi szervek gyakorolják:
(1) Átruházott hatáskörben a Képviselőtestület dönt:
a) felsőoktatási hallgatók önkormányzati szociális ösztöndíj pályázatok elbírálásáról.
a) átmeneti szociális segélyről,
b) temetési segélyről.
(2) Átruházott hatáskörben a polgármester dönt:
a) köztemetésről.
PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
Átmeneti segély
§
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(1) A települési önkormányzat képviselőtestülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő
személyek részére jelen rendeletében meghatározott feltételek mellett átmeneti segélyt
nyújt.
(2) Átmeneti segély iránti kérelmet a segélyre rászorult, illetve az terjeszthet elő, aki a
rászoruló helyzetéről tudomást szerez.
(3) Segély iránti kérelmet a Mezőszemere Község Önkormányzatához lehet benyújtani,
melyhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozatot a kérelmező és családja jövedelmi
viszonyairól, a nyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről szóló igazolásokkal együtt.
(4) A szociálpolitikai ügyintéző a segélyt igénylő szociális helyzetéről tájékozódik, mely
során környezettanulmányt készít. Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha a hivatal
már más ügyben vizsgálta a kérelmező helyzetét és nem feltételezhető azokban lényeges
változás.
(5) Átmeneti szociális segély egy család részére a tárgyév folyamán legfeljebb egy
alkalommal állapítható meg.
(6) Az átmeneti szociális segély elbírálásánál az alábbi egy főre eső jövedelmi értékhatárokat
kell figyelembe venni:
2.) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 150 %-át,
3.) gyermekét egyedül nevelő, valamint 3 és többgyermekes család esetén a
nyugdíjminimum 150 %-át,
4.) minden más esetben a nyugdíjminimum 100 %-át.
(7) Külön méltánylást érdemlő esetben a kérelmező évente legalább egy esetben jövedelmére
tekintet nélkül átmeneti segélyben részesíthető.
(8) Sürgős esetben, ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják - a
támogatás bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján kiutalható. Ilyen
esetben a jegyző (vagy pl. valamely belső szervezeti egység) a határozat hozatalt követő
15. napon belül helyszíni ellenőrzéssel győződik meg a nyilatkozat valódiságáról.
(9) Aki az önkormányzat által folyósított rendszeres pénzellátásban részesül, az csak
különösen indokolt esetben részesülhet alkalmankénti szociális segélyben.
(10) Nem részesíthető átmeneti segélyben az a személy, aki kérelme okaként megjelölt
tényálláshoz kapcsolódóan más rendszeres szociális jellegű ellátásban részesül, illetve a
kérelem benyújtásának oka a más rendszeres szociális jellegű ellátás nem rendeltetésének
megfelelő felhasználása (önhiba).
(11) Az a személy, akinek bármilyen jogcím alapján fennálló lejárt tartozása van az
önkormányzat felé átmeneti segélyre nem jogosult.
(12) Az egyszeri alkalommal adható segély minimális összege 1 000 Ft, maximális összege
10 000 Ft lehet.
(13) Amennyiben az ügy összes körülményeire tekintettel feltételezhető, hogy a készpénz
segélyt a jogosult nem a rendeltetésének megfelelően használja fel, úgy a segélyt e
rendeletben megállapított természetbeni ellátásként kell biztosítani.
Felsőoktatási önkormányzati szociális ösztöndíj
§
(1) Az ösztöndíj olyan pénzbeli szociális támogatás, melyet az önkormányzat a
12/2001.(IV.28.) OM rendelet szabályai szerint megállapított Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj rendszerhez kiegészítésként ad.
(2) Szociális ösztöndíjba részesülhetnek azok a szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók, akik
az Ösztöndíj rendszer keretében támogatott és állami felső oktatási intézményben, továbbá
nem állami felső oktatási intézményekben az Oktatási Minisztérium és intézmények
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közötti megállapodás alapján az államilag finanszírozott első alapképzésben, első
szakirányú képzésben, valamint első akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben
nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat.
(3) Ösztöndíjban kizárólag az önkormányzat területén bejelentett lakóhellyel rendelkező
magyar állampolgárok részesülhetnek.
(4) A szociális ösztöndíj elnyerésére évente pályázatot kell kiírni, amit a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján kell kifüggeszteni.
(5) A pályázat elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik. A szociális rászorultság kritériumait a 12/2002.(IV.28.)
OM rendelet 8. §. tartalmazza.
(6) Szociális ösztöndíj havi összege 1 000 Ft-tól 5 000 Ft-ig terjedhet.
(7) Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megítélt havi támogatási
összeget 10 hónapon keresztül akkor is a pályázó rendelkezésére bocsátja, ha a
támogatásban részesített pályázó sem megyei, sem az OM kiegészítő támogatását nem
kapja.
(8) Az ösztöndíjat a Képviselő-testület az ösztöndíjat az államilag finanszírozott első
alapképzésben, első szakirányú képzésben, valamint első akkreditált iskolarendszerű
felsőfokú szakképzésben nappali tagozaton folytatott tanulmányok ideje alatt folyósítja a
végzettség megszerzéséig, de legfeljebb a végzettség megszerzésére kötelezően előírt
minimális tanulmányi ideig.
(9) Amennyiben a támogatott hallgató az államilag finanszírozott első alapképzésben, első
szakirányú képzésben, valamint első akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben
nappali tagozaton megszerezhető végzettség megszerzése előtt abbahagyja, és új
tanulmányokat kezd, az ösztöndíj megítélése esetén az ösztöndíj folyósítási idejéből le kell
vonni a megelőző tanulmányok idején folyósított ösztöndíj minden megkezdett
szemesztere után egész szemeszterekben számított idejét.
Temetési segély
§
Temetési segély nyújtható annak, aki az elhalt személy eltemettetéséről gondoskodott.
A támogatás feltétele, hogy az elhunyt Mezőszemere községben bejelentett lakóhellyel
rendelkezett halála időpontjában. Kivétel a szociális otthoni gondozásban részesülő.
8.)
A segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés 10 %-a. A legolcsóbb
temetés költségeinek mértékét a mikro térségben működő három temetkezési vállalkozótól
bekért árajánlat alapján kell megállapítani évente egy alkalommal.
7.)

