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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület üléséről 2012. szeptember
26-án (szerda) du. 16 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: Kelemenné Dudás Tünde
Prokajné Bukta Rita

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.) Mezőszemere Községi Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetési beszámolójának
elfogadása.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
2.) Jegyzői pályázat kiírása, -helyettesítésre történő megbízás.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
3.) Általános Iskola fenntartói nyilatkozata.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
4.) Egyebek.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
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Bukta Gábor polgármester
Van e valakinek napirendi pontra javaslata?
Bukta Mária képviselő
A MEFAVÍZ Kft-vel kapcsolatban beszélnünk kell, mert kifutunk a határidőből. Határozatot
kell hozni arról, hogy Nagy Róbertet, a MEFAVÍZ Kft ügyvezető igazgatóját megbízzuk
azzal, hogy a tárulással kapcsolatban intézkedni tudjon. Ezt a határozatot Egerfarmosnak is
meg kell hozni, nem kell feltétlenül közös testületi ülés ezzel kapcsolatban.
Bukta Gábor polgármester
Nagy Róbert ma nem lesz itt. Külön napirendi pontban kell tárgyalni, mert januártól érvényes
az, hogy vízi közmű szövetségbe kell lépni.
Az egyebekben tárgyalhatunk róla.
Aki egyetért a kiküldött napirendi pontokkal, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő testület elfogadta a
napirendi pontokat.
A jegyzőkönyv vezető Ficsórné Pécsi Judit, a hitelesítő pedig Bukta Mária képviselő.
Megállapítom, hogy a képviselő testület egyhangúlag elfogadta.
1.) Mezőszemere Községi Önkormányzat 2012. I. félévi költségvetési
beszámolójának elfogadása.
Bukta Gábor polgármester
Hétfőn a pénzügyi bizottság, megtárgyalta a 2012. I. félévi költségvetési beszámolóját, ezért
át is adnám a szót Bukta Mária képviselőnek.
Bukta Mária képviselő
Kaptunk a beszámolóhoz Prokajnétól egy nagyon jó szöveges beszámolót is, ami által
érthetőbbé váltak számunkra is a számok.
Alapvetően nincs vele semmi gond, ami szomorú az az, hogy a dologi kiadások nak azért
olyan alacsony a teljesítési %-a, mert ez a beszámoló pénzügyi szemléletbe készült, ami
pénzügyileg ténylegesen meg van finanszírozva.
Mivel nagyon sok a szállítói tartozás, ezek pénzügyileg nem teljesültek.
Készült egy kimutatás a szállítói tartozásokról 2012. június 30.-al, miszerint az
Önkormányzat számlatartozása ebben az időpontban 13.372. E Ft. Ezek jelentős része az
ÉMÁSZ, TIGÁZ, Hirsch Pékség és a MEFAVÍZ Kft számláinak tartozása.
A mai állapot sem tér el sokban szerintem ettől.
Ami nagyon sok, az a Kálmánházi Húsüzem felé a 7,7 M Ft –os tartozás. Ezzel kapcsolatban
készült egy megállapodás, sajnos a bevállalt havi 230.000 Ft-os részletből még egy sem
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teljesült. A megállapodásba belekerült záradékként, hogy december 31- ig kell, hogy
teljesüljön egy összegben a havi részlet összege.
Bukta Gábor polgármester
Az ÖNHIKI, amit Prokajné elkészített és beadott 35 M Ft-ról szól. Az államtitkár úr
elmondása szerint október közepén lesz döntés ebben az ügyben, és maximum 20 M Ft az,
amit ki fognak osztani. Ha ezt az összeget megkapnánk, nagyon sok szállítói tartozást ki
tudnánk belőle fizetni.
Bukta Mária képviselő
Prokajné elmondása szerint legégetőbb probléma a hitel visszafizetése a takarékszövetkezet
felé, ami 3 M Ft, és amit október 30- ig vissza kell fizetni az Önkormányzatnak.
Bukta Gábor polgármester
Voltam bent a Takarékszövetkezetnél a mai napon, írtam egy kérelmet, amiben az
átütemezését kértem november 30-ra, pontosan az ÖNHIKI miatt.
Januártól, talán könnyebb lesz, mivel az iskolához eddig havi 4 M Ft-ot kellett hozzá tenni.
A bérek, a dologi kiadások, a fenntartási költségek viszik el a nagy részét.
Bukta Mária képviselő
Az ÖNHIKI-ben lehet bízni, ha január 1-től a pedagógusok bére elkerül, talán könnyebb lesz.
A beszámolóhoz kapcsolódik, hogy az étkezési térítési díjakat ebben az évben- mivel már
kétszer emeltük- többet már nem lehet emelni.
Amennyiben lehetne, hogy a valós térítési díj megtérüljön a Szociális Otthonban, mivel ott a
legnagyobb az eltérés a Gaszting Kft-vel kötött szerződést követően. És akkor mi van, ha mi
háromszor emelünk?
Bukta Gábor polgármester
A szociális törvény írja elő, hogy egy évben, csak kétszer lehet díjat emelni.
Bukta Mária képviselő
Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne térítsék meg. Egyébként is nagyon elégedettek az
ott lakók az új menüvel, mennyiségben, és minőségben is.
Nem tudtuk, hogy térítési díjat kell emelni, akkor, amikor a szolgáltatási szerződést
megkötöttük a Gaszting Kft- vel.
Le kell írni, hogy ezért vált indokolttá a háromszori emelés, mert év közben változás történt,
amit előre nem tudhattunk.
Az én véleményem ez, hogy ezt a lépést meg kell tenni, legfeljebb figyelmeztetnek
bennünket, hogy nem volt szabályos.
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Bukta Gábor polgármester
Hozni kell egy határozatot arról, hogy ennek a térítési díjnak az emelésére azért volt szükség,
mivel a Gaszting Kft által szállított étel drágább.
Prokajné Bukta Rita gazdálkodási főelőadó
Rendeletet kell módosítani hozzá, a Gondozási központ személyi térítési díjáról.
Bukta Gábor polgármester
Akkor rendeletet módosítunk.
Bukta Mária képviselő
Akkor az októberi térítési díjakat már lehet az új szerint módosítani? Az még 3 hónap lenne
ebből az évből.
Prokajné Bukta Rita gazdálkodási főelőadó
A jövő héten kiszámolom és kidolgozom.
