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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület üléséről 2012. április 17-én
(kedd) du. 17 órai kezdettel.
Az ülés helye: Mezőszemere Község Önkormányzat tanácskozó terme.

Jelen vannak: Bukta Gábor polgármester
Bukta Imre
Bukta Lajos
Bukta Mária
Gazsi László Tivadar
Molnár Irén
Igazoltan távol: Bíró Rita
Tanácskozási joggal meghívottak: Soltész Ferenc Dávid jegyző

Lakosság részéről:
Bukta Gábor polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket a jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a megválasztott polgármester és a 6 megválasztott képviselőtestületi tag
közül 5 jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja.
Javasolja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:
1.) Központi Konyhával kapcsolatos kérdések megbeszélése.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
2.) Az Önkormányzat hitelszerződésének meghosszabbítása
Előadó: Bukta Gábor polgármester
3.) Pályázati hiánypótlásról határozat hozatal.
Előadó: Soltész Ferenc Dávid jegyző
4.) Bejelentések, indítványok.
Előadó: Bukta Gábor polgármester

Bukta Gábor polgármester
Napirendi ponton kívül a testületnek lenne egy feladata, mivel az iskola jelzése alapján
Szilágyi Imre szülő az iskolában 2012 április 13-án minősíthetetlen hangnemben beszélt a
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pedagógusokkal és az intézménybe érkező igazgató helyettes asszonnyal, valamint az ott lévő
gyermekeket a kiabálásával megfélemlítette. Ezért a mai napon a képviselőtestületi ülésre
kapott egy meghívót Szilágyi Imre, a probléma megbeszélésére és a későbbiekben ehhez
hasonló viták elkerülése érdekében.
Az iskolaigazgató, a helyettese és az osztályfőnök írták ezt a levelet, amiben szerepel az eset.
Lehetőséget kap a szülő, hogy elmondja az ő véleményét, valamint a képviselőtestület a
jegyző úr és jómagam is szeretnénk elmondani véleményünket az esettel kapcsolatban.
Felolvasnám az iskola által írt levelet.(A levél a jegyzőkönyv melléklete.)
Szilágyi Imre
A gyermekemet azon a napon azért kísértem be az iskolába, mert nehéz volt a táskája.
Kormos Melinda tanárnő ott beszélgetett a nagyobb gyerekekkel a teremben. Azt láttam, hogy
a gyerekek lába fent van asztalon, tiszta morzsa az asztal, és ezért kapott el a düh.
Az igazgató helyettes asszonyt kértem meg arra, hogy figyeljen oda, hogy mik vannak az
iskolában.
Kormos Melinda tanárnő akkor oda jött hozzám és azt mondta, hogy ki kéri magának ezt a
hangnemet.
Én akkor letegeztem, mondván, hogy a lányom lehetne. Nem használtam olyan szavakat
amivel megsértettem volna bárkit.
Az igazgatóhelyettes asszony hívni akarta a rendőrséget, közben megérkezett az igazgatóúr,
aki azt mondta, hogy kifelé innen.
Vannak itt egyéb problémák is. A lányom osztályfőnökével, Molnárné Ködmön Katalin
tanárnővel is vannak nézeteltéréseim, amit nem fogok annyiban hagyni.
Rendet kell tenni az iskolában.
Bukta Gábor polgármester
Reagálva a felvetett problémákra: a házirend nem tiltja, hogy a gyermekek étkezzenek az
osztálytermekben, ha összetakarítanak maguk után.
Az iskolában oktató-nevelő munka folyik. A nevelőmunka az már kiesik, mégpedig azért mert
nagyon sokfélék a gyerekek. De az oktatás az még mindig a pedagógus feladata, amibe a
szülőnek nincs joga beleszólni. Nem kell mindjárt hangoskodni, veszekedni a
pedagógusokkal.
Mivel a levélben az áll, hogy már nem az első eset Szilágyi Imre szülő részéről ez a
minősíthetetlen magatartás, ezért kérném, hogy a jövőben ilyen ne forduljon elő, mert ez
senkinek nem jó. Nem jó a szülőknek, a gyerekeknek, a pedagógusoknak, és nem vet jó fényt
a településre nézve sem.
Nem a szülőnek kell azt kiharcolni, hogy az ő gyereke legyen a legjobb tanuló az osztályban,
a pedagógus tudja megítélni a gyerek képességeit.
Bukta Lajos képviselő
Erre én csak ezt tudom mondani, hogy el lehet vinni a gyermeket másik iskolába.
Bukta Imre képviselő
Én úgy gondolom, hogy ez a probléma amivel maga ide jött, nem a testületre tartozik.
De beszéljünk róla, ha már itt van. Azt mondta, hogy letegezte a tanárnőt, mert hogy a
gyereke lehetne. Ilyet nem engedhet meg magának az ember.
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A trágár szavak használata miatt pedig az igazgató úr helyesen járt el, mikor az intézményből
önt kiutasította.
Szilágyi Imre
Emberek vagyunk, hibázhatunk. Ha én úgy ítélem meg, hogy hibáztam akkor bocsánatot is
kérek.
Bukta Imre képviselő
Igazságot nem tudunk tenni, mivel nem voltunk jelen. Ha nincs megelégedve az iskolával, az
ott folyó munkával. Mivel szabad iskolaválasztás van, vigye el máshová a gyermekét.
Bukta Gábor polgármester
Mivel a képviselő testületnek ebben nincs döntési joga, de mivel a levelet az iskolából
részünkre címezték, ezért foglalkoznunk kellett az üggyel. A hatósági része az ügynek a
jegyző úrra tartozik. Meghallgattuk Szilágyi Imre szülőt, és csak azt tudjuk mondani, hogy ne
forduljon elő többet ilyen eset, mert ez senkinek nem jó, így nem lehet egy problémát
megoldani.
Gazsi László képviselő
Én amit a faluban hallottam ezzel az üggyel kapcsolatban az az, hogy én úgy látom, hogy
Szilágyi Imrének Molnárné Ködmön Katalin osztályfőnökkel van személyes konfliktusa, amit