Közgyógyellátás
§
A Képviselő-testület a Szt.-ben felsorolt jogosultakon kívül kérelemre
közgyógyellátásra való jogosultságot állapíthat meg annak akinek a családjában az egy
főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összege és annak másfélszerese,
egyedülálló esetén annak másfélszerese és kétszerese között van és alapbetegségéből
adódó havi gyógyszerköltsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 25
%-át.
6.)
Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelemhez a
jövedelemnyilatkozaton túl csatolni kell a háziorvos által felírt és a gyógyszertár által
igazolt gyógyszerköltség nagyságáról szóló hiteles tájékoztatást.
5.)
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Köztemetés
§
(1) Az Sztv. feltételei szerint az önkormányzat költségére kell gondoskodni annak az elhunyt
személynek az eltemetéséről, akinek nincs, vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes
hozzátartozója.
(2) Ha az elhunytnak olyan vagyona maradt, amelyből a temetés költsége fedezhető lett volna,
akkor a költségeket hagyatéki teherként az illetékes közjegyzőnél be kell jelenteni.
(3) A temetéssel kapcsolatos szervezési feladat a Mezőszemere Község Önkormányzatának
feladatát képezi.
SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK
10. §
(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások körében az Önkormányzat
a) alapellátásként étkeztetést, házi segítségnyújtást és
b) személyes gondoskodás keretébe tartozó, szakosított, bentlakásos intézményt,
Időskorúak Szociális Otthonát működtet.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat az Önkormányzat a Gondozási Központon
keresztül látja el.
(3) A Gondozási Központra vonatkozó szabályokat külön rendelet tartalmazza.
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Foglalkoztatást helyettesítő támogatással és a lakásfenntartási támogatással összefüggő
egyéb rendelkezések
§
(1) Mezőszemere Község Önkormányzata az Szt. 33. § (7), és az Szt. 38 § (9) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság és
a lakásfenntartási támogatás egyéb feltételeként előírja, hogy a kérelem benyújtója, illetve
az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó jelen § (2)
bekezdésében megállapított feltételeket teljesítse.
(2) A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása érdekében a kérelmező vagy jogosult
kötelezettsége az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a
kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és
rendeltetésszerű használhatóságának, higiénikus állapotának biztosítása. Ennek keretében
különösen:
a) köteles az ingatlant, valamint az előtte található közterületet köteles gaz- és
gyommentesen tartani, köteles megakadályozni, hogy a nem fás szárú növényzet 20 cm-t
meghaladó magasságúra növekedjen. Ezen kötelesség a kultúrnövényekre nem terjed ki.
b) köteles az ingatlan előtti járdát, ennek hiányában az ingatlan előtti útnak vagy
közterületnek egy méter széles sávját jég- és csúszás mentesíteni, azt minden évszakban
gyalogos közlekedés számára alkalmas állapotban tartani, a belógó növényzetet irtani.
c) köteles az ingatlanon a szemetet összegyűjteni, elszállíttatni;
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d) amennyiben ebet tart, köteles a kerítés olyan állapotában tartásáról gondoskodni, hogy
az eb a közterületre ne juthasson ki, vagy azt megkötve tartani;
e) köteles az ingatlant emberi tartózkodásra alkalmas állapotban tartani, beleértve annak
belső területén a rend fenntartását, az épület belsejének elfogadható állapotú festését
megoldani.
(3) A megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat öt – kivételes
esetben legfeljebb tizenöt - napos határidő tűzésével a jegyzőnek – az elvégzendő
tevékenységek konkrét megjelölésével –fel kell szólítania.
(4) A felszólításban kitűzött határidő leteltét követő munkanapon a jegyző helyszíni
ellenőrzést folytat le a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen lakott lakásnál vagy
háznál, amelyről fotódokumentációval alátámasztott jegyzőkönyvet készít.
(5) Amennyiben a helyszíni ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a jelen § (2)
bekezdésében megállapított kötelezettségégének a felszólítást követően eleget tett, az
eljárást megszűnteti.
(6) Amennyiben a helyszíni ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a jelen § (2)
bekezdésében megállapított kötelezettségégének a felszólítást követően nem tett eleget, a
foglalkoztatást helyettesítő támogatást és/vagy a lakásfenntartási támogatást az Szt. 36. §
(2) bekezdésének d) pontja, illetve az Szt. 38. § (9) bekezdése alapján a jegyző
megszűnteti, illetve a még el nem bírált kérelmet elutasítja.
Záró rendelkezések
§
(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben A szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók.
(2) E rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben és a jogosultság felülvizsgálatának ügyeiben is alkalmazni kell.
(3) Jelen rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti Mezőszemere Község
Önkormányzat Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2011. (III. 29.) sz. rendelete,
valamint annak módosításai.

