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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület üléséről 2012. április 27-én
(péntek) du. 14 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

Lakosság részéről:
Bukta Gábor polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket a jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a megválasztott polgármester és a 6 megválasztott képviselőtestületi tag
jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja.
Javasolja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:
1.) 2011. évi költségvetési beszámoló
Bukta Gábor polgármester
Megkérdezem a képviselő testületet, hogy a meghívóban szereplő egy napirendi ponton kívül
van-e valakinek napirendre vonatkozó javaslata?
Gazsi László képviselő
A Start munkaprogrammal kapcsolatban egy településőrre lenne szükség, ezt szeretném ha
megbeszélnénk.
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Bukta Gábor polgármester
A beszámoló elfogadása után az „Egyebekben „megbeszéljük.
Bukta Imre képviselő
Szavazzuk meg az „Egyebeket” és abban az újság tartalmáról is beszéljünk.
Bukta Gábor polgármester
Aki egyetért az „Egyebek” napirendi ponttal a beszámoló után az kérem kézfelnyújtással
szavazzon.
Megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő testület elfogadta az
új napirendi pontot.
A jegyzőkönyvvezető Ficsórné Pécsi Judit, a hitelesítő pedig Bukta Mária korelnök.
1.) 2011. évi költségvetési beszámoló
Bukta Gábor polgármester
Az első napirendi pont témája a 2011.évi költségvetési beszámoló. A kiküldött anyagot
mindenki megkapta, a pénzügyi bizottság is átnézte, megbeszélte.
Megkérem a pénzügyi bizottságot, hogy ismertesse az anyagot.
Bukta Mária képviselő
A pénzügyi bizottság megtárgyalta a 2011. évi beszámolót.
A körjegyzőségről szeretnék egy pár szót szólni, mert nem mindenki volt ott tegnap az
egerfarmosi testületi ülésen.
Bukta Gábor polgármester
Külön kell venni. Most az önkormányzati beszámolót kell elfogadni, a mellékletben benne
lesz a körjegyzőség beszámolója is.
Bukta Mária képviselő
Tételesen végig mentünk a beszámolón, megtárgyaltuk a mérleget, a vagyon kimutatást.
A 3. oldalon a 2. mellékletből hiányoznak előirányzatok. Prokajné elmagyarázta, hogy 2012től ezeket az intézményeket külön kell szerepeltetni, és már a beszámolót is így kellett
elkészíteni.
Az önkormányzat által átadott pénzeszköz megegyezik az adott intézménynek a kiadásaival, a
tényleges felhasználásával.
Ami lényeges az a 31 M Ft forráshiány, és hiába, hogy 59 M Ft volt a költségvetési hiány és
úgy tűnt, hogy ez lesz a szükséges hitel állomány a működéshez, nem kellett a hitel állományt
tovább bővíteni. Ebben szerepet játszott az 1,4 M Ft-os ÁFA visszaigénylés a konyha
részéről, valamint a 2%-ra megemelt iparűzési adó, aminek a feltöltése már 2011
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decemberben jelentkezett. Hozzájárult az ÖNHIKI pályázaton nyert pénz is, amivel sikerült
az önkormányzat gazdálkodását egyensúlyban tartani.
Úgy gondolom, hogy a jövőkép ettől még lehet jobb is, ha az idei ÖNHIKI pályázaton ismét
nyerünk pénzt, és mivel a Kálmánházi húsüzem számláinak rendezése folyamatban van, így
azt a pénzt egyéb szállítói tartozások kiegyenlítésére lehet felhasználni.
A 3. sz. mellékletben a dologi kiadások az Általános Iskola 5-8 évfolyamon emelkedtek meg
lényegesen, amiatt, hogy az ÖNHIKI-ből kiegyenlítésre kerültek a fűtés számlák.
A 151.000-Ft-os előirányzat a vaksági járadéknak a teljesítése azért 282.000 Ft, mert itt lett
kimutatva a Kovács Dániel étkezési hozzájárulása az önkormányzat részéről.
125.000-Ft-tal van benne az az összeg, amit a képviselő testület megszavazott, hogy kapjanak
tankönyvtámogatást azok, akik nem részesülnek gyermekvédelmi kedvezményben.
A könyvvizsgálói jelentésis megállapított, hogy az Önkormányzat zárszámadása rendben van,
10 M Ft-tal csökkent a 2010 évhez képest az Önkormányzat kötelezettsége.
Ha a mérleggel alátámasztott készletek, eszközök, amit a könyvvizsgáló is megállapított,
hogy rendben vannak, akkor miért nem kaphatta meg a testület, konkrétan Bukta Imre a
faluház leltárát.
Prokajné Bukta Rita gazdálkodási előadó
A vagyonkataszterben nem olyan leltár van amit Bukta Imre képviselő kért, de én azt is
átadtam a jegyző úrnak.
Bukta Imre képviselő
Amit a jegyző úr nekem átadott, abban benne van az összeg, és benne van az, hogy miről szól,
és, hogy hány darab. De hogy konkrétan micsoda az nincs benne.
Prokajné Bukta Rita gazdálkodási előadó
Állóeszköz nyilvántartásban szerepelnek ezek az adatok, ott van nyilvántartási száma is.
Bukta Mária képviselő
Április 30-ai fordulónappal el kell készíteni a faluház leltárát, a nyilvántartásoktól
függetlenül, tényleges mennyiségi felvétellel.
Bukta Mária képviselő
Van-e valakinek kérdése a beszámolóval kapcsolatban? Ha nincs, javaslom elfogadásra.
Bukta Gábor polgármester
A könyvvizsgáló is elfogadásra javasolta.
Aki elfogadja a 2011.évi beszámolót, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattat a képviselő testület elfogadta a
2011. évi beszámolót.
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Mezőszemere Község Önkormányzat 5. sz. rendelete a 2011. évi költségvetés
zárszámadásáról
Mezőszemere Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990 évi LXV. törvényben biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló többször
módosított 1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltaknak megfelelően – figyelemmel a Magyar
Köztársaság 2011. évi költségvetésről szóló, 2010. évi CLXIX. törvényben foglaltakra tekintettel– az
alábbi rendeletet alkotja.