az iskolában higgadtan, emberi hangon kellene megbeszélni.
A tantestület és az igazgató feladata az iskolában a rend fenntartása, nem a képviselő testületé.
Bukta Gábor polgármester
A meghívóban kiküldött napirendi pontokkal egyetért-e a képviselő testület, vagy esetleg vane valakinek javaslata ?
Bukta Imre képviselő
Egyetértek, de lenne egy napirendi pont javaslatom, mégpedig a Faluház további
működtetésével kapcsolatosan.
Bukta Gábor polgármester
Akkor az lesz a 4. napirendi pont.
Aki egyetért ezzel napirendi ponttal az kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta az új
napirendi pontot.
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1.) Központi Konyhával kapcsolatos kérdések
Bukta Gábor polgármester
A múltkori ülésen Bóta úrtól kaptunk egy árajánlatot, és az volt a kérés, hogy még legalább
kettőt kérjek. Én beszereztem kettőt. Az egyiket Füzesabonyból Berényi Lászlótól, aki szintén
közétkeztetéssel foglakozik.
Küldött egy árajánlatot, ami csak ebédre vonatkozik, mert ő tízórait és uzsonnát nem készít
azt a melegítő konyhán kellene megoldani azoknak a dolgozóknak akiket ott fogunk
alkalmazni.
Az ebédről adott árajánlatot, miszerint az óvodai 430 Ft, iskolai 550 Ft (felső tagozatos
külön), valamint a felnőtt adag 650 Ft-ba kerülne.
Az ételkiszállítás adagonként 10 Ft-ba kerülne.
Ha személyes találkozást szeretnének kérni a képviselők, akkor nagyon szívesen eljön és
elmond mindent részletesen.
A vacsora a felnőtt étkezés esetén, mivel csak a szociális otthonban kerül szóba 500 Ft/ adag.
A másik árajánlatot Mezőkövesdről kaptam a Vigadó Hoteltől. Szintén foglakoznak
közétkeztetéssel.
Az árajánlata a következő:
Óvoda esetében egyben írja a tízórait, ebédet, uzsonnát, összesen: 350 Ft.
Az általános iskola alsó tagozatánál a tízórai és az ebéd: 500 Ft.
Az általános iskola felső tagozatánál a tízórai, ebéd, uzsonna: 950 Ft.
A szociális intézménynél reggeli, ebéd , vacsora: 1250 Ft/adag.
A településen élőknek elvitelre 650 Ft-ért biztosítja az ebédet.
A felső tagozatos gyerekek esetében felnőtt adag került kikalkulálásra, az árak az ÁFÁ-t
tartalmazzák.
Sikeres pályázat esetén vállalják, hogy a település lakói által megtermelt zöldségféléket,
baromfit, tojást, valamint a start munkaprogramban megtermelt zöldségeket is átveszi.
Valamint az eddig foglalkoztatott összes dolgozó tovább foglalkoztatását vállalja.
Hasonló árajánlat mindháromé, nagy eltérés nincs.
Bukta Mária képviselő
Mind a három szakmabeli, de én a Bóta Józsefét tartom a legnagyobb vállalkozásnak.
Bukta Gábor polgármester
A mezőkövesdi vállalkozó kérdezte, hogy miért akarjuk bezárni a konyhát, mert szerinte nem
veszteséges egy 200 adagos konyha, ő ki is bérelné ezt a konyhát és akkor nem hordaná,
hanem itt főzné meg. Mivel elmondtam a konyha felszereltségét, ami szerinte jónak
mondható.
Bukta Lajos képviselő
A Bótáé a legprofibb számítás. Minőségi és mennyiségi garanciát vállalt.
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Bukta Mária képviselő
Bóta előnye az is, hogy személyes meghallgatásra került sor, volt alkalma elmondani ezeket, a
másik kettővel ellentétben.
Bukta Gábor polgármester
A többieknek is meg kellene adni ezt a lehetőséget a személyen találkozásra és
megbeszélésre.
Gazsi László képviselő
Én Bóta mellett vagyok már csak azért is, hogy próbáljuk meg visszahozni a jó kapcsolatot
Szihalommal, az iskola vagy a körjegyzőség miatt is.
Fölösleges a többieket meghallgatni, ugyanazt fogják elmondani. Mindenki a sajátját dicséri.
Bukta Imre képviselő
Nagy érv amit Gazsi László képviselő társam mondott, miszerint ápolni kell a kapcsolatot a
szomszéd település önkormányzatával.
Ami még emellett szól, hogy ha Bóta átvesz 2 embert akkor azok Egerből haza tudnak járni,
míg Kövesdről nem lehet haza járni.
Van még idő a döntésig, úgy látom ajánlkozóban nincs hiány.
Bukta Gábor polgármester
Ha a testület dönt a konyha sorsáról, akkor azt is meg kell mondani, hogy kivel köt
szerződést, mivel a dolgozókat meg kell kérdezni, hogy ki az a két ember aki vállalja, hogy
bejár Egerbe, mivel Bóta József nem mondta, hogy szakácsra vagy kisegítőre van szüksége.
Bukta Mária képviselő
Tisztázni kell, hogy kit visz el, ha mellette tesszük le a voksunkat.
Bukta Gábor polgármester
El kell dönteni, hogy hány fő maradjon? Ki maradjon?
Bukta Lajos képviselő
Én most döntenék, én Bóta Józsefet támogatom.
Bukta Mária képviselő
Hogy döntünk-e most vagy sem a konyha sorsáról, az én véleményem is az, hogy Szihalom
felé nyitni kell.
Amennyiben személyi kérdésekről is dönteni kell ennek függvényében azon intézményeknél
ahol nincs a vezető felruházva munkáltatói jogkörrel, a munkáltatói jogkör a
képviselőtestületé nem pedig a polgármesteré. Ilyen intézmény a Központi Konyha is.
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Bukta Gábor polgármester
Ha a képviselő testület úgy dönt, hogy megreformálja a konyhát, akkor egyelőre csak abban
kell dönteni, hogy hány fő marad. Hogy ki marad, azt ráér később is eldönteni.
El kell menni és elmondani a dolgozóknak, hogy ilyen és ilyen döntés született, és hogy
mikortól fog ez így működni. Ki az aki esetleg vállalja, hogy el megy Egerbe, vagy más
lehetőséget keres, ki az aki marad.