Bukta Gábor
polgármester

Soltész Ferenc Dávid
jegyző
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5.) SZMSZ módosítása
Soltész Ferenc Dávid jegyző
Az SZMSZ-ből ki lett véve egy pár dolog. A képviselők részéről érkezett igény a sürgősségi
(24 órás) testületi ülés összehívására, 8 napról 5 napra lett lecsökkentve a rendkívüli testületi
ülés összehívásának ideje. Az értesítés köre is bővült, ezentúl telefonon, SMS-ben. illetve
e-mail-en keresztül is történhet az összehívás.
Belekerült még az alpolgármester választással kapcsolatban, hogy három embert kell
javasolni az alpolgármester személyére, mivel a törvény előírja, hogy kötelező alpolgármester
választása.
A szakfeladatok számjelei változtak, valamint bele került még a polgármesteri hivatal
ügyredje.
Bukta Mária képviselő
Itt szeretnénk változtatni a bizottságokon, mivel a hatáskörök változtak, indokolttá teszi, hogy
a szociális bizottság szűnjön meg.
Bukta Gábor polgármester
Tehát arról kell határozatot hozni, hogy a szociális bizottság szűnjön meg, és helyette a
képviselő testület hozza meg az eddig szociális bizottsági hatáskörben lévő határozatokat.
Bukta Mária képviselő
Ezáltal, hogy megszűnik a szociális bizottság, a többi bizottság is átalakul. A
következőképpen:
A település fejlesztési bizottság tagjai: Gazsi László vezető, Bukta Imre, Bukta Lajos.
Kollár Lajos külsős képviselő bejelentette lemondását.
A szociális bizottság: megszűnik, így a külsős tag Müller Károlyné kikerül a tagok közül.
A pénzügyi bizottság: Molnár Irén vezető, Bukta Mária, Kelemenné Dudás Tünde külsős.
Jegyző urat kérném meg arra, hogy a külsős tagokat tájékoztassa, hogy a mai testületi ülésen a
képviselő testület úgy határozott, hogy az ő megbízatásuk megszűnt és megköszönni eddigi
munkájukat.
Bukta Mária képviselő
Az SZMSZ 33§ f. pontja arról szól, hogy a képviselő testület határozata alapján a pénzügyi
bizottság elnöke utalványozza a polgármester költségtérítésének elszámolását. Mivel már nem
én vagyok az elnök, de szakmai végzettségemnél fogva továbbra is a pénzügyi bizottság tagja,
mint korelnök utalványozza a polgármester költségtérítéséről szóló számláit.
Illetve az, hogy a pénzügyi bizottság elnöke engedélyezi vagy megtiltja a polgármester 50.000
Ft-ot meghaladó kifizetések kötelezettségvállalását, az kerüljön át a 35 §-hoz ami a
polgármesterről szól.
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Ezen átalakulásokat a Start munkaprogram miatt a képviselőkre háruló plusz feladatok
indokolták. Azt szeretné a képviselő testület, ha a Start munkaprogram koordinálását,
irányítását, felügyeletét Gazsi László és Molnár Irén képviselő társaink látnák el. Ez olyan
plusz feladatokkal jár, amit anyagilag is rendezni kell. Erre lenne a javaslata a pénzügyi
bizottságnak, hogy a két bizottság vezetője részesüljön 60.000-60.000 Ft-os tiszteletdíjban.
Jegyző úrral egyeztetve a többi képviselő tiszteletdíját is meg kell emelni 35.000 Ft-ra, aki
bizottsági tag. Kivéve Bíró Ritát aki nem tagja egyik bizottságnak sem, az ő tiszteletdíja
30.000 Ft legyen. A külsős bizottsági tagé pedig 15.000 Ft.
Március 1-vel kérjük a módosított tiszteletdíjakat számfejteni.
Gazsi László képviselő
Kérném a kifizetés gyakoriságát negyedévről, havira módosítani.
Valamint a jegyzőkönyvvezető eddig Bozsó Lászlóné volt, erről nem kell határozatot hozni a
testületnek, hogy ettől az évtől kezdve más látja el ezt a feladatot?
Soltész Ferenc Dávid jegyző
Ficsórnéval elkészítettük a megbízási szerződést a jegyzőkönyvvezetésre vonatkozóan, de én
szeretném javasolni, hogy a jegyzőkönyv vezetési díjat emelje meg a testület havi 25.000 Ftra. Aki egyetért azzal hogy Ficsórné Pécsi Judit a jegyzőkönyv vezetésért március 1-től havi
25.000 Ft-ot kapjon, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
6 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodik szavazattal a képviselő testület elfogadta.
Bukta Lajos képviselő
A Start munkaprogram miatt változtatott a képviselő testület a tiszteletdíjakon. Mi lesz ha
véget ér ez a program?
Bukta Máris képviselő
Amennyiben ezt most elfogadjuk az SZMSZ-ben, az idén mindenképp ennyi marad, mivel a
start munkaprogram december 31-ig tart, jövőre újra napirendre kerül, addig míg a testület
vissza nem vonja ennyi marad.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
Megkérem a képviselő testületet, hogy hozzon határozatot a szociális bizottság
megszüntetésével kapcsolatban.
Kérem a képviselőtestületi tagokat, hogy kézfelnyújtással szavazzanak amennyiben
egyetértenek ezzel.
6 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodik szavazattal a képviselő testület elfogadta a határozatot.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő
testület 11/2012 (III.21.) sz. számú határozata.
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Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő
testülete úgy döntött, hogy a Szociális bizottságot
megszünteti.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő testület