1.§.
Mezőszemere Község Önkormányzata és intézményei 2011. évi költségvetésének
végrehajtásáról készült beszámolót a mellékletek alapján az alábbi főösszegek szerint fogadja
el.
2011. évi teljesített bevétel:
2011. évi teljesített kiadás:

364.262 e/Ft
361.117 e/Ft

2011 évi teljesített személyi juttatás:
2011 évi teljesített munkaadói járulék:
2011. évi teljesített működési célú pénzeszköz átadás:
2011. évi dologi kiadás:

99.877 e/Ft
25.526 e/Ft
169.073 e/Ft
66.845 e/Ft

2011. évi teljesített működési célú kiadás összesen:

361.321 e/Ft

2011. évi teljesített beruházások:

191 e/Ft

1. A bevételek és kiadások teljesítésének összevont pénzforgalmi mérlegét az 1.sz.
melléklet tartalmazza.
2. A bevételeket szakfeladatonként /címrend/ szerint a 2.sz. melléklet szerint fogadja el.
3. A kiadásokat szakfeladatonként /címrend/ szerint a 3.sz. melléklet szerint fogadja el.
4. A felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 4.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. Az Önkormányzat és intézményei 2011. évi tényleges létszám adatait az 5.sz.
melléklet tartalmazza.
6. A 2011. évi pénzmaradvány összegét és felhasználását a 6. sz. mellékletben foglaltak
szerint hagyja jóvá.
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7. Mezőszemere Község Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített mérlegét a 7.sz.
melléklet szerint 525.540 ezer Ft mérleg főösszeggel hagyja jóvá.
8. Mezőszemere Község Önkormányzata 2011. évi működési és felhalmozási mérlegét a
8.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. Mezőszemere Község Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány
kimutatását a 9. sz. melléklet tartalmazza.
10. Mezőszemere Község Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését
a 10. sz. melléklet tartalmazza.
11. Mezőszemere Község Önkormányzata 2011. évi vagyonleltárát a 11. sz. melléklet
tartalmazza.
12. Mezőszemere Önkormányzat 2011. évben közvetett támogatást nem adott.

2.§.
(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Mezőszemere, 2012……………..