Ha melegítő konyhaként marad tovább a konyha, akkor oda is kell ember, valamint a faluba ki
kell hordani az ebédet valakinek, ahogy eddig is.
A munkaügyi Központon keresztül kiközvetített dolgozókat pedig máshol is lehet
foglalkoztatni.
Gazsi László képviselő
Most nem arról kell dönteni, hogy ki marad vagy ki megy, hanem arról, hogy mikor zárjuk be
a konyhát dátum szerint, kivel kötünk szerződést és mennyi ember kell nekünk.
Bukta Imre képviselő
Bukta Mária azt mondja, hogy ebből ne legyen vita, hogy ki a munkáltatója a konyhai
dolgozóknak, az SZMSZ-ben is úgy lett rögzítve, hogy a képviselő testület a munkáltató.
Bukta Gábor polgármester
Ha a képviselő testület a munkáltató, akkor is nekem kell aláírni a megszüntető határozatokat,
mind egy, hogy ki mond föl a dolgozónak.
Bukta Imre képviselő
A képviselő testület dönt, a polgármester írja alá, mivel ő képviseli az önkormányzatot, de
nem ő dönt.
Bukta Gábor polgármester
Bízzuk akkor Bóta Józsefre, és döntse el ő, hogy kit vesz át, vagy ki akar menni.
Bukta Imre képviselő
Tehát most két dologról kell dönteni. Az egyik az, hogy a konyhát bezárjuk és melegítő
konyhaként működik tovább.
Bukta Gábor polgármester
Nem zárjuk be, csak szolgáltatási szerződést kötünk.
Bukta Imre képviselő
Az a két ember aki a melegítő konyhán marad, az Önkormányzat alkalmazásában marad?
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Bukta Gábor polgármester
Igen, a melegítő konyhán maradni kell 2-3 embernek, aki melegíti az ételt, mosogat és
kihordja a faluba az ebédet.
Gazsi László képviselő
Kell egy ember a szociális otthonba és kell egy az óvodába, aki kiadagolja az ebédet és
elmosogat.
Ez összesen 4 fő a melegítő konyhán lévő dolgozókkal együtt.
Ha az a két ember megy el akinek végkielégítést kell fizetni, akkor az pénzbe kerül az
önkormányzatnak.
Bukta Imre képviselő
Mikortól kerüljön át a konyha üzemeltetése?
Gazsi László képviselő
Szerintem az iskola vége után, július 1-el.
Bukta Mária képviselő
Mennyi szárazáru készlet van a központi konyhán?
Soltész Ferenc Dávid jegyző
Az a kérdés, hogy a start munkaprogramban kell-e szerződést módosítani?
Bukta Gábor polgármester
Nem kell mivel nem zár be a konyha, csak szolgáltatási szerződést kötünk.
Mi a megtakarítás, ha hat főből kiesik kettő-akit Bóta József átvesz- és marad tovább az
önkormányzat alkalmazásában négy fő?
Bukta Mária képviselő
A kettő fő bére, akit átvesz Bóta József, és az a 4 fő közmunkás aki ezáltal felszabadul az
intézményekből, mennyi munkát el tudnak végezni a faluban máshol. Ez mind nyereség lesz.
Bukta Gábor polgármester
Az ebéden nincs megtakarítás ha Bóta József fogja szállítani, mert a nyersanyag norma nem
sok itt sem, csak a dolgozók bérével és a rezsivel emelkedik meg az összeg 30 M Ft-ra.
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Gazsi László képviselő
A faluban szinte mindenki azt mondja, hogy ehetetlen az ebéd. Ezt mondják az óvodában, az
iskolában a szociális otthonban. Mindenki panaszkodik.
Az élelmezés vezető sorsa mi lesz?
Bukta Imre képviselő
Jegyző úr mondta a múltkor, hogy fel kellene duzzasztani a létszámot a házi segítség
nyújtásban, és ha ez sikerül, akkor lehetne Maya az ő vezetőjük.
Bukta Gábor polgármester
Nincs meg ehhez a végzettsége, de Dudás Enikőnek meg van és ő van ezzel megbízva.
De a jelentést ezután is ugyanúgy le kell adni naponta, valamint az étel adagolása az ő
feladata lenne. A melegítő konyhát ezután is vezetni kell valakinek.
Bukta Imre képviselő
Maya válasszon maga mellé embert és el lesz döntve ki az a két fő aki ott marad.
Bukta Gábor polgármester
A képviselő testület úgy döntött 2012.július 1-től kezdve a Központi Konyhát melegítő
konyhaként üzemelteti tovább és szolgáltatási szerződést köt az étkeztetés biztosítására.
Aki elfogadja, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
5 igen, 0 nem, 1 tartózkodik szavazattal a képviselőtestület elfogadta.
Mezőszemere Község Önkormányzat
képviselő-testület 20/2012 (IV.17.) sz.
határozata
A képviselő testület úgy döntött 2012.július 1től kezdve a Központi Konyhát melegítő
konyhaként üzemelteti tovább és szolgáltatási
szerződést köt az étkeztetés biztosítására.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő testület
Bukta Gábor polgármester
Az étkeztetés biztosítására 2012. július 1-el a Gaszting Kft-vel köt szolgáltatási szerződést az
Önkormányzat azzal a feltétellel, hogy a Gaszting Kft vezetője 2 főt tovább foglalkoztat a
Központi Konyha dolgozói közül.
A szolgáltatási szerződés határozatlan időre szól, évenkénti felülvizsgálattal.
Aki elfogadja, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
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6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselőtestület elfogadta.
Mezőszemere Község Önkormányzat
képviselő-testület 21/2012 (IV.17.) sz.
határozata
Az étkeztetés biztosítására 2012. július 1-el a
Gaszting Kft-vel köt szolgáltatási szerződést az
Önkormányzat azzal a feltétellel, hogy a
Gaszting Kft vezetője 2 főt tovább foglalkoztat
a Központi Konyha dolgozói közül.
A szolgáltatási szerződés határozatlan időre
szól, évenkénti felülvizsgálattal.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő testület