Bukta Mária képviselő
A beszámolóhoz kapcsolódóan Prokajnétól kértem még a június 30-ai záró pénzkészletet.
Közel 15 M Ft volt ebben az időszakban az összes számlán.
Nekem olyan gondom van a közhasznú foglalkoztatással, hogy a bevétel oldalon ami pénzt
ténylegesen átutaltak nekünk az 36 M Ft, ezzel szemben ami pénzügyileg teljesült, az 21 M
Ft 06. hó 30-ával.
Amit a start munkaprogramban ide utaltak közel 37 M Ft-ot, ezzel szemben nem használtuk
el, csak a 21 M Ft-ot.
A kiadási oldalon még nincs rajta a júniusi bér, ami kb. 6,6 M Ft.
Ez azt mutatja, hogy 10 M Ft-ot nem a start munkára lett fordítva?
Bukta Gábor polgármester
Már többször elmondtuk, hogy mivel utófinanszírozott a dolog, ezért, ha majd az utolsó
projekt is meg fog szűnni, ennek a pénznek meg kell maradnia, mivel az Önkormányzat
előlegezte meg.
Bukta Mária képviselő
Egyrészt, mivel 70 %-ban finanszírozott, ezért van benne az Önkormányzatnak is pénze. Az
Önkormányzat olyan helyzetben van sajnos, hogy az ide utalt közmunka pénzeket, éppen ami
a legsürgősebb, arra fordítja.
Bukta Gábor polgármester
Nem másra, hanem a bérekre megy el, és a járulékokra.
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Bukta Mária képviselő
Rossz a helyzet, a csődtől 2012-es évben, csak az ÖNHIKI mentheti meg az Önkormányzatot.
Kb. 2 hete bent jártam a hivatalban, és egy nagydarab cigány ember várakozott a folyosón.
Gazsi László képviselő is bent volt, és ő mondta, hogy ezzel az emberrel üzletel az
Önkormányzat, talicska, és zúzott kő ügyben, a start munkaprogramhoz.
Polgármester úr elmondása szerint Bátonyterenyéről érkeztek, és olcsón hozták a közutas
projekthez szükséges anyagokat.
A start munkaprogramos lányoktól kértem el a talicskás számlát, hogy megnézzem, és azt
tapasztaltam, hogy a számlát egy mezőszemerei vállalkozó állította ki, 08. hó 21-én, bruttó
255.000 Ft értékben. A számla végösszege 27%-os ÁFÁ-t tartalmaz, ez az összeg kifizetésre
került a fenti napon, akkor amikor a képviselők, már a második havi tisztelet díjukat nem
kapták.
Később kiderült, hogy mikor ide hozták a zúzott követ és a 10 darab talicskát a szállítók,
olyan számlát hoztak, aminek a kiállítója már nem is él. Akkor állította ki a mezőszemere i
vállalkozó az új számlát, amivel alakilag nincs is baj, reméljük az ÁFÁ-t is befizeti, és az
APEH nem fog vizsgálódni.
Reméljük nem lesz veszélyben az egész start munkaprogram ez által.
Megkérem a polgármester urat, hogy ilyen emberekkel az Önkormányzat ne üzleteljen
máskor.
Bukta Gábor polgármester
Utána jártam több helyen, hogy hol lehet beszerezni a legolcsóbban talicskát. Hallották ezt a
közmunkások is, és ők ajánlották, hogy ők tudnak ebben segíteni, mert van ismerősük a
lemezgyárban. Így került ide ez a szállító.
Amikor meghozták, újak voltak, itt volt Molnár Irén és Gazsi László is, látták ők is.
Az első számlával az volt a probléma, hogy 0-ás ÁFA tartalom volt rajta, valamint, a személyi
igazolvány számát sem tudta megadni, és akkor mondta az illető, hogy akkor stornózzuk le a
számlát, majd lesz helyette másik.
Bukta Mária képviselő
Annak a nagydarab cigány embernek, ha nincs bejelentve az ÁFA körbe a tevékenysége
miatt, vagy az árbevétele miatt, attól az Önkormányzat befogadhatta volna 0-ás ÁFA tartalmú
számlát.
Bukta Gábor polgármester
Egymást közt lerendezték, az ÁFÁ-t befizetik, semmi baj nem lehet a számlával.
Bukta Mária képviselő
A zúzott kő azóta is itt van, ahová akkor lerakták, a 10 darab talicska is raktáron van, senki
hozzá nem nyúlt, akkor miért volt rá szükség, hogy ilyen gyorsan megvegyük?
Bukta Gábor polgármester
Az projektek elszámolása miatt szükséges a beszerzés.
Ez volt az első és utolsó üzletelés.
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Bukta Imre képviselő
Kérem jegyzőkönyvbe venni, hogy Bukta Imre tiltakozik, hogy ezt a számlát befogadja az
Önkormányzat, valamint bármilyen kétes eredetű számla befogadása ellen.
Bukta Gábor polgármester
Nem lesz semmi gond a számlával, de ha mégis, én vállalom a felelősséget érte.
A vállalkozó tudja, hogy ÁFA befizetési kötelezettsége van.
Bukta Mária képviselő
A 13/2012.(III.21.) számú határozat arról szól, hogy nem fogadja el Egerfarmos
Önkormányzatának határozatát, miszerint Lövei László volt körjegyző munkaviszonyának
megszűnése kapcsán keletkezett, bíróság által jogerősen megítélt összeget Mezőszemere
Önkormányzat 3/5 részben fizesse meg.
Az eredeti megállapodásban szereplő 50-50%-os megfizetést kértük, valamint felszólítottuk
Egerfarmos Községi Önkormányzatot, hogy a fennmaradó tartozását 2 részletben fizesse meg,
Mezőszemere Községi Önkormányzat részére.
Bukta Gábor polgármester
Ha jól emlékszem azon a testületi ülésen Soltész Ferenc jegyző úr lett megbízva ennek a
felülvizsgálatával. Ő el is vitte egy ügyvéd ismerősének, aki azt mondta, hogy fele-fele
alapon, hagyja a két Önkormányzat, mert ha mi elkezdenénk az inkasszót, amit csak bírósági
ítélt alapján kezdeményezhetünk. A bíróságon egyik Önkormányzat sem nyerné meg, mivel a
két Önkormányzat nem hozott ebben döntést, a közös testületi ülésen.
Bukta Mária képviselő
Határozat valóban nem született, de akkor se hagyjuk ott Egerfarmosnak azt a pénzt. Ha jön a
helyettesítő jegyző, oda kell neki adni ezt az ügyet, hogy nézze meg, és ha közjegyzői fizetési
meghagyás elég hozzá, akkor be kell nyújtani.
A beszámolót én elfogadásra javaslom a képviselő testületnek.
Bukta Gábor polgármester
Van-e a beszámolóval kapcsolatban valakinek kérdése?
Amennyiben nincs, akkor, aki elfogadja a beszámolót, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő testület, elfogadta a
2012. I. félévi költségvetési beszámolót, és a következő rendeletet alkotta:

