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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület üléséről 2012. augusztus
28-án (kedd) du. 14 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 me gválasztott képviselőtestületi tag
közül 5 jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja.
Javasolja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

1.) Startmunka-programmal kapcsolatos megbeszélés.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
2.) Jegyző felmondása
Előadó: Bukta Gábor polgármester
3.) ÖNHIKI pályázat benyújtása
Előadó:Bukta Gábor polgármester
4.) Rendelet módosítása, törvényességi észrevételre
Előadó:Soltész Ferenc Dávid jegyző
5.) Egyebek
Előadó: Bukta Gábor polgármester
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Bukta Gábor polgármester
Megkérdezem, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontokkal a képviselő testület
egyetért-e, van-e valakinek napirendi pontra javaslata?
Gazsi László képviselő
Nekem lenne egy javaslatom napirendi pontra, három beterjesztést szeretnék ismertetni.
Bukta Imre képviselő
Én is szeretnék kérni egy napirendi pontot. Falugyűlés összehívásával kapcsolatban, valamint
a nem lakott ingatlanok helyzetével kapcsolatban.
Bukta Gábor polgármester
Akkor a következőképpen alakulnak a mai testületi ülés napirendi pontjai:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Startmunka-programmal kapcsolatos megbeszélés.
Falugyűlés összehívása, melynek témája a lakott és nem lakott ingatlanok helyzete.
ÖNHIKI pályázat benyújtása.
Rendelet elfogadása, illetve rendelet módosítása, törvényességi észrevételre.
Egyszeri iskolakezdési támogatás megszavazása.
Jegyző felmondása.
Egyebek.