Kézfelnyújtással szavazzon a képviselő testület a településfejlesztési és a pénzügyi bizottság
átalakulásáról.
6 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodik szavazattal a képviselő testület elfogadta a bizottságok
átalakulását.
Bukta Mária képviselő
Akkor most az SZMSZ-t nem tudjuk elfogadni?
Soltész Ferenc Dávid jegyző
Ezekkel a módosításokkal lehet elfogadni most , vagy a jövő héten egy rendkívüli testületi
ülésen fogadják el.
Bukta Gábor polgármester
A tiszteletdíj a költségvetés része, nem az SZMSZ-é, ezért kell egy módosító határozat, hogy
Prokajné tudja módosítani a költségvetést. Módosítási rendelet szükséges ahhoz, hogy a
képviselői tiszteletdíjakat a költségvetésben is lehessen módosítani.
A képviselő testület a 2012 költségvetési rendeletét ennyi és ennyi összeggel módosítja. Ezek
az összegek belekerülnek, Rita kiszámolja 2012 december 31-ig és úgy kerül bele.
Az SZMSZ-t átdolgozás után fogadjuk el a legközelebbi testületi ülésen.

6.) Start munkaprogram
Bukta Imre képviselő
A testületet teljesen kikerülve lett beadva a Start munkaprogramra a pályázat.
Tevékenység szerint két részre kell osztani a start munkaprogramot. Az egyik a gyakorlati
tevékenység, az emberekkel való foglalkozás, a másik pedig a pénzügyi rész, a bér, az eszköz,
illetve anyag beszerzés.
Ezt az egészet át kell adni a két bizottsági elnöknek.
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Soltész Ferenc Dávid jegyző
A Start munkaprogramból a polgármestert kihagyni borzasztóan aggályos, mivel a pályázat a
Belügyminisztériumhoz lett beadva, a hatósági szerződést is ő írta alá, mindenhol az ő neve
szerepel.
Ha most a képviselő testület azt szeretné, hogy holnaptól a pénzügyi bizottság elnöke írjon alá
minden beszerzést, ezt nem lehet. A Belügyminisztériumhoz kellene írni ezzel kapcsolatban
és mire ez rajtuk keresztül lezajlik nem kis idő.
Előzetes egyeztetéssel, megbeszéléssel, közös aláírással kellene megoldani ezt a dolgot. Ha
holnap Molnár Irén képviselő írja alá a vetőmag számlát, az nem lesz érvényes, mert a
Belügyminisztériumi pénzekkel Bukta Gábornak kell elszámolni.
Bukta Lajos képviselő
Ellenpéldaként hoznám fel Szihalom önkormányzatot, ahol nem a polgármester írt alá.
Bukta Mária képviselő
Valószínű Szihalmon mivel társadalmi munkában végzi a polgármester a feladatát és nincs
mindig a hivatalban, ezért valakinek megbízást adott, hogy helyette járjon el, hogy ki
képviselje az önkormányzatot elejétől fogva, tehát már a pályázatot is a polgármester által
megbízott személy írta alá.
Ha a testület kezdeményezi azt, hogy a polgármester teljesen kerüljön ki a Start
munkaprogram irányításából, a beszerzések lebonyolításából, addig amíg a
Belügyminisztériumon végig nem fut a dolog, addig csak együttes aláírással lehet megoldani
ezt a dolgot.
Bukta Gábor polgármester
A polgármester képviseli az önkormányzatot, a hatósági szerződést én írtam alá. Ezt tőlem
csak akkor lehet elvenni, ha én átadom, például akadályoztatásom esetén, hogy helyettem
valaki aláírjon vagy eljárjon. Az önkormányzati képviseletet én látom el.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
A számlák kifizetése, és a beszerzések egyeztetése, történjen közösen a polgármester és
valamelyik képviselő között.
Molnár Irén képviselő
Engem is értesíteni kell napi szinten a dolgokról, telefonon vagy e-mailen keresztül.
Gazsi László képviselő
A beszerzésben szívesen segítek, de én a pénzügyekkel nem akarok foglalkozni.
Bukta Gábor polgármester
A bérszámfejtés és az adminisztráció a két felvett dolgozó feladata.
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Bukta Imre képviselő
Attól, hogy a polgármester képviseli az önkormányzatot, milliós nagyságrendű eszköz
beszerzésben nem dönthet egyedül a polgármester. Több helyről árajánlatot kell bekérni
eszköz vagy ruha beszerzés esetén, és a legkedvezőbb mellett kell dönteni, és nem Csöpivel
megbeszélni.
Bukta Gábor polgármester
Én nem is akarok egyedül dönteni. Ma beszéltük meg Gazsi Lászlóval, hogy holnap
elmegyünk Kálba a munkaruhát megnézni, ma küldtek árajánlatot. Gép beszerzésről is van
már árajánlat, az AXIÁL küldte a mezőgazdasági projektben szereplő gépek vásárlásához.
Bukta Mária képviselő
Kálba miért kell elmenni munkaruha ügyben, ha még árajánlatot sem küldtek? Hozza ide a
termékét és majd eldöntjük, hogy megfelelő-e nekünk. Mindenki eladni szeretne.
Bukta Gábor polgármester
Azért mert szeretnénk látni a minőséget, külön kell férfi és női munkaruha. De akkor holnap
jöjjön be Irénke és felhívjuk őket, hogy hoznak-e ki mintát.
Áprilisban és májusban is indul újabb projekt, amihez a két képviselő nem biztos, hogy elég
lesz felügyelni a munkát, hiába vannak a brigádvezetők. Holnaptól Mracskó László is részt
vesz a mezőgazdasági projektben, mivel vele kötöttek szerződést az oktatásra, de a másik két
projekthez is kell felügyelő, irányító.
Bukta Imre képviselő
Gazsi László miért ne tudna két területet ellátni, nem kell napi 8 órában mindenhol jelen
lenni.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
Az ellenőrzés álljon abból, hogy napi szinten ki kell adni a munkát, hogy ennyi idő alatt
ennyit kell megcsinálni. Ha nincs megcsinálva a brigádvezetőt számon kérni, hogy miéert
nincs kész, ki nem dolgozott az adott napon, és felelősségre vonás után ki kell rúgni azt aki
nem dolgozik.3 évig nem kap segélyt, biztos, hogy meg fogja gondolni a többi, hogy
dolgozik-e rendesen, vagy nem.
Szúrópróbaszerűen történjen az ellenőrzés.
Nagyon sok szabálysértés van az asztalomon, ezek között van néhány olyan személy akiken
ez behajthatatlan, és ha már van közmunka irányító Gazsi László személyében, akkor én
nagyon szeretném, hogy ezeknél az embereknél a bírságot, közérdekű munkára átválthatnánk,
ha ők is beleegyeznek ebbe, hogy a kiszabott bírságot ledolgozzák a faluban. Ha nem
vállalják, akkor küldöm a bíróságra és akkor elzárásra kerülnek.
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Bukta Imre képviselő
Akkor ha átbeszéltük a Start munkaprogramot, akkor határozatot kell hozni, hogy Gazsi
László az irányításban, Molnár Irén pedig a pénzügyi elszámolásokban vesz részt a Start
munkaprogramban.
Bukta Gábor polgármester
Aki egyetért azzal, hogy Gazsi László és Molnár Irén a Start munkaprogramban irányításában
és a pénzügyi elszámolásokban részt vegyen, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a határozatot a képviselő testület
elfogadta.

Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő
testület 12/2012 (III.21) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő
testülete elfogadta, hogy Gazsi László képviselő a
Start munkaprogram irányításában, Molnár Irén
képviselő pedig a pénzügyi elszámolásokban részt.