2.) Önkormányzati hitel szerződésének megújítása.
Bukta Gábor polgármester
A Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet által az önkormányzatnak nyújtott hitel szerződése
2012. március 31-én lejárt.
Ez kettő darab folyószámla hitel egyenként 10 M Ft. Mivel az egyik most járt le, a másik
majd ősszel fog, ezért meg kell újítani a hitel szerződést. Az Önkormányzat a kamat fizetését
vállalja, mivel ez a hitel szerződés feltétele, de a Takarékszövetkezet kérése az , hogy
ütemezni kellene a tőke törlesztést is, vagy hogy hogyan tudnánk a tőkét csökkenteni. A tőke
most 9.967 E Ft és erre megy a kamat. Az önkormányzatnak vállalni kell, hogy ebben az
évben a 967 E Ft-ot visszafizeti.
Egy testületi határozatot kell hozni, hogy ezt a hitelszerződést meg tudjuk hosszabbítani,
valamint egy intézkedési tervet kell készíteni.
Abban bízom, hogyha beadjuk az ÖNHIKI-t, és nyerünk, akkor mivel nincs már annyi
szállítói számlatartozás, a pályázaton nyert pénzből törleszteni tudunk a Takarékszövetkezet
felé.
Bukta Mária képviselő
Mennyi az az összeg amit erre az évre be kell vállalni?
Bukta Gábor polgármester
Jövő év márciusában telik le megint az egy év, akkor vállaljuk azt, hogy ebben az évben a 967
E Ft-ot fizetjük vissza.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
Iparűzési adó esetében lehet pénzt beszedni, sok az elmaradás.
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Bukta Gábor polgármester
Ha nem tudjuk visszafizetni egy év alatt, akkor hosszúlejáratúra kell átváltani a hitelt, 4 vagy
5 évre és akkor úgy visszafizetni azt a 9M Ft-ot ami még fennáll.
Bukta Mária képviselő
Mindenképpen meg kell kötni ezt a hitelszerződés hosszabbítást, de ettől többet nem tud
vállalni az Önkormányzat, hogy visszafizet?
Soltész Ferenc Dávid jegyző
Előre bevállalni túl sokat felesleges, mert ha nem tudjuk teljesíteni az nem jó.
Bukta Gábor polgármester
Aki egyetért azzal, hogy a hitelszerződést a Takarékszövetkezet felé megújítsuk, és
elkészítsük az intézkedési tervet, azt kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő testület elfogadta.
Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselő testület
22/2012.(IV.17.)sz.határozata
Mezőszemere Község Képviselő testülete az
Önkormányzat 9.000.000 Ft-os működési hitel
megújítását kéri a Füzes Takarék Szövetkezeti
Hitelintézettől.
A Képviselő testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a szerződést kösse meg, és
az ügyintézéssel kapcsolatos teendőket lássa el.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő testület