Aki egyetért a napirendi pontokkal, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő testület elfogadta a
napirendi pontokat.
A jegyzőkönyvvezető Ficsórné Pécsi Judit, a hitelesítő pedig Bukta Mária képviselő.
Megállapítom, hogy a képviselő testület egyhangúlag elfogadta.
1.) Startmunka-programmal kapcsolatos megbeszélés
Bukta Gábor polgármester
Vannak a Startmunka programnak jó és rossz oldalai is. A jó oldala az az, hogy az
embereknek valamilyen szinten munkát biztosítanak ezáltal.
A mezőgazdasági projektről szeretnék először beszélni, aminek a napokban történt meg az
elszámolása.
A megvásárolandó gépek közül még a tárcsa, a borona és az eke az, ami nem lett
megvásárolva.
De mivel nagyobb felhasználtsága volt az üzemanyagnak, mint ami a pályázatban szerepelt,
ezért átcsoportosításra volt szükség. A közút projektből kellett átcsoportosítani a pénzt.
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Így elszámolás után megkapjuk a mezőgazdasági projektben visszatartott 30 %-os összeget.
A Munkaügyi Központ elfogadta az elszámolást, ellenőrzés után 15 napon belül küldik a
pénzt.
A fennmaradó hiányosságokat lehet ebből a pénzből megvásárolni, és utána újabb projekttel
lehet elszámolni, és akkor talán sikerül megvásárolni a multifunkcionális gépet.
A másik probléma a megtermelt zöldségekre vonatkozik. Az óvoda pincéje már megtelt a
konyhán befőzött paradicsom pürével.
Ennek étékesítésére kellene valamilyen megoldást keresni, mert ezt a mennyiséget Bóta úr
biztos, hogy nem fogja átvenni.
A burgonya kiszedésre került, a babot is leszedték. Lassan a mezőgazdasági projekt ki fog
futni teljesen.
Bukta Mária képviselő
Én az elszámolással kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy az elszámolás úgy történt meg,
hogy a betervezett eszközök nem lettek megvásárolva?
Bukta Gábor polgármester
A belvíz projektbe lett betervezve a multifunkcionális gép, ami az ekét, boronát, tárcsát húzza
majd, de azt már csak a következő évi projektnél tudjuk hasznosítani, a talaj előkészítésénél.
A projektek egy részét nekünk kell megelőlegezni, az utolsó elszámoláskor marad meg
nagyobb összeg, amiből meg tudjuk venni a nagy értékű gépet.
Bukta Mária képviselő
A termékértékesítéssel kapcsolatban pedig arról volt szó, hogy Bóta átveszi, az 50-50 %-ban
lefagyasztott paradicsomot, és paprikát, valamint a paradicsompürét.
Bukta Gábor polgármester
Ez hatalmas mennyiség, az ecetes almapaprikára pedig azt mondta, hogy abból csak k is
mennyiséget tud átvenni.
Gazsi László képviselő
Az itt a kérdés, hogy a nagy mennyiséggel mi legyen?
Bukta Mária képviselő
A pincében 2 évig is eláll a sűrített paradicsom. Amit nem vesz át Bóta, arról később is
ráérünk dönteni.
Bukta Gábor polgármester
Kiszedésre került a burgonya is, az is az óvoda pincéjébe kerül, a hagyma pedig az iskola
padlására.
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Molnár Irén képviselő
Zöldség, répa nincs, a babot leszedték, kifejtették, a betakarítás lassan a végéhez közeledik. A
hátralévő 1 hónapban mit fognak csinálni az emberek?
Bukta Gábor polgármester
A gaztalanítás, égetés, a terület rendbetétele, előkészítése szántásra. Az is az ő feladatuk.
Molnár Irén képviselő
Pénteken közölve lett az összes dolgozóval, hogy hétfőn mindenki krumplit fog ásni. Ennek
ellenére nagyon sokan nem jöttek el.
Meg lett mondva nekik, ha ki lesz ásva mindenki hazavihet egy vödör krumplit. De a végén
elszabadult a pokol, szörnyű volt ami ott kialakult.
Vannak olyan emberek, akik egyáltalán nem, vagy csak ritkán jártak be dolgozni. Fegyelmit
kellene adni egy pár embernek. Ez tovább így nem mehet.
Bukta Mária képviselő
Ha Laci és Irénke tudják, hogy kik azok az emberek akik megtagadták a munkát, kik azok
akik loptak, akkor hozzon határozatot a testület arról, hogy fegyelmibe részesítjük. Ez az első,
amennyiben ezek után sem dolgozik rendesen el kell küldeni, de úgy, hogy 3 évig ne kapjon
segélyt. Egyedül ez lehet visszatartó erő ezeknél az embereknél.
Meg kell tenni ezt a lépést, főleg, ha jövőre is akarunk ilyen programot. Azt ne higgyék, hogy
ezt büntetlenül hagyjuk.
Gazsi László képviselő
Krumpli szedésnél is az volt a gond, hogy hiába mondtuk azt, hogy mindenki vihet haza
belőle, nem lehetett őket megfékezni, vitte mindenki.
Bukta Lajos képviselő
Akkor ez lopásnak minősül.
Bukta Mária képviselő
Ilyet nem lett volna szabad mondani nekik, hogy vihetnek belőle haza.
Nekem továbbra is az a véleményem, hogy fegyelmit kell adni az embereknek. Hozzunk
határozatot erről.
Gazsi László képviselő
Van-e ehhez nekünk jogkörünk, hogy ilyen határozatot hozzunk?
Bukta Lajos képviselő
Ha nincs, akkor a Kormányhivatal majd közli azt velünk, ha jogsértő volt.
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Bukta Gábor polgármester
Már többen kaptak írásbeli figyelmeztetést, azok már el is mentek, felmondtak.
Gazsi László képviselő
Ezek az emberek már most kérték, hogy jövőre be se válogassuk őket a közmunkára.
Bukta Gábor polgármester
Határozat nélkül is megkapják az írásbeli figyelmeztetést.
Bukta Lajos képviselő
Ki íratja alá a jelenléti íveket?
Gazsi László képviselő
A brigádvezetők íratják alá a reggeli kezdést itt az udvarban.
Bukta Mária képviselő
Délután 4 órakor szintén itt írják alá a távozást! Aki nem írja alá délután, annak igazolatlan a
napja.
Napközben pedig többször ellenőrizze őket Lakatos Rudolf, azért is lett felvéve többek
között.
Bukta Gábor polgármester
Csütörtök éjszaka lopták a krumplit, kint voltam én is. Megfogtunk 3 csapatot, elzavartuk
őket. Rudi azt mondta, egyedül nem csinálja. Mondtam, keressen maga mellé olyat, akiben
megbízik.
Linda és Gizi gyerekei a paradicsomot lopták, ők meg várták őket a Rima hídon.
Bukta Mária képviselő
Fel kellett volna őket jelenteni.
Bukta Gábor polgármester
Tudják, hogy a gyerekeket nem lehet büntetni, azért küldik őket.