Bukta Gábor
polgármester

Soltész Ferenc Dávid
jegyző

Bukta Gábor polgármester
Mennénk tovább, ehhez kapcsolódik a következő dolog is, ez pedig a körjegyzőség.
Tegnap volt Egerfarmoson ezzel kapcsolatban közös testületi ülés. Mindenki tapasztalta aki
ott volt az ellenségeskedést Egerfarmos részéről a fizetés miatt. Az ő kimutatása szerint csak
79.000 Ft-ot kellene fizetnie, mivel hoztak most egy olyan határozatot, amiben az 50 %-ot
nem ismerik el. Mezőszemere kimutatása szerint pedig 719.000 Ft-tal tartozik még
Egerfarmos. Mi is ragaszkodtunk az álláspontunkhoz, fölösleges lett volna ott belemenni egy
meddő vitába, mivel nem engedtek a maguk igazából ők sem.

180
Annak idején abban egyeztünk meg, amiről testületi határozat is született, hogy 50-50 %-os
arányban fizeti mindkét önkormányzat a Lövei féle ügyben keletkezett költségeket.
Egerfarmos egyedül nem hozhatott volna olyan döntést, amiben nem ismeri el az 50-50 %-os
fizetést.
Jegyzőkönyvben döntés született arról, hogy 6 egyenlő részletben 50-50 %-ban fizetjük. Ezt
el is küldtük Lövei László ügyvédjének. Pajtók Gábor ügyvéd urat bíztuk meg a levél
megfogalmazásával A körjegyzőség költségvetésében, az elszámolásban benne van, hogy a
pénzmaradvány 610.975 Ft.
Prokajné felosztotta 305.000 -305.000 Ft-ra . Poczokné Egerfarmos polgármester asszonya
rögtön elfogadta a beszámolót, ezzel elfogadta az 50-50 %-os arányt.
Bukta Mária képviselő
Nem, Poczokné többször is hangoztatta, hogy ez a zárszámadás, nem része a körjegyzőség
beszámolójának.
Többször hangsúlyozta azt, hogy az 1-4 mellékletet fogadta el.
Bukta Gábor polgármester
A mérleggel is ugyanezt az összeget fogadta el.
Bukta Mária képviselő
Utólag már könnyű okosnak lenni, de onnantól kezdve amikortól nem fizette meg a felét, csak
annyit utaltam volna Löveinek, amennyit ő ide fizetett.
Bukta Gábor polgármester
A végrehajtó bennünket szólított volna fel. Mivel a munkáltató jogkör Mezőszemerén volt,
így mi fizettünk, ő csak utólag küldte mindig.
Bukta Mária képviselő
Tisztességtelen Gabriella részéről az, hogy az a 719.000-Ft ami Egerfarmos része lenne, ezt
mi már megfizettük, 2012. január 4 óta benne áll a pénzünk, és ő pedig 2011 november 8-ától
már nem fizette teljes összegben.
Amennyiben van arra lehetőség, hogy inkasszót nyújtsunk be, azonnal be kell nyújtani.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
Utána érdeklődtem a dolognak. Közjegyzőnél kell kezdeni, ő átadja az ügyvédnek. Iszonyú
kör, Egerfarmosnak még plusz 1 M Ft-ba kerülne.
Bukta Lajos képviselő
Mivel körjegyzőségről van szó, 2 képviselőtestületet is érint a dolog. Nekem az a
véleményem, hogy az a határozat amit ők meghoztak, jogtalan, érvénytelen, hatályon kívül
kell helyezni, mert ő ilyet nem hozhatott volna.
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Bukta Gábor polgármester
Ha valamit közösen döntöttünk el, azt csak közösen lehet visszavonni, vagy módosítani.
Bukta Mária képviselő
A Közigazgatási Hivatalnál kellene kezdeményezni, hogy érvénytelenítse Egerfarmos
határozatát, és szólítsa fel, hogy fizessen.
Bukta Gábor polgármester
Felolvassa a 2011.07.28-án tartott közös testületi ülésről készült jegyzőkönyvet, amiben
döntött a két testület a fizetésről.
Egerfarmos 2012 március hónapban vonta vissza a határozatot. Kifizetés után már nem lehet
határozatot visszavonni. Jogtalanul tartotta vissza a 2011 december havi összeget.
Egarfarmos nem teljesítette a részletfizetési kötelezettségét.
Ez alapján kell valamit lépni.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
Megszegte a részletfizetési kötelezettségét.
A Kormányhivatalhoz kell elsősorban fordulni a Törvényességi osztályhoz, ellenkező esetben
a bírósághoz.
Bukta Gábor polgármester
6 hitelesítő van a közös testületi ülés jegyzőkönyvében, ezt visszavonni nem lehet.
Molnár Irén képviselő 15.13-kor távozott.