3.) Pályázati hiánypótlásról határozat hozatal
Soltész Ferenc Dávid jegyző
Hiánypótlás érkezett a beadott pályázattal kapcsolatban. Nem fogadták el a képviselő testület
17/2012 számú határozatában foglaltakat, az a határozat maradna, de annak pontosítására két
új határozatot szükséges hozni.
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Az egyik arról szól, hogy a szabadtéri sportpálya építéséhez illetve felújításához a képviselő
testület kötelezettséget vállal, és biztosítja az 1.999.999 Ft önerőt a költségvetés
módosításával.
A másik pedig tartalmazza a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat, kötelezettségeket,
sportra fordítható összegeket.
Itt a sportélet csak a diáksport és itt van ez a pálya, aminek a fenntartási költségéhez a 2012
évi költségvetés módosításával az önkormányzatnak 3-400.000 Ft-ot kell biztosítani a pálya
fenntartására, és a diáksport támogatására.
Erről a két dologról kell testületi határozatot hozni.
Gazsi László képviselő
Mivel nekünk is van egy Kft-nk, a Mező Rima Kft, akkor a kivitelezéshez miért kell hozni
egy másikat, a kivitelezői pénz itt maradna, valamint az ÁFÁ-t is vissza lehetne igényelni,
mivel azt most az önkormányzat nem tudja.
Aki a két határozati javaslattal egyetért kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselőtestület elfogadta
mindkét határozatot.
Mezőszemere Község Önkormányzat képviselőtestület 23/2012 (IV.17.) sz. határozata
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra,
hogy biztosítja az 1.999.999.-Ft összegű önerőt a
költségvetés módosításával a szabadtéri sportpálya
felújításához.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület

Mezőszemere Község Önkormányzat képviselőtestület 24/2012 (IV.17.) sz. határozata

A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra,
hogy 2012. évben 400.000.- Ft támogatást nyújt a
mezőszemerei diáksport élethez, és a sportpálya
fenntartásához.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
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4.) A Faluház további működtetésével kapcsolatos megbeszélés.
Bukta Imre képviselő
Mivel május 28-ig kötelező az Önkormányzatnak működtetni az előírtak szerint a faluházat,
utána az Önkormányzat azt csinál vele amit akar, amit tud.
5 évvel ezelőtt lett átadva ez a faluház, de ez idő alatt nem töltötte be a feladatát, az alapító
okirat alapján sem.
Ezzel a költségvetéssel és defficittel -ami évi 4,5 M Ft- a kötelezővé válás után nem tartható
fent. Takarékoskodni kell.
A mi takarékoskodási programunk az az, hogy a központi konyhát melegítő konyhaként
üzemeltetjük, a faluházat bezárjuk illetve a későbbiekben másként hasznosítjuk, és nem pedig
az, hogy lemondunk a tiszteletdíjunk feléről.
Fogy a lakosság száma, az állami támogatás kevesebb. Sokba kerül a faluház működtetése az
Önkormányzatnak.
Hogyan hasznosítsuk?
Szolgáltató központként működhetne tovább. Átalakítással és költséggel járna, de megérné az
összevonás.
Arra gondoltunk, hogy egy egészségügyi központot hoznánk létre. Az orvosi rendelőt,
gyermekjóléti szolgálatot, védőnői szolgálatot és a gyógyszertárat vonnánk össze a
takarékosság jegyében.
Ez az épület van a legjobb állapotban, és kihasználatlan, erre kellene legkevesebbet költeni.
Az orvosi rendelő nincs akadálymentesített bejárat, WC, itt van.
Csak akkor kötelező ezeket kialakítani, ha új helyre költözik az orvosi rendelő, ellenkező
esetben nem kötelező.
Ez egy ötlet a képviselők részéről, amit úgy gondolunk, hogy a falu összképét is
megváltoztatná.
Ennek érdekében beszéltünk is már a doktor úrral, meg is nézte a faluházat. Arról volt szó,
hogy a jegyző úr juttat az orvosnak egy alaprajzot, hogy tervezhesse.
Nem zárkózott el előle, azt mondta, hogy neki tetszik ez az ötlet.
Egy csomó dolgon változtatni kell, pl. a vizes blokkok kialakítása.
Amennyiben ez a variáció kerül megvalósításra, akkor két lehetőség van.
Az egyik az, hogy a számítógép terem lenne az orvosi rendelő, a könyvtár ablakos része
leválasztva az asszisztensi szoba, a váró az előtérben lenne.
A másik lehetőség szerint pedig, a nagy folyosó lenne a váróterem, a nyugdíjas klub, Mefavíz
iroda és a Szivárvány Táncegyesület által használt helyiség lenne az orvosi rendelő, mivel ott
van az akadálymentesített WC.
Csak anyagköltségbe kerülne ezek megvalósítása, mivel a közmunkásokkal meg lehetne
csináltatni.
Én ezt tartom egy jó ötletnek.
A gyermekjóléti szolgálat irodája és a védőnő is ide kerülhetne. A rendőrségnek csak egy kis
helyiségre van szüksége, mivel a polgárőrség pedig egyáltalán nem működik, így az az épület
is teljesen bezárásra kerülhetne, ha sikerülne ezeket egy helyre csoportosítani, ezzel is
spórolva.
Lakatos doktor szerint ami problémát jelenthet az az, hogy ha átmegy a védőnő vagy a
gyógyszertár, akkor külön váróterem kell az orvosnak.
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Az ÁNTSZ-szel kell beszélni, hogy hogyan lehet átalakítani ahhoz , hogy ezek elfogadásra
kerüljenek.
Én úgy gondolom, hogy ezzel a falu is sokat nyerne.
A lakosság is felesleges pénzkidobásnak gondolja a faluház működtetését.
Ez az én, és a testület véleménye a faluház további sorsáról.
Bukta Gábor polgármester
Az orvosi rendelő akadály mentesítésére készítettek már egy árajánlatot korábban, akkor
400.000 Ft volt, most kb. 500.000 Ft lenne.
Most az egész orvosi rendelő rezsijét Lakatos doktorúr fizeti.
A faluház belső átalakításához mindenképpen szükséges az ÁNTSZ engedélye.
Az én véleményem szerint az orvosi rendelő jó helyen van ott, ahol most van. A szolgálati
lakás részét, ahol van 3 nagy szoba, azokat kellene nekünk hasznosítani.
Én ezt tartanám inkább megvalósíthatóbbnak. A faluház, akár bezárásra kerül, akár
csökkentett nyitva tartással üzemel tovább, akkor is a kultúrát kellene szem előtt tartani a
faluházzal kapcsolatban.
A mozgó könyvtárat csak akkor lehet visszavinni az iskolába, ha ott is akadály mentesítve
lesz a bejárat.
Én a csökkentett nyitva tartás mellett döntenék, mivel a nyugdíjasok is ott vannak. Hol
tudnánk nekik másik helyiséget kialakítani ahol meg tudják tartani a klub foglalkozásukat és
az ének próbákat?
A nagy teremre is szükség van, a falugyűlések megtartására, valamint egyéb közösségi
célokra, előadásokra, bemutatókra.
Az átalakítás nagyon nagy költséggel járna, az ANTSZ nagyon kemény feltételeket szab egy
új orvosi rendelő kialakításánál.
Gazsi László képviselő
Én Bukta Imrével értek egyet. Az orvosnak 3 helyiségre lenne szüksége. A nyugdíjas klub
helyisége, a Mefavíz és a Szivárvány tánccsoport által használt helyiségek megfelelnének erre
a célra, mivel a mozgáskorlátozott WC is ott van kialakítva.
A nagy terem megmaradna.
A védőnői szolgálatot a mostani számítógépes terem helyére tudnám elképzelni.
A könyvtárba pedig be lehetne rakni a számítógépeket, és a nyugdíjasok klubszobája is az
lenne.
Jó lenne azt tudni, hogy mekkora a könyvtár látogatottsága, és azt vissza lehetne vinni az
iskolába.
Én egy ilyen szolgáltató házként tudnám elképzelni a faluház hasznosítását.
Bukta Mária képviselő
Döntenie kell most a testületnek, mivel ilyen költség mellett nem tölti be a szerepét a faluház,
kidobott pénz a 4,5 M Ft.
Ezáltal az egyik lehetőség az lenne, hogy május 31-el a faluházat bezárjuk. A nyugdíjasok
visszamehetnének régi helyükre az úttörő házba, a Mefavíz is keressen magának másik iroda
helyiséget.
Az, hogy milyen szolgáltató házat tudunk létrehozni, kialakítani a mostani faluház helyett, az
attól függ, hogy sikerül-e odahozni az orvosi rendelőt. Minden továbbiról utána lehet dönteni.
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Kérdés az, hogy sikerül átalakítani a faluházat homlokzat átalakítás nélkül és mindezt
mennyiből.
Az orvosi rendelőnek, a védőnői szolgálatnak és a gyógyszertár működtetésének szigorú
feltételei vannak, amit az ANTSZ-nek kell jóváhagyni.
Bukta Imre képviselő
Ha minden úgy kerül átalakításra, ahogy elő van írva, akkor az ANTSZ megadja az engedélyt
a működtetéshez.
Gazsi László képviselő
Ha jól tudom az ilyen intézményekben előírás a hideg burkolat.
Bukta Mária képviselő
A könyvtárral kapcsolatban még annyit jegyeznék meg, hogy még mindig nem kaptuk meg
Heverdle Emese írásos beszámolóját, pedig a döntéshez ez is kellene.
Valamint a faluház két dolgozója az írásos figyelmeztetést nem kapta még meg, pedig arról
döntött a testület.
Bukta Lajos képviselő
Én is támogatom a faluház hasznosítására felvetett javaslatokat. Hogy kik kapjanak ott helyet,
ezen komolyan el kell gondolkodni, minél kisebb átalakítással.
Lenne egy javaslatom azzal kapcsolatban, hogy még mielőtt az 5 év letelne, Veres Kálmán
vállalkozót meg kellene keresni és kötelezni arra, hogy a garanciális javításokat végezze el.
Mert véleményem szerint a főfalon a szigetelés nem lett elvégezve annak idején.
A másik dolog a faluház leltára. Egy nyitó és záró leltár elkészítése elengedhetetlen.
Bukta Mária képviselő
Bukta Imre már többször kérte a faluház leltárát, de még mindig nem kaptuk meg azt amit
pontosan kértünk.
Kérjük minél előbb az átadás kori leltárt, valamint szükséges egy április 30-ai fordulónapi,
tényleges mennyiségi felvétellel készült leltár elkészítése is.
Bukta Gábor polgármester
Akkor én egy ANTSZ-es szakdolgozót megkérek arra, hogy jöjjön ide, és mondja el, hogy
mik a feltételei pontosan ennek a szolgáltató ház létrehozásának.
Bukta Mária képviselő
Az orvossal és a testülettel egyeztetve, valamint Hegedűs Annával, aki a szükséges átalakítás
költségeiről tud tájékoztatást adni nekünk.
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Bukta Gábor polgármester
Felteszem szavazásra, hogy a képviselő testület döntsön arról, hogy a május 28-ig kötelező
működtetés után a mostani faluház ingatlanát május 31-én bezárja-e, és a további
hasznosításról a későbbiekben dönt.
Aki ezt elfogadja kérem kézfelnyújtással szavazzon.
5 igen, 1 nem, 0 tartózkodik szavazattal a testület elfogadta a faluház ingatlanának 2012
május 31-ével történő bezárását.
Mezőszemere Község Önkormányzat
képviselő-testület 25/2012 (IV.17.) sz.
határozata

Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő
testülete döntött arról, hogy a 2012. május 28-ig
tartó kötelező működtetés után a jelenlegi faluház
ingatlanát május 31-én bezárja, és a további
hasznosításról a későbbiekben dönt.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő testület

5.) Bejelentések, indítványok
Soltész Ferenc Dávid jegyző
Három alapító okirat módosítását kellene a testületnek elfogadnia. A módosítás csak az
adószám változását jelenti, a Gondozási Központ, Polgármesteri Hivatal és az Általános
Iskola esetében.
Az Iskoláéba még annyi a változás, hogy az elnevezés Általános Iskola és Óvoda Óvodai
tagintézményre módosul az Óvoda elnevezése. Ezáltal a vezetői pótlékot nem kell fizetni az
óvodába, mint tagintézmény vezetőnek.
Új adószáma lett és új bélyegzője.
Még benne van, hogy biztosítja az iskolai étkeztetést: tízórai, ebéd, uzsonna biztosítását is,
valamint szakfeladat szám változás van még benne.
Gazsi László képviselő
Bartók István és Kovács Anna nem vállalhatnak óvodai szakmai feladatokat, mivel nincs
végzettségük hozzá, ezért Ficsór Kálmánné lesz az óvoda szakmai csoport vezetője, aki
tájékoztatja az iskola igazgatót az óvodában történtekről.
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Bukta Gábor polgármester
Aki elfogadja a három alapító okirat módosítását kérem kézfelnyújtással szavazzon.
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő testület elfogadta az alapító okiratok
módosítását.

Mezőszemere Község Önkormányzat képviselőtestület 26/2012 (IV.17.) sz. határozata

Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő
testülete elfogadta a Gondozási Központ Alapító
Okiratának módosítását.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő testület

Mezőszemere Község Önkormányzat képviselőtestület 27/2012 (IV.17.) sz. határozata

Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő
testülete elfogadta az Általános Iskola és Óvoda
Alapító Okiratának módosítását.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő testület
Mezőszemere Község Önkormányzat képviselőtestület 28/2012 (IV.17.) sz. határozata

Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő
testülete elfogadta a Mezőszemere Község
Polgármesteri Hivatalának Alapító Okiratát.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő testület
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Bukta Gábor polgármester
A polgárőrség gépjárművének forgalmi engedélyét el kellett ma faxolni, hogy működik és
még meg van az autó. Egy probléma van, hogy le van járva a műszakija az autónak. El kell
vinni leműszakiztatni. Kérdeztem egy autószerelőt, aki azt mondta, hogy kb. 50.000 Ft-ba
kerül egy vizsgáztatás.
Az autó biztosítása flottában van megkötve, az Országos Polgárőr Szövetség fizeti ezért az
Önkormányzat azt nem tudja megszüntetni.
Ha sikerül levizsgáztatni lehetne több mindenre is használni, volt már korábban szó róla.
Bukta Mária képviselő
Ki a polgárőrség vezetője, és mikor jön el beszámolni?
Bukta Gábor polgármester
Bukta Sándor a vezető, de ő azt mondta, hogy nem akarja tovább csinálni. De addig amíg a
térfigyelő pályázat befogadásra nem kerül addig szükség van Bukta Sándor aláírására.
Bukta Lajos képviselő
Csináljon egy pénzügyi elszámolást, tartsa meg a beszámolóját, készítsen leltárt és utána
hivatalosan mondjon le.
Bukta Mária képviselő
A következő testületi ülésre jöjjön el a Polgárőrség parancsnoka.
Bukta Imre képviselő
A Polgárőrség egyesület, miszerint a vezető az egyesület felé tartozik elszámolással
közgyűlés keretén belül.
Az Önkormányzati támogatásról az Önkormányzat felé kell elszámolni.
Bukta Gábor polgármester
A képviselő testület hozzon egy határozatot arról, hogy a polgárőrség parancsnoka a
következő testületi ülésen számoljon be a polgárőrség 2011. évi tevékenységéről, valamint a
2012 évi tervekről, és az Önkormányzattól kapott pénzek felhasználásáról.
Aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő testület elfogadta.
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Mezőszemere Község Önkormányzat képviselőtestület 29/2012 (IV.17.) sz. határozata
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő
testülete határozatot hozott arról, hogy a Polgárőr
Egyesület parancsnoka a következő testületi ülésen
számoljon be a polgárőrség 2011. évi
tevékenységéről, valamint a 2012 évi tervekről, és
az Önkormányzattól kapott pénzek
felhasználásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő testület
Bukta Gábor polgármester
Van még valakinek bejelenteni valója?
Bukta Imre képviselő
A polgármester urat megkérem arra, hogy szóban adjon választ arra, hogy egy kazánt vagy
kettő kazánt kapott ajándékba az Önkormányzat.
Bukta Gábor polgármester
Egy kazánt kapott az Önkormányzat, ami az óvodába lett bekötve. Nincs másik kazán.
Bukta Imre képviselő
Akkor azt mondta a polgármester úr, hogy egy mezőkövesdi vállalkozótól kapta az
Önkormányzat a kazánt.
Bukta Gábor polgármester
Tóth István vállalkozó vette meg a kazánhoz az anyagot, a mezőkövesdi Kovács Kft
legyártotta, valamint Bukta József ide szállította, és Venesz Péter bekötötte.
Bukta Mária képviselő
Ez leltárba van véve az óvodánál? És hol az ajándékozási szerződés?
Bukta Gábor polgármester
Az óvoda leltárában szerepel, ajándékozási szerződés nem készült.
Gazsi László képviselő
A SZEMERE MAG Kft szerződése alá van-e már írva?
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Bukta Gábor polgármester
Alá van írva, egy mondat módosult, mégpedig a vállalt havi 230.000 Ft-os részletre
vonatkozóan. Ha havonta nem teljesülne, de év végére igen, akkor rendezettnek tekintik.
Elismerte a megállapodásban szereplő összes kötelezettségét.
Bukta Lajos képviselő
Jegyző úrtól kérdezném, hogy a gazdasági bűncselekmény gyanúja kapcsán tett feljelentés hol
tart? Lehet-e már tudni valamit az ügyről?
Valamint érdeklődnék, hogy a kommunális adók és a súlyadók jönnek-e befelé?
2012 január 1-től ezek nem képeznek adó titkot, nyilvános a nem fizetők listája, és annak
közzé tételéről a képviselő testület dönthet.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
A nyomozás megindult, ezen kívül egyebet nem tudok az ügyről elmondani, folyamatban van.
Érkeznek folyamatosan az adók a számlára. Sok letiltást is küldtem munkáltatónak,
nyugdíjfolyósítónak.
Gazsi László képviselő
Hol tart az ügy a betöréssel kapcsolatban?
Bukta Gábor polgármester
Azt kaptuk levélben, hogy a nyomozást felfüggesztik, valamint, hogy szakértő fog jönni a
páncélszekrényt megnézni.
Bukta Gábor polgármester
Mivel több hozzászólás ,bejelentés nem volt Bukta Gábor polgármester megköszönte a
képviselő testületi tagok megjelenését és az ülést 21 óra 15 perckor bezárta.

K.m.f.
Bukta Gábor
polgármester

Soltész Ferenc Dávid
jegyző
Bukta Mária
jegyzőkönyv hitelesítő