407

Mezőszemere Község Önkormányzat
13/2012.(IX.26.) rendelete
a Mezőszemere Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
1/2012.(II.27.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosításáról.

Mezőszemere Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990 évi LXV. törvényben biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvényben foglaltaknak megfelelően – figyelemmel a Magyar Köztársaság 2012. évi
költségvetésről szóló , 2011. évi CLXXXVIII.. törvényben foglaltakra – az alábbi rendeletet alkotja.

1. §.
A R. 1.2.3. és 4. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
(A mellékletek jelen rendelethez csatolva.)
2. §.
(1) A R. módosításokkal nem érintett rendelkezései hatályában fennmaradnak.
(2) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(3) Jelen rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Mezőszemere, 2012. szeptember 26.

Bukta Gábor
polgármester

Bukta Mária képviselő
Voltam a Megyei Könyvtárban, ahol mondták, hogy a kistérségen keresztül a mozgókönyvtár
részére utal 350.000 Ft körüli összeget éves szinten. Ez igaz?
Farkas Márta a könyvtárban még azt is mondta, hogy a költségvetési törvény alapján a
Mezőszemere Községi Önkormányzat lehív közművelődésre normatívát?
Bukta Gábor polgármester
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Ezt a többcélú kistérségi társulás hívja le, 850.000-Ft, és ebből 350.000 Ft-ot utal át
Mezőszemere Községi Önkormányzatnak.
De van olyan, hogy át sem utalja a kistérség, mivel nekünk is feléjük tartozásunk, pl. az
orvosi ügyelet miatt.
Az 500.000 Ft-ot pedig ők használják fel.
Bukta Mária képviselő
Ez a mozgókönyvtárral kapcsolatos, de más normatíva a település közművelődési feladataira
nincs? 1100 Ft/fő.
Milyen célra fordítható, és mennyi ez az összeg?
Bíró Rita képviselő
Volt ilyen, de az nem kötött felhasználású, tág a felhasználási köre.
Bukta Mária képviselő
Utána kell nézni, hiszen akkor a Faluház üzemeltetésére meg van a pénz.
Bukta Gábor polgármester
Ez nem csak a Faluház üzemeltetésére van, hanem a települési közművelődési feladatokra is,
pl. az Általános Iskola, a Hagyományőrző együttes programjaira.

2.) Jegyzői pályázat kiírása, -helyettesítésre történő megbízás.
Bukta Gábor polgármester
A helyettesítésre a kikérőt elküldtük Szentistván Nagyközség Önkormányzatához, várjuk a
választ. Írásban fogunk értesítést kapni, hogy október 1-től, hány napot, vagy mennyi időt
engedélyeznek Dr. Pusztai- Csató Adrienn jegyző asszonynak.
A jegyzői pályázatot, az előző jegyző távozásától számított 30 napon belül kell kiírni. Annyi
változás van, hogy januártól, mint Mezőszemere Községi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala nem lehet, közös hivatalt kell létrehozni valakivel.
A lehetőségek közt szerepel Szihalom, vagy pedig Füzesabony. Ezáltal, aki ide jegyzőnek
jelentkezik, az már csak aljegyző lehet.
A helyettesítést, pedig addig kell megoldani, amíg a pályázat elbírálása meg nem történik.
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy Dr. Pusztai Csató Adriennt bízzuk meg a
jegyzői feladatok helyettesítésben történő ellátására, az kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattak a képviselő testület elfogadta, és
a következő határozatot hozta:
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Mezőszemere Község Önkormányzat képviselőtestület 56/2012. (IX.26) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat képviselő
testülete megbízza Dr. Pusztai-Csató Adriennt,
Szenistván Nagyközség Önkormányzat jegyzőjét,
2012. október 01-től- 2012. november 30-ig
Mezőszemere Községi Önkormányzat jegyzői
feladatainak ellátásával.

Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület

Bukta Mária képviselő
A most megválasztásra kerülő jegyző maradhat aljegyzőnek januártól?
Bukta Gábor polgármester
Körjegyzőség létrehozásához két képviselő testület döntése szükséges, és csak három hónapig
működhet, mivel február 28-ával minden körjegyzőség megszűnik, így már nincs értelme.
Közös hivatalt kell létrehozni.
Bóta Józseffel beszéltem ma, és ő felajánlotta, hogy a közös hivatal létrehozásában ők
partnerek.
A képviselő testületnek ezt el kellene döntenie, egy szándéknyilatkozatot kell adni,
és január 1-től ez működőképes lenne.
A közoktatási feladatokat átveszi a járási hivatal. Ha most kinevezésre kerül egy jegyző,
akkor az automatikusan aljegyző lesz Mezőszemerén a közös hivatal létrehozása után.
Bukta Mária képviselő
Én azt nem értem, hogy ezen az állam mennyit spórol?
Bukta Imre képviselő
Nagyon sokat, mivel itt csak három ember fog dolgozni.
Bukta Gábor polgármester
Úgy néz ki, hogy innen Bozsó Beáta kerül be a járáshoz, mivel elsősorban főiskolai
végzettségű dolgozókat keresnek.
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A jegyzői pályázat kiírásra került, el kell dönteni, hogy közös hivatalt hozunk-e létre
Szihalommal, vagy 2013. február 28-ai dátummal megszűnik Mezőszemerén a Polgármesteri
Hivatal, és a Füzesabonyi járás Mezőszemerei Hivatala lesz, mert akkor már nem lesz
választási lehetőség.
Bukta Mária képviselő
El kell készíteni a szándéknyilatkozatot, amiben, Szihalommal közös hivatal létrehozását
kezdeményezzük.
Gazsi László képviselő
Nekem hamarosan el kell mennem, ezért ehhez kapcsolódóan lenne egy bejelenteni valóm.
Bozsóné szólt, hogy a törvényességi osztályról szóltak, hogy amíg állandó jegyzőnk nincsen,
addig neki az aláírási jogra kell egy határozatot hozni. Plusz pénzzel ez nem jár.
Bukta Imre képviselő
Gazsi Lászlóhoz lenne egy kérdésem, mégpedig a térfigyelő kamerákkal, és a hangos híradó
szerelésével kapcsolatban.
Gazsi László képviselő
Pénteken fognak érkezni a kivitelezők. Az iskola kéményére, a víztoronyra, valamint a
Polgármesteri Hivatal tetejére rakják fel az erősítőket.
Sajnos csúszott nekik az egész.
Bukta Gábor polgármester
A Senzor Kft titkársága most küldte, már ötödjére a szerződéseket aláírásra. Még mindig
hiánypótlást küldenek, munkát még senki nem végzett. Lassan kifutunk az időből.
Bukta Mária képviselő
Levelet kell írni, és fel kell szólítani. Ide jött, előadta magát, mi őt bíztuk meg a kivitelezéssel.
Jöjjön, és csinálja meg. Egy hónappal ezelőtt is azt mondták, hogy jönnek, és még most sincs
kész.
Gazsi László képviselő
A kamerákat be kellett szerezni, a hangszórókat pedig legyártatják, mert az országban még
senkinek nincs ilyen. Október közepére lesz kész, akkor fognak hozzá. 9 hónap van rá, hogy
megvalósítsa.
Bukta Lajos képviselő
Az iskola is benne lenne? Mert azon gondolkodom, hogy érdemes-e az iskolába felszereltetni?
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Gazsi László képviselő
Igen, plusz egy mobil kamera, amit bármikor, bárhová fel lehetne szerelni. Az iskolait is
bármikor le lehet szereli, ha bezár.
Bukta Mária képviselő
Kísérő levelet kell írni a szerződés mellé, hogy nem ezt vállalták.
Bukta Gábor polgármester
Kérni kell a határidők betartását, ami október 30-a. Ha addig nem fejezik be a beruházást,
akkor vissza kell fizetni az összes pénzt, és meg is büntet bennünket az MVH.
Bukta Gábor polgármester
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy közös hivatalt hozzunk létre január 1-től
Szihalom önkormányzattal, az kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattak a képviselő testület elfogadta, a
közös hivatal létrehozását Szihalom Községi Önkormányzattal.

Mezőszemere Község Önkormányzat képviselőtestület 57/2012. (IX.26) számú határozata.

Mezőszemere Község Önkormányzat képviselőtestülete szándékát nyilvánítja ki közös hivatal
létrehozására Szihalom Község Önkormányzatával.
A képviselő-testület megbízza Bukta Gábor
polgármestert, hogy a közös hivatal létrehozásával
kapcsolatban kezdje meg az egyeztető tárgyalásokat
Szihalom Község Önkormányzatának
polgármesterével.
Határidő: azonnal
Felelős: Bukta Gábor polgármester
képviselő testület
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Bukta Gábor polgármester
A másik határozatot Bozsó Lászlóné aláírási jogáról kell hozni. Amíg állandó jegyzőnk
nincsen, addig neki az aláírási jogra kell egy határozatot hozni, hogy aláírhassa a
határozatokat a Gyámhivatal, a Kincstár, és a Közigazgatási hivatal felé.
Felteszem szavazásra, hogy aki ezzel egyetért, az kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő testület elfogadta

Mezőszemere Község Önkormányzat képviselőtestület 58/2012. (IX.26) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat képviselő
testülete úgy határozott, hogy Bozsó Lászlónét
megbízza a jegyző helyettesítésének ideje alatt a
Gyámhivatal, a Kincstár, és a Közigazgatási hivatal
felé a határozatok aláírásával.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület

3.) Általános Iskola fenntartói nyilatkozata.
Bukta Gábor polgármester
Egy szándéknyilatkozatot kell tenni, hogy az Önkormányzat a tulajdonjog megtartása mellett
átadja működésre, és fenntartásra a közoktatási intézményét. Október 30- ig kell döntenie az
Önkormányzatnak, most elég a szándéknyilatkozat.
A béreket, a dologi kiadásokat az állam átveszi.
Gazsi László képviselő
Ha az állam azt mondja, hogy holnaptól bezárja az iskolát, megteheti? Beleszólásunk se lesz?
Bukta Gábor polgármester
Alsó tagozatot köteles az Önkormányzat működtetni, ha a szülők kérik.
Gazsi László képviselő
Ma jelezte az igazgató úr, hogy 3 gyereket visznek el október 1-től, valamint az óvodából is
kiírattak ma egy gyereket. Fogy a gyerek.
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Bukta Gábor polgármester
Ennek az iskolának eldőlt a sorsa.
Bukta Mária képviselő
Cigány iskola lett.
Bukta Gábor polgármester
Az Önkormányzat odaadja az államnak a közoktatási feladatok ellátását, az ingatlan marad a
miénk.
Bukta Mária képviselő
Ezt az épületet, ez az Önkormányzat 10 éven belül nem tudja felújítani.
Gazsi László képviselő
Ha nem iskolaként fog tovább működni, akkor azon kell gondolkodni, hogy mire lehetne
hasznosítani ezt a nagy épületet, mert ha ez az épület lakattal bezárásra kerül, rohamosan
romlani fog az állapota.
Bukta Gábor polgármester
Ha tényleg csak az alsó tagozat marad, akkor annak a pár gyereknek elég lenne az úttörő
otthon.
Bukta Gábor polgármester
Arról kell most szándéknyilatkozatot hozni, és jelezni a járás felé, hogy átadjuk, vagy nem
adjuk az iskolát.
Bukta Mária képviselő
Prokajné írta le, hogy 2011 évben az iskola kiadása 56 M Ft volt, ebben a bér, a járulék, és a
dologi kiadás is benne van. Az egész évi normatívánk, amit kap az iskola, az pedig 18 M Ft.
Az is tervben van, hogy jövőre a gépjárműadó 40 %-ban marad csak az Önkormányzatoknál.
Attól, hogy az iskolát átveszi az állam, lesznek azért megvonások is, jövő re sem lesz sokkal
könnyebb dolgunk.
Bukta Gábor polgármester
Az iparűzési adó felét is elviszi, de minimum az 1 %-át. Azok az Önkormányzatok lesznek
bajban, ahol eddig csak 1 % volt, mert ott nem marad semmi, ahol 2 % volt, ott legalább
megmarad a fele.
Akkor felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy az Általános Iskola közoktatási
feladatait, és fenntartási költségeit az államnak adjuk át működtetésre, a tulajdonjog
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megtartása mellett, mely tulajdonjog az Önkormányzaté marad, az kérem kézfelnyújtással
szavazzon.
Megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő testület elfogadta, és
a következő határozatot hozta:

Mezőszemere Község Önkormányzat képviselőtestület 59/2012. (IX.26) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat képviselő
testülete úgy határozott, hogy az Általános iskola
közoktatási feladatait és annak a fenntartási
költségeit az államnak adja át működtetésre, a
tulajdon megtartása mellett, amely tulajdon az
Önkormányzaté marad.

Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület

17.55-kor Gazsi László képviselő távozik.

4.) Egyebek
Bukta Gábor polgármester
Megkeresett engem Dósa Bernadett, aki a Lágy eső című film forgatásával kapcsolatban már
többször is volt faluban.
Az lenne a kérése, hogy a képviselő testület hozzon határozatot arról, hogy hozzájárul a film
forgatásához.
Aki egyetért, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő testület elfogadta, és
a következő határozatot hozta:
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Mezőszemere Község Önkormányzat képviselőtestület 60/2012. (IX.26) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat képviselő
testülete úgy határozott, hogy hozzájárul, a Lágy eső
című kis játékfilm forgatásához, a megadott
időpontokban, és helyszíneken, a szükséges
előírások betartásával.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület
Bukta Gábor polgármester
A következő az Általános iskola beadványa, mely szerint tűzvédelmi bejárást folytattak, és
leírták, hogy mik azok a hiányosságok, feladatok, amiket el kellene végezni. Ezt
jegyzőkönyvben rögzítették, és kérik a képviselő testületet, hogy foglalkozzon vele.
Megkérdezem, hogy foglalkozzunk-e vele, vagy adjuk át az államnak így ahogy van?
Az óvodánál fák kivágása, gallyalása, a gáztűzhely bevizsgálása van felsorolva.
Az iskolánál a kopolit üvegfal megerősítése, korhadt stablon deszka javítása, tetőszerkezet,
málló vakolat javítása, valamint a tornateremben a fénycsövek cseréje.
Az óvoda fáit én beírtam a katasztrófa védelemnek, amikor voltak kint ellenőrzésen, valamint
a temetőben vannak még veszélyes fák a ravatalozó körül, amit szintén ők fognak kivágni.
A többi javításra váró dologra, az Önkormányzatnak nincs pénze.
(Az Általános Iskola jegyzőkönyve a testületi jegyzőkönyv melléklete)
A Nemzeti Köznevelési törvény alapján kötelező mindennap a testnevelés óra az első és az
ötödik osztályban.
A fenti változás miatt módosítani kellett a pedagógiai programot, melyet részletesen a
86/2012. (09.03) számú leirat tartalmaz.
(A pedagógiai program módosítása a jegyzőkönyv melléklete.)
Az önkormányzati alapítvánnyal kapcsolatban határozatot kell hoznia képviselő testületnek. A
Mezőszemere és Egerfarmos Községek a Tehetséges Gyerekekért Alapítvány új kuratóriumi
tagjainak névsorát az iskola összeállította. Az alábbi személyek vállalták, hogy
megválasztásuk esetén a kuratórium munkájában részt vesznek:
Bíró Rita
Tápai Anna
Vaskóné Dózsa Olga
Jakabné Jakab Henriett
Molnárné Ködmön Katalin
Kosárkóné Zug Mária
Müller Eszter
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A kuratóriumba Egerfarmosról, testületi határozat alapján nem kívánnak tagot delegálni,
mivel már nem jár egerfarmosi gyerek a mezőszemerei iskolába.
(Az önkormányzati alapítvánnyal kapcsolatos leirat a jegyzőkönyv melléklete.)
A képviselő testület feladata, hogy az alapítvány új kuratóriumi tagjait határozatban elfogadja,
és ők saját maguk közül választanak elnököt.
Bukta Mária képviselő
Alapító okiratot kell módosítani a név miatt, kerüljön ki az „Egerfarmos” szó.
Bukta Gábor polgármester
Aki egyetért, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő testület elfogadta, és
a következő határozatot hozta:
Mezőszemere Község Önkormányzat képviselőtestület 61/2012. (IX.26) számú határozata.
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Mezőszemere és Egerfarmos Községek a
Tehetségekért Alapítvány kuratóriumi elnöki
tisztségéből Bukta Jánosné Mezőszemere, Szabadság
út 55 szám alatti lakost, valamint a kuratóriumi tagok
közül
Kriston Istvánné, Mezőszemere, Szabadság út 61. hsz
Bukta Ferencné, Mezőszemere, Partizán út 2.hsz
Bartáné Virág Györgyi, Mezőszemere, Kossuth út 65
hsz. alatti lakosokat
felmenti, és új tagként
Bíró Rita, Mezőszemere, Május 1 út 13.hsz
Tápai Anna, Mezőszemere, Szabadság út 64.hsz
Jakabné Jakab Henrietta, Mezőszemere, Gárdonyi út
6.hsz
Molnárné Ködmön Katalin, Mezőszemere, Damjanich
út 2.hsz
Kosárkóné Zug Mária, Füzesabony, Mikszáth út 3.hsz