2.)Egyebek
Bukta Gábor polgármester
A második napirendi pontban Prokajné Bukta Rita kérte, hogy mivel május 2-a az ÖNHIKI
beadási határideje, a képviselő testületnek hozni kell egy határozatot, hogy a 2012. évi
támogatásra vonatkozó pályázatát benyújthassa.
Bukta Mária képviselő
Ha a Kálmánházi Húsüzem számlái kiesnek, akkor is be tudjuk adni a pályázatot?
Bukta Gábor polgármester
Azt még szerepeltetni kell, mivel még nincs kifizetve, a megállapodástól független.
Még meglévő tartozásnak minősül, növeli az esélyt az ÖNHIKI pályázat elnyerésére.
Van e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése?
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Aki egyetért azzal, hogy Mezőszemere Község Önkormányzata az ÖNHIKI pályázatot
benyújtsa kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő testület elfogadta a
pályázat benyújtását.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő
testület 31/2012 (IV.27.) sz. számú határozata
Mezőszemere Község Önkormányzat képviselő
testülete a Magyarország 2012. évi központi
költségvetéséről szóló 2011.évi CLXXXVIII.
Törvény 6. melléklet 2. pontja alapján támogatási
igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok 2012.évi
támogatására.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő testület

Bukta Gábor polgármester
A takarékszövetkezethez benyújtott hitel, amiről a múlthéten hétfőn már volt szó, a 9.761 E
Ft, amire újra beadtuk a hitelszerződést, ami már az 5. számú kölcsönszerződés módosítása
volt, ötödjére került módosításra. Az igazgatóság elfogadta. Az önkormányzatnak van egy 10
M Ft-os folyószámla hitele, van a másik 10 M Ft-os működési hiteltartozásunk, amiről a
múltkor döntöttünk, hogy a 9 M Ft feletti részt kifizetjük. Ehhez képest most a
takarékszövetkezet igazgatósága úgy döntött, hogy mivel ez már a 6. kölcsönszerződés, és
mivel már 5 hosszabbítás volt, és a kamat törlesztés havonta esedékes, de a tőke törlesztésben
előírta, hogy 2012 évben a lehetőségekhez képest szeptember 30-ig 3 M Ft tőke törlesztést
kellene befizetnünk, 2012.december 31-ig 2 M Ft-ot, 2013 március31-ig 2 M Ft-ot, 2013
április 30-ig 2 M Ft-ot kell az Önkormányzatnak visszafizetni. Ezt előírta, ettől valamilyen
szinten az Önkormányzat eltérhet, de mivel ez a 10 M Ft működési hitel, az adós tudomásul
veszi, hogy a hitel további módosítására nincs lehetőség. 2013 április 30.-ig vissza kell fizetni
a 9 M Ft-ot, vagy másik lehetőségként át lehet váltani hosszú lejáratú kölcsönre, de annak
sokkal magasabb a kamata.
A működési hitelt egy év alatt vissza kell fizetni, a Takarékszövetkezet a kintlévőségeket
nem tudja tovább finanszírozni.
Bukta Lajos képviselő
2013-tól csak az Államkincstár engedélyével vehetnek fel az Önkormányzatok működési
hitelt.
Bukta Gábor polgármester
Az Önkormányzatnál adóhivatali ellenőrzés zajlik, az ÁFA visszaigénylés kapcsán.
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Berendelték az Önkormányzatot az ÁFA ellenőrzésére. A Központi Konyha kifizetett számlái
után tudjuk visszaigényelni az ÁFÁ-t. Tavaly az ÖNHIKI pályázaton nyert összegből sikerült
nagyobb mennyiségű számla tartozást rendezni, ezért keletkezett nagyobb összegű ÁFA
visszaigénylése az Önkormányzatnak.
Ott derült ki, hogy 2009 január 1-től van egy új jogszabály, miszerint az óvodában és az
iskolában ingyen étkező, gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekek után kiállított
nullás számla után, ami után a szülő nem fizet, az Önkormányzatnak kell kifizetni a jelenleg
27 %-os ÁFÁ-t.
A nyersanyagnorma értéknek amit a konyha megrendel, ezt minden egyes gyerekre ki kell
vetíteni, és ennek az ÁFÁ-ját kell befizetni.