Gazsi László képviselő
Mivel nem zárt területről van szó, hiába jelentjük őket fel. Meg 20.000 Ft alatt van a lopás
értéke, a rendőrség nem foglalkozik vele.
Én az idén szívesen elvállaltam, de jövőre csinálja az, aki akarja, én nem vállalom tovább,
mert ez szélmalomharc.
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Bukta Imre képviselő
A Start munkaprogrammal kapcsolatban szeretnék mondani valamit. A polgármester úr
„politikai akcióját” kell megemlíteni, és azt, hogy miért nincs becsülete ennek a 47.000 Ftnak.
Az újságból értesültem róla, hogy itt járt Nyakó István szocialista politikus, aki országgyűlési
képviselő, a Népszava újságírója, és még mások is, akik uszító röplapokat osztogattak.
Reggel 8 órakor felsorakoztak a közmunkások. Molnár Irén képviselő társam jelen volt, és
neki úgy lett közölve, hogy ellenőrzés lesz a BM-től.
Ezzel szemben 8 óra előtt megjelent a Polgármesteri Hivatalban Nyakó István, és a
polgármesterrel tárgyalt. Utána kimentek a közmunkásokhoz, és kb. ¾ órás, szakszervezetbe
való tömörülés címszó alatt, kormányellenes uszítás történt.
Felolvasnám a felhívást, amit a jegyzőkönyvhöz kérek csatolni.
A polgármester úr segédletével, és engedélyével osztogatták, valamint a hivatal
fénymásolóján sokszorosították.
A polgármester beengedte a politikát a Polgármesteri Hivatal udvarába. Véleményem szerint
elitélendő, ezzel nagy kárt okozva az Önkormányzatnak.
Ezért Tállai András Államtitkár úrnak írtunk egy levelet, amit szintén felolvasnék, és kérem
azt is a jegyzőkönyv mellé csatolni.
A Népszavában megjelent cikk azt írta, hogy Heves megyében 2 településen fogadták őket.
Bukta Gábor polgármester
Telefonon kerestek meg engem, ahol azt közölték, hogy alakult egy szakszervezet, ami a
reggeli ellenőrzésnél szeretne az emberekkel találkozni, és hogy van-e erre lehetőség.
A telefonhívással egy időben itt volt Molnár Irén, és Bukta Lajos képviselő is a hivatalban, és
akkor elmondtam nekik is, amit a telefonban közöltek velem.
Reggel is azt mondták, mikor eljöttek, hogy a szakszervezet alakulásáról szeretnének az
emberekkel beszélni.
Megkérdeztem, hogy van-e ennek valami hátul ütője, azt mondták nincs. Senkit nem lehet
kitiltani a hivatalból.
Hátra mentem velük az udvarba, és én ott is hagytam őket. Lajos, és Irénke voltak ott. Ők is
végig hallgatták, és ők sem szóltak semmit, hogy hagyják abba. Mikor én visszajöttem a
hivatalba, már nem voltak itt.
Több helyen jártak, a környező településeken is voltak.
Majd Tállai úr eldönti, hogy mi legyen az üggyel.
Bukta Imre képviselő
A polgármester megint hazudik, nem mond igazat.
Bukta Gábor polgármester
Kikérem magamnak! Lezárom az ügyet, nem óhajtok vitába ke veredni. Ne személyeskedj, a
vitát lezárom!
Bukta Imre képviselő
Nem kellett volna beengedni őket.
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Bukta Gábor polgármester
Joga van bárkinek a hivatalba bejönni.
Bukta Lajos képviselő
Polgármester úrtól kérdezem, hogy amikor reggel itt bent beszélté l Nyakó Istvánnal, láttad e
ezt a levelet, mutatták-e neked?
Bukta Gábor polgármester
Nem láttam, nem mutatta. Hogy mit osztogattak, arról én nem tudtam ,mert nem voltam itt.
Van-e még a Start munkaprogrammal kapcsolatban valakinek kérdése?
Molnár Irén képviselő
A hátralévő időben, hogyan lesz irányítva a munka?
Bukta Gábor polgármester
Holnap legyen ellenőrzés, menjen ki a testület. Jövőre pedig fel kell venni valakit, aki
ellenőrzi őket.
2.) Falugyűlés összehívása, melynek témája a lakott és nem lakott ingatlanok
helyzete.
Bukta Imre képviselő
Évente kötelező az összehívása, lakosságot érintő problémák vannak, ami nem tűr halasztást.
Azt beszélik a faluban, hogy szervezetten fognak ide költöztetni romákat.
A lakosság kérdése az, hogy a polgármester tényleg szervez-e a miskolci Avas lakótelepről
ide romákat?
A helyi rendőr is mondta már, hogy ő is hallotta.
A lakosság részéről, és ebbe beleértem a roma lakosságot is, félelem van, hogy mi lesz itt, ha
a 40-50 roma család betelepedik a faluba.
Emiatt kérném sürgősen összehívni a falugyűlést. Nagy bajok vannak Szemerén, utolsó előtti
pillanatban vagyunk.
Véleményem szerint a polgármester nem fogja megakadályozni, hogy ide ne települjenek be.
A túlélésért küzd, kellenek a szavazatok.
Véleményem szerint a Rákóczi úti ingatlant az Önkormányzat is megvásárolhatta volna, és
akkor nem költözik ide a 9 roma.
Bukta Gábor polgármester
Annak a háznak a tulajdonosa, annak idején a jegyző úrnál volt bent és akkor 1,5 M Ft-ot kért
volna érte.
Az Önkormányzatnak nincs ennyi pénze.
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Bukta Gábor polgármester
Az hogy én nem teszek ellene semmit az nem igaz, itt az a baj, hogy te engem rossz színben
akarsz feltüntetni.
De a polgármester, vagy az Önkormányzat nem tud minden egyes lakást megvásárolni. Lehet,
hogy a képviselők közül vannak olyanok, akiknek anyagi lehetőségei megengednék azt, hogy
felvásárolják az ingatlanokat.
A szóbeszéd a rendőröktől kezd kialakulni, mert először a jegyzőt kérdezte meg a körzeti
megbízott, hogy igaz-e, hogy 40 család ideköltözik? Aztán megkérdezett engem 2 nap múlva,
mert ő faluban ezt hallotta.
Neki kellene ezzel foglalkozni, nem pedig azzal, hogy déli 12 órakor bicikliseket büntet meg,
mert nincs lámpa rajta.
Panaszt fogok tenni a megyei kapitányságon.
Azok az ingatlanok, amiket hírbe hoztak, mint pl. a Tuza Tibi háza, nem eladó. Nyilatkozatot
írt róla, amit kér a jegyzőkönyv mellé csatolni.
De ha valaki el akar adni egy lakást, van-e valakinek beleszólása?
Bukta Imre képviselő
Természetesen nincs, de lehet koordinálni a dolgot. Csomó kintlévősége van az
Önkormányzatnak, azt be kell hajtani, és abból megvenni a házakat.
Jegyző úr mondta, hogy 14 M Ft kintlévőség van.
Bukta Mária képviselő
Hozzon ma ez a testület egy olyan határozatot, miután én is hallottam a miskolci polgármester