417
Müller Eszter, Mezőszemere, Árpád út 22.hsz alatti
lakosok jelölését jóváhagyja.
Vaskó Vasasné Dózsa Olga, Mezőkövesd, Hunyadi út
9 szám alatti lakos kuratóriumi tagságát továbbra is
vállalja, a képviselő-testület az új kuratóriumi tagok
jelölését elfogadta.
A képviselő-testület felkéri a kuratóriumi tagokat,
hogy elnököt válasszanak maguk közül.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Polgármester
Bukta Gábor polgármester
Kinek van bejelentése, indítványa?
Bukta Mária képviselő
Gazsi László képviselő, - mivel el kellett neki menni-, rám bízott egy-két dolgot, amit most
szeretnék elmondani.
TakarNet program meg lett rendelve?
Bukta Gábor polgármester
Igen, meg.
Bukta Mária képviselő
Tavaly volt a falu bejárás, úgy gondolom még meg vannak azok az ingatlanok, ahol
problémák voltak, akiket fel kellett szólítani.
Ezeket az ingatlanokat ismét be kellene járni a hivatali dolgozók közül valakinek, mert
gyanítom, hogy ugyanaz a helyzet, mint tavaly volt.
Meg kell nézni, hogy a Szociális rendeletben meghatározottak szerint, hogy néz ki az
ingatlan. Van-e kerítés, rendben van-e a porta, van-e WC?
Jelzés érkezett, hogy valamilyen úton Szilágyi Imréékhez be kell jutni, mert még mind ig nincs
WC, egy szobában laknak, borzasztó körülmények között.
Ehhez kapcsolódóan én azt szeretném kérni, hogy a Szociális rendelet módosításával, azok az
ingatlan tulajdonosok, akiknek az ingatlana a rendeletben foglaltaknak nem felel meg,
javaslom, hogy hozzunk határozatot arra, hogy nem csak a lakásfenntartási támogatást vonjuk
meg, hanem a szociális segélyt is. Erre a törvény nem ad lehetőséget, de a képviselő testület
határozhat így.
Azoknál a tulajdonosoknál, ahol egyik támogatás sincs, ott pedig pénzbüntetést kell kiszabni,
addig amíg nem rendezik a dolgaikat.
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Bukta Gábor polgármester
A jegyző feladata ezeknek a felülvizsgálata, ő szabhat ki büntetést, vagy ő vonhatja meg a
segélyt, illetve a lakásfenntartási támogatást.
Bukta Mária képviselő
Bejelentés alapján is akit lopni látnak, büntetni kell, vagy meg kell vonni a szociális segélyt
tőle.
Valahogy gátat kell szabni ennek a tűrhetetlen állapotnak.
Bukta Gábor polgármester
A lopást bizonyítani is kell. Meg kell várni a jegyzőnőt, és vele me gbeszélni ezeket a
dolgokat.
Bukta Mária képviselő
Folytatom a Gazsi László feljegyzéseit, de ezt én is felírtam magamnak.
Az iskolában és óvodában történik a számlázás a térítési díjakat illetően. Gazsi Lászlóval azt
beszéltük, hogy ezt miért nem csinálja meg Maya? 8 órában alkalmazzuk Mayát
élelmezésvezetőként. Dél körül érkezik az ebéd, délelőtt egy iskolatej akció van a
gyerekeknek, és más semmi.
Ez a melegítő konyhában nem 8 órás állás.
Bukta Gábor polgármester
Naponta vezetni kell az iskolában és az óvodában a létszámot.
Bukta Mária képviselő
Maya ezen kimutatások alapján lehet, hogy jobban ráérne megcsinálni ezeket a számlákat,
mivel most nagyon sok szabad kapacitása van.
Karbantartó és a fűtő munkarendje? Gondolom ez Szabó Jóska.
Bukta Gábor polgármester
Nem, Laci arra gondol, hogy októbertől kell az óvodába egy olyan személy, akinek meg van a
fűtői végzettsége.
Ne a karbantartó járjon fűteni.
Papp Zoltánnak ha megszűnik a start- munkaprogramban a munkaviszonya, akkor a
Munkaügyi Központon keresztül visszakérem, mert neki van kazánfűtői végzettsége.
Bukta Mária képviselő
A táppénzt a közmunkásoknak ki fizeti?
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Bukta Gábor polgármester
Az első 15 napot mindig a munkáltató fizeti, de ha beteg a közmunkás, az orvos csak
igazolást ad, kivétel a gyermekápolási táppénz, mert az jár, valamint a baleseti táppénz, amit
Lipót kapott.
Bukta Mária képviselő
Az Árpád út 32 szám alatti lakás miután el lett túrva, a szemetét ott maradt, ugyanez a helyzet
a Széchenyi úton is.
Kérem a képviselőket, hogy hozzunk arról határozatot, hogy azt ott takarítsák el, mert nem
vagyok hajlandó tovább ilyen körülmények között ott lakni. És ezt most mint lakos is
mondom.
Már egy éve mondom a testületnek, a polgármesternek, a jegyzőnek, és senki nem csinál
semmit.