2011. szeptembertől 2012 februárig terjedő időszakot vizsgálják. Ezt most kiszámolják, és
levonásra kerül az általunk visszaigényelt ÁFA összegéből.
Most 2010 szeptembertől 2011 augusztusig önrevíziót végzünk. Akkor még nem volt 100 %os a mentesség, valamennyit fizetni kellett a szülőnek is, és az után akkor be lett fizetve az
ÁFA.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
2009 előtt a nullás szolgáltatás után is be kellett fizetni az ÁFÁ-t, kivéve a gyermekvédelmi
támogatást. 2009. január 1-től viszont az után is be kell fizetni.
Azért mentünk be személyesen, hogy ne terjesszék ki az ellenőrzést más időszakra.
Bukta Gábor polgármester
Azt mondták nem terjesztik ki ha az önellenőrzést elvégezzük. Vagy a 25 %-ot fizetjük be
nullás étkezések után, vagy arányosítva kell befizetni az ÁFÁ-t.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
A 14/69 sz. ÁFA törvényben van leírva a gyermekétkeztetés.
Bukta Gábor polgármester
Az ÖNHIKI miatt derült ki, a nagy számla befizetés miatt keletkezett ÁFA visszaigénylése a
hivatalnak. Ha nem nyújtottuk volna be, akkor ki sem derült volna.
Gazsi László képviselő
Lenne egy előterjesztésem mint a településfejlesztési bizottság elnökének, mégpedig a Start
munkaprogram irányítójaként, hogy a mezőgazdasági projektben amit már elültettünk, -ma
például az uborkát-, minden szépen ki van kelve, a jövő héten már kapálnak.
Volt egy ellenőrzés a héten. Suszter Zsolt rendőr alezredes úr jött ki ellenőrizni a projekteket.
Mindennel meg volt elégedve, szúrópróbaszerűen fog ellenőrzést tartani a jövőben is.
Bukta Mária képviselő
Azt mondta mindennel meg van elégedve? Ma itthon voltam, és láttam ahogy az asszonyok a
parókia udvaron ültek másfél óráig, a férfiak meg a telek végén a bokrokban.
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Bukta Gábor polgármester
Azért ültek ott, mert ma reggel elmentünk Irénkével munkaruha ügyben, Laci meg nem tudott
egyszerre három helyen lenni.
Gazsi László képviselő
Ma reggel felhívtam Molnárné Ködmön Katalint, hogy az egyház fűnyíróját adja ide amivel
lenyírják a parókia udvarán és környékén a füvet. Molnárné azt mondta, hogy a
közmunkásoknak nem adja oda a fűnyírót, ő úgy gondolta, hogy az önkormányzati gépekkel
oldjuk meg.
Azért ültek ott az asszonyok, mert a fűnyíróra vártak, hogy utána össze tudják gereblyézni a
füvet.
Bukta Gábor polgármester
Budainé Tóth Eleonóra mivel az ellenőrzés napján éppen nem dolgozott, és a jelenléti íveket
nem adta le, ezért szóbeli figyelmeztetést kapott, azért meg, hogy valamelyik nap ittasan jött
be dolgozni írásbeli figyelmeztetést.
Bartus Attila munkaviszonyát megszüntettük, mivel ebben a hónapban csak 4 napot dolgozott.
Azt mondta az alezredes úr, hogy azonnal ki kell rúgni.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
Volt bent nálam a napokban egy dolgozó, aki elmondta, hogy Molnár József ittasan neki ment
villával, pedig ő csak segíteni akart neki.
Gazsi László képviselő
Azt mondta az alezredes úr, hogy mindig legyen bent a hivatalban a jelenléti ív, ha jön
ellenőrizni, magához veszi, most már tudja hol vannak a területek, ki megy és ellenőrzi, hogy
ott van e mindenki, és szondája is van amit azt mondta használni is fog.
A területeket rendben találta, főleg az összetétel aránya miatt. Mondta, hogy van olyan hely,
ahol még a zsákban van a vetőmag.
Bukta Gábor polgármester
A rendőrök nem ellenőrizhetik a Start munkaprogramban dolgozókat. Ha arra járnak rájuk
néznek, nem mernek fát lopni, de azon kívül mást ellenőrizhetnek.
Bukta Lajos képviselő
Az tényleg úgy van ha valakit el kell küldeni 3 évig nem kap semmilyen ellátást?
Gazsi László képviselő