nyilatkozatát, hogy az Önkormányzat felvásárolja a nem lakott ingatlanokat. Meg kell
keresnünk a nem lakott ingatlanok tulajdonosait, hogy az Önkormányzat bejelenti vételi
szándékát. Véletlenül se fordulhasson elő ilyen dolog, mert már itt valóban elhangzottak
konkrétumok is. Véleményem szerint ezt a határozatot hozzuk meg.
Semmiféle anyagi elkötelezettséget jelen pillanatban nem jelent.
De tudjanak róla a tulajdonosok, még mielőtt valaki ilyen szándékkal keresné meg őket.
Itt olcsók az ingatlanok.
Az Önkormányzatnak pénzt kell szerezni az ingatlanok felvásárlására.
Kértem az augusztus 15-ei számlakivonatokat betekintésre, megkaphatom-e?
Illetve az elmaradt tiszteletdíj felől érdeklődöm, hogy mi az oka, hogy nem lett kifizetve
augusztus 10-éig.
Jegyző úrtól kérdezem, hogy mennyi a kint lévő adótartozás? Mennyit sikerült behajtani már,
vagy végrehajtást kérni?
Bukta Gábor polgármester
Arról van szó, hogy hozzon a testület egy olyan határozatot, ami arra vonatkozik, hogy az
Önkormányzat felvásárolja az ingatlanokat?
Először egy olyan határozatot kell hozni, amiben az szerepel, hogy térképezzük fel az eladó
ingatlanokat, és azoknak az Önkormányzat felajánlja a vételi szándékát. De arra, hogy
megveszi az Önkormányzat arra nem lehet határozatot hozni, mivel úgysincs rá pénzünk.
A lehetőséget kell megkeresni.
A másik dolog, amit kértél, a számlakivonatok itt vannak.
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Gazsi László képviselő
Egy rendelettel meg lehet akadályozni, hogy nagy létszámú család beköltözzön egy kis házba.
Ez már működik. Felsőtárkányban és Szentistvánon is, ennek a rendeletnek a hatására.
Egyetértek Bukta Mária képviselő társammal, hogy fel kell mérni a házakat, valamint hozzuk
meg ezt a rendeletet, amiben szerepel, hogy egy főre 12 m2 szükséges egy ingatlanban.
Bukta Mária képviselő
Továbbra is fenntartom, hogy arról hozzunk határozatot, hogy az Önkormányzat
megvásárolja, legfeljebb majd módosítjuk a határozatot, ha nem tudunk rá pénzt keresni. Meg
kell vásárolni a TakarNet programot, amivel meg lehet nézni interneten keresztül a
Földhivatali bejegyzéseket. Időt nyerünk. Megtehetjük, Önkormányzat vagyunk, és ezáltal a
polgármestert sem érheti vád, hogy ő engedi ide a nem kívánatos személyeket.
Bukta Imre képviselő
Vannak adótartozások, kb. 14 M Ft. Jegyző úr meg lehet azt nézni, hogy kitől mennyit hajtott
be, és kinek mennyi tartozása van? Ez nyilvános adat.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
Kb. 100 darab, fizetésből, illetve nyugdíjból való letiltás történt. Folyamatosan jönnek be a
pénzek. 2-3 M Ft-ra küldtem ki eddig behajtást, 8-9 M Ft körüli az az összeg amire nem lett
kiküldve letiltás. Munkahely hiánya, csődeljárás stb. miatt.
Bukta Lajos képviselő
Milyen tartozások ezek?
Soltész Ferenc Dávid jegyző
Leginkább iparűzési adó, és gépjárműadó. A kommunális adó nem jelent nagy tételt.
Bukta Imre képviselő
Ez nyilvános adat, vagy titkos adat jegyző úr?
Soltész Ferenc Dávid jegyző
Szerintem adótitok.
Bukta Imre képviselő
Én azt halottam az ombudsmantól, hogy internetre ne tegyék ki az Önkormányzatok, de helyi
újságra, és fali újságra ki lehet függeszteni megtekintésre.
Bukta Lajos képviselő
2012. január 1-től az adótartozás nem adótitok, én úgy tudom. Nyilvános adat.
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Bukta Mária képviselő
Hozzunk határozatot arról, hogy kerüljön kifüggesztésre az adótartozás. Igaz jegyző úr azt
mondja, hogy adótitok, de mi képviselők azt mondjuk, hogy nem adótitok, hanem nyilvános
adat.
Én úgy gondolom, hogy a nyilvánosság van olyan hatással, azokra, akiknek tartozása van,
hogy sokan be fogják fizetni.
Ha nem szabályos a kifüggesztés, akkor a törvényességi osztály majd szól, hogy nem tehettük
volna ki.
Bukta Lajos képviselő
A tisztességesen fizetőkkel szemben én úgy gondolom, hogy ez a korrekt eljárás.
Bukta Gábor polgármester
Szeptember 15-e az adók befizetésének határideje, ezt mindenképp meg kellene várni.
Anélkül nem lehet ilyen határozatot hozni, amíg nem bizonyosodtunk meg arról, hogy ez
tényleg kifüggeszthető-e.
Bukta Imre képviselő
Az nem baj, ha adótitok is, de a képviselő testület ezt akkor is megszavazza, a jegyző urat
pedig megkérjük, hogy most azonnal kérje meg az adóval foglakozó dolgozót, hogy
nyomtassa ki a listát, és jegyző úr függessze ki a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára.
Gazsi László képviselő
Most nézem az interneten, hogy Tiszavasváriban ki van függesztve, Hódmezővásárhelyen
viszont az Alkotmánybíróság leszedette.
Bukta Imre képviselő
Majd itt is leszedetteti az Alkotmánybíróság, ha nem jogos a kifüggesztés, de akkor is ki kell
tenni a listát.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
Nekem az a gondom ezzel kapcsolatban, hogy nem napra kész a nyilvántartás, rengeteg
elévült tartozás is szerepel a listán, pótlék, törlés, stb.
Ebben benne szerepel minden
Bukta Imre képviselő
Hozzunk határozatot a TakarNet programról, hogy az Önkormányzat megvásárolja, mivel ez
több mint 50.000 Ft-ba kerül, a polgármester kötelezettség vállalása miatt.
Átláthatóbbak lesznek az ingatlanok a program által.
Felkérem a polgármester urat, tegye fel szavazásra a TakarNet program megvásárlását.
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Bukta Gábor polgármester
Aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat megvásárolja a TakarNet programot, az kérem
kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen , 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő testület elfogadta a
határozatot.
Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselő testület 50/2012 (VIII.28.) sz.
számú határozata
Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselő testülete úgy határozott, hogy a
TakarNet programot az Önkormányzat
megvásárolja .