Szemétlerakó hely lett belőle.
Bukta Gábor polgármester
Nem az Önkormányzat tulajdona, hanem a Farkas Eleméré. Ezt az építési hatóság bontatta el.
Bukta Mária képviselő
Akkor takarítassa ki az Önkormányzat, és számlázza ki a tulajdonosnak.
Bukta Lajos képviselő
A régi pékség is romokban van.
Bukta Gábor polgármester
Hirsch, volt feleségének a tulajdona, és ő Kázmért bízta meg azzal, hogy bontsa le a házat, és
takarítsa el.
Bukta Mária képviselő
Szeretném, ha Kolompár Gizi, és Zrupkóék kapnának kukát. Zrupkóék még mindig nem
tudnak ide bejelentkezni. Most Szihalmon felveszik közmunkára az asszonyt, de nem lehet azt
megoldani, hogy itt dolgozzon, hogy ne kelljen neki utazni? Be kellene valahogy jeletkeztetni.
Bíró Rita képviselő
Csak úgy lehet, hogyha valaki szállásadóként aláírja a bejelentőlapot. A kukadíjat fogják
fizetni?
Bukta Mária képviselő
Bejártuk az orvosi rendelő melletti szolgálati lakást Gazsi Lászlóval, Bukta Lajossal, és
polgármester úrral. Arra a magállapodásra jutottunk a bejárás alkalmával, hogy van 2 nagy
szoba, egy előtér, van egy kis sarok, ahová egy WC, és egy mosdó beépíthető. Ezzel a kis
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átalakítással el lehetne költöztetni a gyógyszertárat, és a védőnőt. Így a fűtési szezonban ennél
a két ingatlannál, már nem lenne semmiféle költség.
Polgármester úr mondta, hogy van egy pályázati kiírás egészségügyi központ kialakítására.
Ettől függetlenül ezt mi tegyük meg, majd korszerűsítjük akkor, hogyha ez a pályázat nyer.
Bukta Gábor polgármester
A védőnő azt mondta, hogy neki jó, csak ne legyen közös a váró az orvosi rendelővel.
Bukta Mária képviselő
Ezt az átalakítást addig kellene megtenni, amíg itt vannak a közmunkások.
Bukta Gábor polgármester
Én megvárnám a pályázatot, ami 100 %-os támogatottságú, és teljes körű.
A doktor úr kéri, hogy a következő testületi ülésre szeretne eljönni a rendelési idő módosítása
miatt, mivel Mezőtárkány kezdeményezte, hogy délelőttönként ott legyen rendelés. Az orvos
összeállít egy rendelés tervezetet, és elhozza a következő alkalomra. Az ÁNTSZ-szel kell
majd elfogadtatni.
Molnár Irén képviselő
Az orvosi rendelő kapuja miért nincs bezárva? Ott járnak át a Széchenyi utcába.
Bukta Gábor polgármester
Ma már megjavították, zárható a kapu. Csak az a probléma, hogy a beteg meg aki az orvoshoz
megy, kénytelen kint állni az utcán amíg nem jön az orvos.
Bukta Lajos képviselő
A doktor úr rendszeresen késik, nem tartja be a rendelési időt, sok a lakossági panasz.
Bukta Mária képviselő
Döntsünk, hogy mi legyen az orvosi szolgálati lakás átalakításával, szerintem ne várjunk a
pályázatra.
A gyógyszertárral egyeztetni kell majd, az orvos új rendelési idejéhez alkalmazkodva.
A védőnői udvarról azt is beszéltük, hogy ott lesz a piactér kialakítva. Csak arról sem hoztunk
határozatot. Ugyanúgy, mint a parókia kertjéről sem. Az is áll.
Megkérem polgármester urat, hogy tegye fel szavazásra a szolgálati lakás átalakítását, és a
védőnői szolgálat, valamint a gyógyszertár oda költöztetését.
Bukta Gábor polgármester
A gyógyszertárnak és a védőnői szolgálatnak külön várótermet kell biztosítani.
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Bukta Mária képviselő
Ha nem egy időpontban van a rendelés, illetve a gyógyszertár nyitva tartása, akkor megoldott
a külön váró.
Bukta Gábor polgármester
Várjuk meg a pályázatot. A védőnő egy héten egy napot van itt, nem kerül annyiba egész
télen a fűtése, mint ennek az átalakítása.
Bukta Mária képviselő
A testület döntött arról, hogy azt az ingatlant mindenképp felszabadítja.
Bukta Gábor polgármester
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy az orvosi rendelő melletti szolgálati lakás
átalakításra kerüljön, és odaköltözzön a védőnői szolgálat, valamint a gyógyszertár, az kérem
kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 3 igen, 3 nem, 0 tartózkodik szavazattal a határozat nem született meg.
Molnár Irén képviselő
Azt először fel kell mérni, hogy mennyi a költség, így nem lehet beleugrani.
Bukta Mária képviselő
A MEFAVÍZ Kft-nek a következő évtől, egy nagyobb vízműhöz csatlakozni kell. Nagy