Határidő: azonnal
Felelős: képviselő testület

Bukta Gábor polgármester
A Start munkaprogramhoz kapcsolódna ennek a levélnek a tartalma amit a mai napon hozott
be a hivatalba Molnárné Ködmön Katalin, a mezőkövesdi Szent László plébánia
megbízásából, amelyben arra kéri a képviselő testületet az Dr. Medvegy János plébános úr,
hogy a közmunka program keretén belül számíthatna-e a segítségünkre a parókia és a
templom környékének rendbetételével. A plébánia nem zárkózik el attól, hogy a parókia
kertjét közösségi célra hasznosítsa az önkormányzat. Pl.:játszótér.
Gazsi László képviselő
Én szeretnék a település fejlesztési bizottság nevében beszélni arról, hogy kellene a
Munkaügyi Központtól kérni egy pár embert közfoglalkoztatás céljából, vagy a jegyző úr által
említett közérdekű munka bevonásával a falu rendbetételére. A buszmegállók környékét
rendbe tenni, a szemetet összeszedni, füvet nyírni, mert a Start munkaprogramba bevont
emberekkel ezt a munkát nem lehet elvégeztetni.
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Bukta Gábor polgármester
Akik az úthálózat karbantartásában vesznek részt, azoknak az is feladatuk lesz, hogy az
árkokat rendbe tegyék a felújított, karbantartott út mellett.
Gazsi László képviselő
Beszéltem az emberekkel, és nagyon örülnek ennek a munkaprogramnak, örülnek a 47.000
Ft-nak és a heti kifizetésnek.
Bukta Imre képviselő
A plébános úr levelére szeretnék reagálni, hogy a templomudvar és a templom környéke az
önkormányzat tulajdona, így az önkormányzati feladatba beletartozik annak a rendbetétele.
Bukta Mária képviselő
Én azt mondom, hogy ezt a lehetőséget nem szabad kihagyni, fel kell venni a plébános úrral a
kapcsolatot, és az első adandó alkalommal pályázni kell egy játszótérre a felkínált területre.
9.) Jegyzői határozatok
Bukta Gábor polgármester
Kellene hozni egy határozatot, miszerint az egerfarmosi képviselő testület részéről érkezett az
önkormányzathoz egy levél, amiben az szerepel, hogy Lövei László volt körjegyző ügyében
méltánytalannak tartja, hogy jogviszonyának megszüntetése miatt a munkaügyi perben a
bíróság által jogerősen megítélt összeg fele-fele arányban megítélt költség megtérítését. Mivel
a körjegyző heti kettő napot volt Egerfarmoson, három napot pedig Mezőszemerén .Ezek
szerint a megállapított összeg 2/5-ét fizetné csak meg Egerfarmos, a 3/5 rész kifizetése pedig
Mezőszemere Önkormányzatot terheli.
Ez az egerfarmosi képviselő testület határozata. Mikor volt Egerfarmoson egy közös testületi
ülés ezzel kapcsolatban, volt egy olyan határozati javaslat arra vonatkozóan, hogy
lakosságarányosan fizessenek az önkormányzatok.
De mégis abban állapodtunk meg, hogy fele-fele arányban fizetnek az önkormányzatok, és ezt
jóvá is hagyta mindkét település valamennyi képviselője, de nincs róla határozat.
Nekünk most arra kell egy határozatot hozni, hogy mi tartjuk az eredetileg megállapított 5050 %-os megfizetést, ellenkező esetben bíróságon érvényesítjük, ha Egerfarmos nem fizeti
meg a fennmaradó összeget.
Határozatot kell hozni, hogy Mezőszemere nem fogadja el Egerfarmos határozatát, mivel
annak idején a közös körjegyzőség ülésén megegyeztünk, hogy 50-50 %-os arányban
fizetjük ki ezt az összeget.
Bukta Imre képviselő
Mivel az 5 havi részlet Egerfarmos részéről fele-fele arányban került kiegyenlítésre, ezzel
Egerfarmos elfogadta.
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Soltész Ferenc Dávid jegyző
Akkor kézfelnyújtással szavazzunk arról, hogy nem fogadjuk el Egerfarmos önkormányzat
határozatát arról, hogy a Lövei László volt körjegyző munkaviszonyának megszűnése
kapcsán keletkezett , bíróság által jogerősen megítélt összeget Mezőszemere önkormányzat
3/5 részben fizesse meg. Tartjuk magunkat az eredeti 50-50 %-os megfizetéshez.
Bele kerülhet még az is a határozatba, hogy kettő részletben fizetheti meg Mezőszemerének
az elmaradt összeget.
6 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodik szavazattal a képviselő testület elfogadta a határozatot.

Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselő testület 13/2012 (III.21.) sz. számú
határozata
Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselő testület határozata arról, hogy nem
fogadja el Egerfarmos Önkormányzat
határozatát, miszerint, Lövei László volt
körjegyző munkaviszonyának megszűnése
kapcsán keletkezett, bíróság által jogerősen
megítélt összeget Mezőszemere önkormányzat
3/5 részben fizesse meg.
Az eredeti megállapodásban szereplő 50-50 %os megfizetést kérjük, valamint felszólítjuk
Egerfarmos Községi Önkormányzatot, hogy a
fennmaradó tartozását 2 részletben fizesse meg
Mezőszemere Községi Önkormányzat részére.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő testület