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Bukta Mária képviselő
Falugyűlés összehívására kell határozat?
Bukta Gábor polgármester
Nem kell határozat, csak az időpontot kell megjelölni, meg hogy mi legyen a témája.
Bukta Mária képviselő
Mikor legyen?
Bukta Imre képviselő
Legyen szeptember 21-én pénteken 17 órától.
Bukta Gábor polgármester
A témáját meg kell jelölni.
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Bukta Imre képviselő
Mezőszemerét érintő aktuális kérdése. Ez legyen a téma. Nem lakott ingatlanok, konyha,
iskola…stb. Hozzunk határozatot, a nem lakott ingatlanok megvásárlására.
Bukta Gábor polgármester
Először fel kellene térképezni a falut.
Bukta Mária képviselő
Meg kell hozni a határozatot, hogy senki olyannak eszébe ne jusson, itt Mezőszemerén házat
venni aki nem kívánatos személy.
Bukta Gábor polgármester
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy Mezőszemere közigazgatási területé n
lévő lakatlan ingatlanokat az önkormányzat felvásárolja, azt kérem kézfelnyújtással
szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen , 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő testület elfogadta a
határozatot.

Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselő testület 51/2012 (VIII.28.) sz.
számú határozata
Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselő testülete úgy határozott, hogy az
Önkormányzat szándékát fejezi ki a
közigazgatási területén lévő –nem lakott-,
eladó lakások felvásárlására.