Ha valaki azért lesz elküldve mert ittas volt, vagy ő mond fel semmilyen ellátást nem kap 3
évig, ez így van. De ez el lett mondva az elején mindenkinek.
Folytatnám az előterjesztésem.
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A mezőgazdasági termések megóvása érdekében 3 hónapra megbízási szerződéssel település
őrt kellene alkalmazni, akinek ezen kívül még az lenne a feladata, hogy vigyázzon a település
környezetére, az illegális szemét lerakásokra, a trágya lerakására, a faluban szemetelőkre,
valamint a buszmegállók tisztaságára.
Én személy szerint Lakatos Rudolfra gondoltam, mivel neki van vagyonőri vizsgája.
Kapjon egy kerékpárt, egy mobiltelefont, távcsövet, noteszt, tollat, sárga mellényt.
Bukta Mária képviselő
Mielőtt erről dönt a testület, mivel anyagi vonzata is van a dolognak, a testületnek meg
kellene ismernie ezt az embert, mielőtt bizalmat szavazunk neki.
Bukta Gábor polgármester
Az ÉVIZIG-nél van alkalmazásban és most hosszabbították meg a munkaszerződését
december 31-ig. Holnap mondják meg, hogy át tudják-e nekünk adni, úgy, hogy adunk
helyette másikat embert.
Bukta Lajos képviselő
Én ismerem Lakatos Rudolfot és a családját, másképp gondolkodik mint a többiek. Rendes
család.
16.27-kor Bíró Rita képviselő távozott.
Gazsi László képviselő
Tudomásomra jutott, hogy Zrupkó Sándorné lánya, aki az Árpád úton lakik éhezik. Az
óvónők mondták, hogy nekik meséli a kislány, hogy éhesen fekszik le, reggel is éhesen megy
óvodába.
Bukta Lajos gyámügyisnek ki kellene menni a családhoz.
Bukta Gábor polgármester
A másik gond annál a családnál, hogy a házba ahol laknak, nem tudnak bejelentkezni, mivel a
tulajdonos nem ír alá nekik.
Bukta Mária képviselő
Az a kislány biztos, hogy nem éhezik. Én naponta látom, nem úgy néz ki mint aki nem kap
enni.
Bukta Mária képviselő
Jegyző urat kérnénk meg arra, hogy segítsen ennek a családnak, fel kell keresni a
lakástulajdonost, hogy be tudjanak jelentkezni a lakásba, hogy a lakásfenntartási támogatást
megkaphassa.
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Bukta Lajos képviselő
Ha az óvónők ilyet tapasztalnak az óvodában, akkor írásban kell felém jelezni az esetet.
Gazsi László képviselő
A vasat eladtuk a Polgármesteri Hivatal udvaráról, valamint a főző üstöt 20.000 Ft-ért, és
abból fogjuk megrendezni a közmunkásoknak április 30-án a majálist.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
Érkezett egy segély kérelem, amit el kellene bírálni a képviselő testületnek.
Pásztor Hajnalka a magas éves villanyszámla tartozása kiegyenlítéséhez kérne az
önkormányzattól támogatást.
Bukta Mária képviselő
Közüzemi számlatartozásra soha nem adtunk segélyt.
Bukta Gábor polgármester
Aki egyetért azzal, hogy Pásztor Hajnalkának adjunk segélyt, az kérem kézfelnyújtással
szavazzon.
0 igen, 5 nem, 0 tartózkodik szavazattal a testület elutasította a kérelmet.
Bukta Imre képviselő
Kérdezném a polgármester urat, hogy Bukta Sándorral a polgárőr parancsnokkal sikerült-e
beszélni? Az előző testületin volt róla szó.
Bukta Gábor polgármester
Beszéltem vele, elmondtam neki, hogy testületi határozat van róla, hogy beszámolási
kötelezettsége van a testület felé, az önkormányzattól kapott pénzek elszámolása kapcsán.
Azt mondta jönni fog, írásos meghívót küldünk neki a következő testületi ülésre.
Bukta Imre képviselő
A másik dolog, a hangos megafonnak a beszerzése. 2011 novemberében határoztunk róla,
hogy megveszünk egy hangos megafont. Gazsi László képviselő úr van megbízva vele, hogy
megnézze, és megvegye.
Fontos lenne sok esetben a lakosság tájékoztatása. Jövő héten be kell szerezni.
Gazsi László képviselő
Én már néztem, 25-30.000 Ft körül van az ára annak ami szivargyújtós és digitálisan ismétel.