Soltész Ferenc Dávid jegyző
A következő határozati javaslat arról szól, hogy a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet
belső szabályzata szerint a számlák illetve pénzek feletti rendelkezési jog nincs leszabályozva,
az Általános Iskola, és a Gondozási Központ vonatkozásában, mivel ezeknek az
intézményeknek most kellett számlát kellett nyitni. Ezért most egy képviselő testületi
határozatot kell hozni arról, hogy ki rendelkezhet, ki lehet az utalványozó, ellenjegyző,
érvényesítő, kötelezettségvállaló. A kötelezettségvállaló és az utalványozó egy személy lehet,
az Általános Iskola esetében az iskolaigazgató, illetve a Gondozási Központ vezetője,
valamint a Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző. Az érvényesítő és az ellenjegyző
Prokajné Bukta Rita lehet csak minden intézménynél, mivel neki van meg az ehhez szükséges
mérlegképes könyvelői végzettsége.
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Bukta Mária képviselő
Ezek szerint a normatívák is külön fognak érkezni ezekre a számlákra?
Soltész Ferenc Dávid jegyző
Még senki nem tud semmit ezzel kapcsolatban, egyenlőre a takarékszövetkezetnek van
szüksége erre a határozatra, hogy a pénz ki veheti fel a számlákról.
Akkor hozzuk meg a határozatot, hogy az új számlák felett a kötelezettségvállaló és az
utalványozó az intézményvezető, az ellenjegyző pedig a Polgármesteri hivatal gazdálkodási
főelőadója, mint egyetlen kellő végzettséggel rendelkező dolgozó legyen.
Bukta Gábor polgármester
Aki elfogadja kérem kézfelnyújtással szavazzon.
6 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodik szavazattal a képviselő testület elfogadta a három
határozatot.

Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselő testület 14/2012 (III.21.) sz. számú
határozata
Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselő testülete határozatban elfogadja,
hogy a Polgármesteri Hivatal 6190012915100120 számú folyószámlája fölött a
kötelezettségvállaló és az utalványozó Soltész
Ferenc Dávid jegyző, az érvényesítő és az
ellenjegyző pedig Prokajné Bukta Rita.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő testület
Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselő testület 15/2012 (III.21.) sz. számú
határozata
Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselő testülete határozatban elfogadja,
hogy a Mezőszemerei Általános Iskola
61900129-15100216 számú folyószámlája
fölött a kötelezettségvállaló és az utalványozó
Bartók István iskolaigazgató, az érvényesítő és
az ellenjegyző pedig Prokajné Bukta Rita.
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Határidő: azonnal
Felelős: képviselő testület

Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselő testület 16/2012 (III.21.) sz. számú
határozata
Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselő testülete határozatban elfogadja,
hogy a Gondozási Központ 6190012915100230 számú folyószámlája fölött a
kötelezettségvállaló és az utalványozó Kriston
Istvánné intézményvezető, az érvényesítő és az
ellenjegyző pedig Prokajné Bukta Rita.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő testület