Határidő: értelem szerint
Felelős: képviselő testület

Bukta Imre képviselő
Az adóslista kifüggesztésével kapcsolatban is határozatot kell hozni.
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Soltész Ferenc Dávid jegyző
Utána néztem az interneten, az esedékességet követő 10. napon belül, a helyben szokásos
módon ki lehet függeszteni.
Bukta Mária képviselő
Megkérem a polgármester urat, hogy tegye fel szavazásra.
Bukta Gábor polgármester
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy az adósok listája nyilvánosságra
kerüljön, azt kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen , 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő testület elfogadta a
határozatot.

Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselő testület 52/2012 (VIII.28.) sz. s zámú
határozata
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő
testülete úgy határozott, hogy magánszemélyek
esetében az 1000 Ft feletti, társas vállalkozások
esetében pedig a 10.000 Ft feletti, 60 napon túli
adótartozások a helyben szokásos módon
kifüggesztésre kerüljenek.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

Bukta Imre képviselő
Jegyző urat megkértem, hogy nézze meg a 257-es hrsz-ú Partizán úti házat, hogy szerinte is
életveszélyes-e az állapota az állami tulajdonban lévő ingatlannak. Dőlő félben van,
patkányfészek. Ha úgy ítéli meg a jegyző úr, hogy életveszélyes, akkor a képviselő testületnek
határozatot kell hozni a lebontásáról.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
Megnéztem az ingatlant, és életveszélyesnek bizonyul.
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Bukta Gábor polgármester
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy a 257-es hrsz-ú, Partizán úti ingatlan,
jegyzői utasításra lebontásra kerüljön, azt kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen , 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő testület elfogadta a
határozatot.

Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő
testület 53/2012 (VIII.28.) s z. számú határozata

Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő
testülete úgy határozott, a Partizán úti, 257 hrsz- ú , a
Magyar Állam tulajdonában lévő- a jegyző által
életveszélyessé nyilvánított- ingatlant az
Önkormányzat azonnal lebontatja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

3.) ÖNHIKI pályázat benyújtása
Bukta Gábor polgármester
Ahhoz, hogy az Önkormányzat be tudja nyújtani az ÖNHIKI pályázatát, képviselő testületi
határozatra van szükség. Prokajné készíti.
Gazsi László képviselő
Mennyi az az összeg amit igénylünk?
Bukta Gábor polgármester
A számlák, kintlévőségek alapján lesz összeállítva. A 46 M Ft-os forráshiány csökkentve lesz
a 3 M Ft-al, amit kaptunk.
Bukta Mária képviselő
A SZEMERE- MAG Kft-nek mennyi lett utalva?
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Bukta Gábor polgármester
Nem lett még utalva nekik, mivel nem volt rá pénz eddig.
Bukta Mária képviselő
És mi van a képviselők tisztelet díjával? Miért nem kaptuk meg ezt sem?
Bukta Gábor polgármester
Majd ha lesz pénz, utalni fogjuk. Elsősorban a munkabérek kiutalása volt a legfontosabb.
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat beadja az ÖNHIKI
pályázatot, azt kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen , 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő testület e lfogadta a
határozatot.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő
testület 54/2012 (VIII.28.) s z. számú határozata
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő
testülete úgy határozott, hogy a Magyarország
2012. évi 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.

4.) Rendelet elfogadása, illetve rendelet módosítása, törvényességi észrevételre

Bukta Gábor polgármester
Gazsi László képviselőnek átadnám a szót, mert ezzel kapcsolatban, ő járt utána dolgoknak.
Gazsi László képviselő
Egy- más településen már működő-rendeletet kell Mezőszemerén is hozni, azzal kapcsolatban,
hogy egy lakásban egy főnek 12 m2, és 26,4 lég m3-nyi terület szükséges. Ezzel
megakadályozva azt, hogy egy kis alapterületű házba több személy is bejelentkezhessen.
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Bukta Gábor polgármester
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat elfogadja a rendeletet a
lakcímbejelentés helyi szabályairól, az kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen , 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő testület elfogadta a
rendeletet.
(A rendelet a jegyzőkönyv 1 sz. melléklete.)
Bukta Lajos képviselő
Kinek a kötelessége ezt leellenőrizni?
Gazsi László képviselő
A jegyző a hatósági jogkör gyakorlója, az ő feladata ennek az ellenőrzése.
Bukta Gábor polgármester
A Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételt tett. Költségvetési rendeletet kell
módosítani amiatt, hogy a tiszteletdíjak meg lettek emelve.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
A kiadási oldalra bekerült a magasabb összegű tiszteletdíj, és ennek a bevételi oldalon nem
volt „párja”. Emiatt szükséges módosítani a költségvetési rendeletet. A hiányzó összeget
beírhatjuk a bevételi oldalra az adótartozásokból.
Bukta Gábor polgármester
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy módosítsuk a költségvetési rendeletet, az
kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen , 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő testület elfogadta a
rendeletet.
(A rendelet a jegyzőkönyv 2 sz. melléklete.)

5.) Egyszeri iskolakezdési támogatás megszavazása
Bukta Gábor polgármester
Gazsi László képviselő kérte ezt a napirendi pontot, ezért átadnám neki a szót.
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Gazsi László képviselő
Javaslom a képviselő testületnek, hogy hozzunk határozatot, hogy azok az általános, és
középiskolai tanulók, akik nem részesülnek gyermekvédelmi kedvezményben egyszeri 5.000
Ft-os iskolakezdési támogatást kapjanak az Önkormányzattól.
Bukta Gábor polgármester
Iskolalátogatási igazolást kell hozni, annak ellenében történhet a kifizetés.
Bukta Imre képviselő
Ki kell tenni a hirdető táblára a határozatot, hogy mindenki értesüljön róla.
Bukta Gábor polgármester
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy azok az általános, és középiskolai
tanulók, akik nem részesülnek gyermekvédelmi kedvezményben egyszeri 5.000 Ft-os
iskolakezdési támogatást kapjanak az Önkormányzattól, azt kérem kézfelnyújtással
szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen , 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő testület elfogadta a
határozatot.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő
testület 55/2012 (VIII.28.) s z. számú határozata

Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő
testülete úgy határozott, hogy a 2012/2013 tanévre,
a gyermekvédelmi támogatásban nem részesülő,
általános-, és középiskolai tanulók részére- iskola
látogatási igazolás ellenében-az Önkormányzat
egyszeri 5.000 Ft-os iskolakezdési támogatást
nyújt.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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6.) Jegyző felmondása
Bukta Gábor polgármester
Jegyző úr kérte, hogy augusztus 31-el munkaviszonyát közös megegyezéssel szüntessük meg,
mivel más településen kíván a továbbiakban dolgozni.
Bukta Imre képviselő
Megkérdezném a jegyző urat, hogy az évvégéig, helyettesítő jegyzőként elvállalná-e továbbra
is a munkát Mezőszemerén?
Megértem, hogy elmegy, mivel itt a falunak nincs nagy jövője.
Heti egyszeri helyettesítésre kérnénk, hogy járjon vissza. Januártól úgyis nagy változások
lesznek, de addig szeretnénk, ha elvállalná.
Ugyanolyan bérezésért mint a Széllnéé volt, vagy amennyit Tanárki kapott.
Személy szerint nem szeretném, ha Tanárki jönne vissza.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
2 új testület döntött mellettem, nem tudok még most mit mondani. Megkérdezem, hogy
elengednek-e, de ígérni most semmit nem tudok.
Bukta Gábor polgármester
Kérelmet lehet írni ahhoz a testülethez, ahová megy, hogy engedjék el helyettesíteni. De
először is jegyző úrnak kell eldönteni, hogy ő mit akar.