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Bukta Lajos képviselő
Én kölcsönkértem múltkor Szihalomtól, azt mondják el is adják 10.000 Ft-ért mert nekik nem
kell, csak az a baj, hogy az elemes.
Bukta Imre képviselő
Akkus, vagy szivargyújtós kell.
Gazsi László képviselő
Júniusra ha elbírálják a hangos híradó pályázatot, 1 hónapon belül kész, szerintem addig várni
kellene.
Bukta Imre képviselő
A következő dolog amiről szeretnék szólni, az ásványvíz minősítési vizsgálat. Pénz kérdése
volt ez annak idején, most ne legyen az, mert értékesíteni szeretnénk ezt a területet, a vizet, a
kutat. Ahhoz hogy ez sikeres legyen, ahhoz kell a minősítési vizsgálat. Ennek a
dokumentációnak a birtokában lehet „házalni”.
Bukta Imre képviselő
Jegyző úr azt mondta, hogy volt bent az építési hatóságnál a romos házak ügyében, szeretném
megkérdezni mit tudott ebben az ügyben intézni.
Bukta Gábor polgármester
Életveszély esetén a jegyző hozhat határozatot a lebontásról. Fényképpel alá kell ezt a tényt
támasztani és az építési hatóság erre megadja az engedélyt.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
Eddig azért nem történt bontás, mert nincs gép, ha az önkormányzatnak lesz gépe akkor le
lehet bontani a házakat.
Bukta Imre képviselő
A start munkaprogramban vásárolható markoló beszerzése hol tart?
Bukta Gábor polgármester
Az AXIÁL-os üzletkötő ígérte, hogy ha lesz olyan pályázó aki új gépre pályázik, és az
önerőbe bead egy használt gépet azonnal szól nekünk.
De addig is nézni kell olyat amin elől kanál van, hátul markoló.
Bukta Imre képviselő
Vegyünk egy traktort ezen a pénzen és hozzá feltéteket: tárcsát, ekét, markoló fejet.
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Bukta Gábor polgármester
Május 15-e után tudunk csak elmenni megvenni, mert akkor kapjuk meg a pénzt.
Bukta Imre képviselő
A Testületi Értesítő tartalma rendben van-e így, mehet-e tördelés alá polgármester urat
kérdezem elsősorban.
Bukta Gábor polgármester
A jegyző úrtól kérdezném, hogy az adóval kapcsolatos dolog maradhat-e benne így, vagy van
esetleg ezzel kapcsolatban már információja.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
Újabb információm nincs, szerintem így le lehet írni.
Bukta Imre képviselő
Még egy gondolatom lenne. A Kossuth útról lefordulva a temetőbe, van egy háromszög alakú
terület ahol, most az autók járnak az Arany János út felé. A Civil egyesület úgy gondolta,
hogy ezt a területet felásná- a közmunkások segítségével- és virágokat ültetne oda, és a
továbbiakban gondozná is. Ennek a megvalósításához kérnék embereket.
Bukta Gábor polgármester
Megkeresett a Borsodi vizet palackozó Orsós Sándor úr. Hozott anyagokat, valamint azt
mondta hogy a jövő héten ismét eljönne és vinne vízmintát, amit megnézetne. A
mezőszemerei vizet szeretné itt palackozni helyben.
Szeretne eljönni a képviselő testülethez és elmondaná ő pontosabban. Nem szeretnének
megvásárolni semmit, ők adnák a gépparkot, szakembert.
Az önkormányzattal közösen szeretne kialakítani egy palackozót. Az átalakításokat ők
finanszíroznák.
Bukta Imre képviselő
Arról van e valamilyen dokumentum, hogy Majoros Balázs miért lépett vissza?
Bukta Gábor polgármester
Majoros Balázs itt volt a testületi ülésen, kijelentette, hogy egy portfóliót kell készíteni a CBA
felé amit elvisz az igazgatósághoz. Azt mondta mivel a kormány nem írt ki pályázatot, nem
volt pályázati lehetőség. Azóta nem keresett.
Bukta Gábor polgármester
Mivel több hozzászólás ,bejelentés nem volt Bukta Gábor polgármester megköszönte a
képviselőtestületi tagok megjelenését és az ülést 17 óra 18 perckor bezárta.
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