8.) Bejelentések, indítványok.
Bukta Imre képviselő
A településfejlesztési bizottság elnökének javaslatára és irányítása alatt a mezőszemerei Civil
Egyesület a temető bejárata előtt elültetett 30 darab facsemetét. Őszre fásítást
kezdeményezünk, 1000 fát szeretnénk elültetni a faluba.
A jegyző úrtól kértem én egy leltárt a faluházról írásban 15 napos határidővel, a mai napig
nem kaptam meg ,a határidő lejárt, kérem a leltárt.
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A másik kérdésem a polgármester úrhoz szól, miszerint a polgármester úr előző testületi
ülések valamelyikén közölte a testülettel, hogy 2 kazánt kapott ajándékba az önkormányzat,
és az egyiket az óvodába helyezte el.
Kérdezem a polgármester úrtól, hogy a másik kazán amit ajándékba kapott az önkormányzat
hol van? Erre nem kaptam még választ, valamint az ajándékozási szerződést sem láttuk még,
kértük azt is, hogy nevesítse meg az ajándékozót, mert akkor azt mondta, hogy egy
mezőkövesdi kazán gyáros az ajándékozó. Írásban kérem a kért adatokat a polgármester úrtól.
Nyomatékosan felhívom a jegyző úr és a polgármester úr figyelmét, hogy kifutottak a 15
napos határidőből, ezért azonnali választ kérek mindkettejüktől írásban.
Bukta Mária képviselő
Mikor jegyző úr idekerült, készült egy feljegyzés a szolgálati lakás állapotáról. Kérdezném a
jegyző urat, hogy ezzel kapcsolatban történ-e előrelépés?
Valamint az udvar állapotáról szeretnék érdeklődni, hogy rend van-e már? A nem odavaló
dolgok elszállításáról gondoskodni kell, az Önkormányzat udvara ne legyen szemétlerakó
hely.
A templom és az önkormányzat közötti földkupacok elszállításra kerültek-e már?
Azonnali intézkedést kértünk mind a három dologra január 16-án.
Bukta Gábor polgármester
Folyamatában van a jegyzői lakás rendbetétele, a csempéket újra rakták, az udvar takarítása
rendbetétele is folyamatban van.
Szeretném kérni a testülettől, hogy az udvaron lévő vashulladék elszállításához egy selejtezési
bizottságot hozzanak létre.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
A kisebbséget lehetne ezzel támogatni, hogy odaadjuk nekik, hogy vigyék el a MÉH-be.
Bukta Mária képviselő
Csak hozzanak egy átvételi elismervényt a MÉH vállalattól, hogy igenis odavitték, nem pedig
valamelyik fasorba vitték ki, ami csak újabb szemetet szül.
Bukta Gábor polgármester
Szólni kell Kolompár Lajosnak, hogy vigye el ő és hozzon érte vessző seprűt, amit használni
is tudunk.
Gazsi László képviselő
Bartók István igazgató úr is szólt, hogy az iskolába is kellene 2 fő képviselőből álló selejtezési
bizottság , mivel vannak számítógépek amiket le kellene selejtezni. A MÉH-ben csak úgy
veszik át, ha van egy testület 2 tagja által aláírt selejtezési jegyzőkönyv.
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Bukta Mária képviselő
Legyen a jegyző úr feladata a bizottság megszervezése.
A templom mögötti földkupac mikor lesz elszállítva?
Bukta Gábor polgármester
Jegyző úr szólítsa fel Hirsch Ferencet, hogy szállítsa el, mivel azt annak idején ő rakatta le
oda.
Többen kérték már, hogy vinnének el belőle a Széchenyi utcába is, de Hirsch Ferencet nem
találták a pékségben, így nem tudtak tőle engedélyt kérni.
Bukta Lajos képviselő
Az iskolában nem jó a fénymásoló. A faluházból kellene átvinni, az iskoláét pedig
megjavíttatni.