7.) Egyebek
Bukta Imre képviselő
Egy feljegyzést tartok a kezemben. Sürgősségi összehívást kértünk augusztus 23-án 15 órára a
polgármester úrtól, ami nem került összehívásra. A mai testületi ülésre kaptunk telefonon
egyeztetést. Az indok az volt, hogy a polgármester úr szabadságon volt, akadályoztatva volt.
Lett volna az összehívásra megoldás.
Ezt a feljegyzést kérném a jegyzőkönyv mellé csatolni.
(A feljegyzés a jkv. melléklete.)
Bukta Gábor polgármester
A sürgősségi indítvány arra vonatkozik, hogyha valamilyen rendkívüli esemény történik
abban az esetben kell összehívni. Ilyen nem történt, a jegyző úr felmondásáról már mindenki
értesült, és tisztában volt, hogy ezzel kapcsolatban úgyis lesz képviselő testületi ülés.
A sürgősségi összehívás 5 napot jelent, nem azonnalit.
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Bukta Mária képviselő
Az SzMSz-ben megnéztem, hogy van ilyen, hogy sürgősségi testületi ülés, és ha bármelyik
képviselő úgy ítéli meg, hogy ezt összehívja, ezt a polgármester nem bírálhatja felül.
Amennyiben a polgármester úr szabadságon volt, akadályoztatva volt, a testületi ülés
összehívását megteheti a korelnök.
Bukta Gábor polgármester
A szabadság nem jelent akadályoztatást, nem minősül annak.
Bukta Imre képviselő
A polgármester úr szabadsága ellenére bent volt a hivatalban.
Ha 5 képviselő úgy ítéli meg, hogy sürgősségi, akkor azt össze kell hívni.
Bukta Gábor polgármester
A törvényességi osztállyal át fogom nézettetni az SzMSz-t, hogy minden szabályos-e benne.
Gazsi László képviselő
Javaslatot szeretnék tenni. Az iskolai napközit szüntessük meg, mert plusz kiadással,
költséggel jár. Úgy hallottam, hogy az a tanárnő, aki a napközis volt, elment szülni, és akit
helyette fel akar venni az igazgató úr, annak nagyon magas lesz a bére. A napközibe csak
olyan gyerekek járnak, akiknek a szülei otthon vannak, nem dolgoznak sehol. Nem jó a
tanulmányi eredményük, magatartási problémáik vannak, egymással, és a pedagógussal
csúnyán beszélnek, előfordult már többször is konfliktus gyerek- tanár között. Ezért javaslom,
hogy fontoljuk meg ezt a döntést, és tanévkezdés előtt döntsünk róla.
Bukta Imre képviselő
Ha van jegyzőkönyv a veszekedésről, verekedésről, akkor lehet, ha nincs, akkor nem lehet
semmit ellene tenni.
Bukta Gábor polgármester
Az általános iskola működtetése kötelező feladata az Önkormányzatnak. A napköziben 20
főre kaptunk év elején normatívát, azt vissza kellene fizetni, ha most megszüntetjük. Ha 3
szülő kéri, köteles az Önkormányzat napközit üzemeltetni.
Nincs olyan pedagógus az iskolában, akivel meg lehetne oldani a napközi ellátását. Az
igazgató úrnak az a problémája, hogy 2 jelentkező van. Az egyik egy fiatal hölgy, a másik,
pedig egy magasabb fizetési osztályba sorolt úr, akinek több lenne a bére, mint aki eddig itt
volt. De ő viszont extra start kártyás, és járulékot sem kell utána fizetni.
A másik helyettesítésére venné fel, december 31- ig kötne vele szerződést.
Bukta Mária képviselő
A napközit megszüntetni nem egyszerű, ez nem így működik.
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Bukta Gábor polgármester
Az igazgató úr döntse el, hogy kit vesz fel, mivel ő a munkáltatói jogkör gyakorlója.
Gazsi László képviselő
Van egy előterjesztésem, amit szeretnék felolvasni.
„Mezőszemere Önkormányzat képviselőekén 2 éve azon munkálkodok, hogy a település régi
fényében tündököljön. Úgy érzem el is indult egy folyamat, c sak nagyon lassan. Vannak
kerékkötői a dolognak és az nem más mint a Polgármester és a Testület közötti ellentét.
Mindenki tudja miről beszélek, nem kel hogy részletezzem, a feljegyzéseket, a fegyelmi
eljárást, a határozatok nem végrehajtását, stb. A mai napig nem változott semmi a húzom
eresztem viszonyból és anyagi gondokkal is küzd az Önkormányzat. Ebből a patthelyzetből
nem látok semmi más kiutat, mint hogy felkérjem a Polgármester Urat, hogy mondjon le és
adja át a székét olyannak aki jobban és odaadóbban csinálja a rábízott feladatokat és együtt
működik a képviselő testülettel. Szem előtt tartja Mezőszemere fellendülését és mindent
félretéve, csak a településnek él. Várom Polgármester úr válaszát.”
Bukta Gábor polgármester
Nincs válaszom, én ugyanúgy mondhatom neked, hogy te is mondjál le.
Bukta Imre képviselő
Tehát az a válasza a polgármester úrnak, hogy nem mond le?
Bukta Gábor polgármester
Nem mondok le! Miért? Azért mert ő most ezt mondta? Tegyen róla, hogy haladjon a falu, és
ne a polgármesterrel veszekedjen a képviselő testület. Ti találtok meg engem minden kis
problémával.
Bukta Imre képviselő
Mert nincs végrehajtás, itt van ez a sok rendelet, majd meglátjuk végre lesz-e hajtva.
Bukta Gábor polgármester
A rendelet végrehajtása, a hatósági ügyek intézése a jegyző feladata, nem a polgármesteré.
Ami a polgármesterre tartozik, ahová oda van írva, hogy felelős a polgármester, azokat végre
is hajtom.
Bukta Imre képviselő
Megkérdezhetem, hogy te ezért a nem alacsony fizetésért mit csinálsz, mint polgármester, ha
minden a jegyző feladata?
Bukta Gábor polgármester
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A költségvetésért, az intézmények működtetéséért én vagyok a felelős. Működik is minden
intézmény. Ha nem úgy halad a településen minden ahogy azt a tisztelt képviselő úr szeretné,
abban neki is van szerepe, mert hogyha azt nézzük, hogy már 8 hónapja megnyertünk egy
pályázatot és még most sincs a pályázatból semmi. Gazsi Lászlóra van bízva, miért nem halad
a pályázat?
A kezemből kiveszitek, most pedig azt kérdezitek, hogy miért nem haladunk előre.
Bukta Imre képviselő
Nézzük meg, hogy ez a testület, hány határozatot hozott, mennyit tett, az előző testületben pl.
Veres Gáborné mikor intézett el egy ilyen ügyet, mint amit most Gazsi László intéz.
Bukta Gábor polgármester
Ne vádaskodjunk. Az előzőek nincsenek itt, mi vagyunk itt.
Laci azt kérdezem tőled, ha most te lennél az én helyemben az intézmények működtetésével
kapcsolatban mit csinálnál, mivel a béreket kell kifizetni, és ha nincs miből akkor nagyon
nehéz előteremteni a rávalót.
A képviselő testület döntötte el azt is, hogy a konyhát kiadjuk Bóta Józsefnek. Eddig
belekerült havonta 1 M Ft-ba a konyha, most havi 2 M Ft a számla amit Bóta kiküldött.
A térítési díjakat csak október-november hónapban lehet módosítani. Már kétszer emeltük
ebben az évben.
Soltész Ferenc Dávid jegyző
Kinyomtatásra került az adóslista adónemenként külön felsorolja az adótartozásokat.
Bukta Imre képviselő
Az adósok mikor kerülnek felszólításra? 60 napon túl?
Soltész Ferenc Dávid jegyző
Én felszólítást nem szoktam küldeni, hanem letiltást. Minden évben kétszer történik a
kiértesítés.
Bukta Gábor polgármester
Van-e még valakinek bejelenteni valója?
Szeptember 15-ig kérjük a jegyző urat, jelezzen vissza, hogy vállalja-e a helyettesítést.
Gazsi László képviselő
A falu honlapjával kapcsolatban, bekerült egy új alcím, „ Egyházi hírek” néven, valamint a
határozatokat külön fel szeretném sorolni a testületi jegyzőkönyvek, és rendeletek mellé.
Bukta Mária képviselő
Minden egyes határozat legyen már lefűzve sorban, hogy azt bármikor meg lehessen nézni.
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Bukta Imre képviselő
Egy érdekességet mondhatok? A listát nézem, és a polgármester úrnak is van tartozása, ami
13.200-Ft, a polgármester úr feleségének pedig 186.814-Ft összegű adótartozása van.
Bukta Gábor polgármester
A felszólítást én is megkaptam, 60 napom van rá, hogy befizessem.
Bezárom a testületi ülést.
Bukta Lajos képviselő
A könyvtárral kapcsolatban kellett volna még határozatot hozni.
Bukta Gábor polgármester
Már hoztunk róla határozatot, hogy Bukta Mária képviselő látja el a könyvtárosi teendőket.
Bukta Mária képviselő
De most módosítani kellene, ezért ha lehetne, a polgármester úr vonja vissza a bezárást.
Bukta Gábor polgármester
17 óra 35 perckor Bukta Gábor polgármester bezárta az ülést.

K.m.f.
Bukta Gábor
polgármester

Soltész Ferenc Dávid
jegyző
Bukta Mária
jegyzőkönyv hitelesítő