Bukta Mária képviselő
Ennek az intézménynek van egy vezetője Bartók István igazgató úr. Miért nem tudja ő jelezni
a testület, vagy a polgármester felé, hogy ez a gond. Ez nem a testület feladata.
Bukta Gábor polgármester
A költségvetésben elfogadtunk az iskola részére kis értékű tárgyi eszközök javítását, ennek a
terhére javíttassa meg.
Bukta Lajos képviselő
Beszéltem ma a szihalmi polgármesterrel Bóta Józseffel, és néhány szakmai tanácsot kértem a
Központi konyha működésével kapcsolatban. Elmondtam neki, hogy milyen kondíciókkal
működik itt Mezőszemerén a konyha, mivel ő foglalkozik közétkeztetéssel is.
Valamint azt is elmondtam, hogy a képviselő testületnek van egy olyan szándéka, hogy kiadja
vállalkozásba a konyhát.
Ő azt mondta, hogy 500 adag alatt minden konyha ráfizetéses, ezért ki kell adni, mert nem éri
meg üzemeltetni.
A Start munka program keretén belül termesztett zöldséget is át tudja venni.
Embereket is tudna átvenni, amennyiben kiadjuk a konyhát, és ő nyeri meg a pályázatot.
Azt mondta Bóta József polgármester úr, hogy nagyon szívesen eljön és elmondja mind ezt a
testületnek is, szakmai segítséget is nyújt.
Nekem az a javaslatom, hogy a legközelebbi testületi ülésen a konyha jövőjéről dönteni
kellene.
Nem tudom kitől kérdezzem arra a választ jegyző úrtól vagy Gazsi László képviselő
társamtól, hogy mi van a mezőőri szolgálattal. A helyi kisgazdák érdeklődnek felőle.
Az önkormányzat részéről milyen lépéseket kell nekünk megtenni? Pályázatot kell beadni?
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Soltész Ferenc Dávid jegyző
Én már mindent elintéztem, sajnos kiderült, hogy nem lesz mezőőri szolgálat, mégpedig azért
nem mert a SZEMERE MAG Kft-nek egy feltétele van, hogy a kifüggesztéseire, amit az
önkormányzat kifüggesztett, illetve azokra a területekre amit ő használ nem tesznek ajánlatot.
Emiatt jövő hétfőre egy újabb gazdafórumot szeretnék összehívni.
Bukta Gábor polgármester
Tóth úr azt mondta, hogy ő hajlandó kifizetni a 2-3 M Ft-ot a mezőőri szolgálatra, csak ne
vigyék el tőle a területeket.
Bukta Imre képviselő
Amikor először beszéltünk a Tóth úrral nagyon nyitott volt, és valami történt, mert egyszer
csak elzárkózott a testület elől. Ő akkor megígérte, hogy rendezi a közös dolgainkat, mint a
földbérletet, a belső telkek művelését.
Kockást küldte maga helyett, hogy írjuk alá a szerződést.
Bukta Gábor polgármester
Mondtam Tóth úrnak, hogy ma lesz testületi ülés, jöjjön el személyesen. Azt mondta, hogy
nem tud eljönni egyéb elfoglaltsága miatt, de abban maradtunk, hogy aki ennek az egész
területnek a képviselője 2 tanúval aláírt meghatalmazást ad Kockás Lászlónak, mert itt
Mezőszemerén a SZEMERE MAG Kft dolgait Kockás László és Tóth István intézi.
Kockás meghatalmazása nincs még meg ezért érdemben nem tudott volna részt venni a
testületi ülésen. A képviselő testület részéről várják, hogy nyújtson be egy írásos javaslatot
erre a szerződésre vonatkozóan.
Bukta Imre képviselő
Sokáig nem lehet várni, mert áprilisban meg kell kötni a szerződést.
Bukta Gábor polgármester
Mivel több hozzászólás ,bejelentés nem volt Bukta Gábor polgármester megköszönte a
képviselő testületi tagok megjelenését és az ülést 23 óra 15 perckor bezárta.

K.m.f.
Bukta Gábor
polgármester

Soltész Ferenc Dávid
jegyző
Bukta Mária
jegyzőkönyv hitelesítő