Róberttel beszéltem, aki elmondta, hogy őt még ezzel kapcsolatban még senki meg nem
kereste, pedig a határidő nagyon rövid. Több ötlete is lenne a társulással kapcsolatban, de
ehhez az kell, hogy a testület adjon neki felhatalmazást arra vonatkozóan, hogy kezdjen
tárgyalásokat vízművekkel, és a lehetőségeket mérje fel.
Bukta Gábor polgármester
Csatlakozni kell valakihez, de nem biztos, hogy a Heves Megyei Vízmű az egyetlen, akihez
csatlakozhatunk. Az ÉRV-vel, és a Szolnoki Vízművel is lehet tárgyalni. Mindegy , hogy
kihez csatlakozunk, csak az a lényeg, hogy víziközmű legyen. Egerfarmos mindenképp kell a
döntéshez, mivel a MEFAVÍZ-ben 50 %-ban tulajdonos, a két Önkormányzat közösen hozta
létre azt a kft-t. Közös testületi ülésen kell dönteni.
Bukta Mária képviselő
A Borsodi víztől el lehetne hívni újra az Orsós urat, és beszélni vele. Ha sikerülne létrehozni
egy palackozó üzemet, akkor nem kellene társulni senkihez.
Ha végképp nincs már idő erre, akkor viszont közös testületi ülés összehívásával meg kell
bízni Nagy Róbertet, a csatlakozással kapcsolatban.
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Amikor a Faluház újrahasznosításáról volt szó, határozat születet arról, hogy kik kapnak a
Faluházhoz kulcsot, illetve kódot.
Nekem csak egy terem kulcsom van, kell a rendőrnek is, valamint Lajosnak is.
Bukta Gábor polgármester
Egy kulcsot Gazsi Lacinak adtam, amikor a gyermekjóléti szolgálat költözött, de lehet
másoltatni többet is.
A nyugdíjasoknak is van kulcs is, és kód is csak nem használják.
Bukta Mária képviselő
A Faluház takarítását hogyan oldjuk meg? Október közepén elkezdenénk a nagytakarítást.
Bukta Gábor polgármester
Ajtó, ablakfestés lenne még a Faluházban az idén, utána kellene a nagytakarítást elvégezni. A
közmunkásokkal meg lehet csináltatni amíg itt vannak, utána pedig Mihály Barnabásnét
átküldöm, hogy takarítson ő.
A temető kaput is újra kell lazúrozni még az idén.
Molnár Irén képviselő
A Dobó utcában a Ruszóné Ica háza előtti villanyoszlopot felgyújtották, a házán lévő
cserepeket bedobálták, nagyon sok össze van törve. Egy beteg asszonyról van szó, amíg
vannak közmunkások meg kellene javíttatni a tetőt, mert tavaszra összedől a ház, ha nem lesz
kijavítva.
Bukta Gábor polgármester
Megcsináltatom, de a véleményem az, hogy van a faluban is hozzátartozója, fel lett neki
ajánlva az is, hogy költözzön be a szociális otthonba, de nem megy.
Bíró Rita képviselő
Én úgy tudom, hogy Müller Károlyné a gyámja.
Molnár Irén képviselő
A temetőben a kereszt nagyon rossz állapotban van, meg van repedve. Legkésőbb tavasszal
fel kellene újítani.
Bukta Gábor polgármester
Megkérném Bukta Imrét, hogy nézze már meg, hogy mit lehet vele csinálni.
Molnár Irén képviselő
A start munkaprogramban két projekt, a mezőgazdasági, és a belvíz szeptember 30- val
megszűnik.
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A pályázatban szereplő gépek megvásárlásával kapcsolatban kérdezném, hogy mikor tudjuk
megvásárolni? Az eke, a tárcsa, és a borona nincs még megvéve a mezőgazdasági projekthez,
a belvízhez pedig a multifunkciós traktor és a pótkocsi.
Bukta Gábor polgármester
Átcsoportosítással lehet az egyik projektből a másikba áttenni az összeget. December 31- ig
kell elszámolni a többi projekttel. Az utolsó hónapban meg kell maradni pénznek a
megelőlegezett munkabérek miatt.
Reméljük, hogy az ÖNHIKI- vel is ki tudjuk pótolni.
Bukta Lajos képviselő
Módszertani megbeszélésen voltam Felnémeten, azzal kapcsolatban, hogy január 1-től,
hogyan fog működni tovább a gyermekjóléti szolgálat, mivel a kistérség, december 31-én
megszűnik.
A járási hivatal lesz a felügyelet szerv. A családgondozók egyéb szociális feladatokat is el
fognak látni, pl. öregek, fogyatékosok, szenvedélybetegek támogatása. A Gyámhivatal mellé
leszünk rendelve. Nem a jegyző hozza a védelembe vételi határozatot, nem ő fogja megvonni
a családi pótlékot.
Bukta Gábor polgármester
Lenne itt egy pár darab kérelem a testület felé, amit most ismertetnék.
Az első Tompa Jánosnétól érkezett, aki gyermekét egyedül neveli, és sajnos annyi pénze
sincs, hogy enni tudjanak. A lakásfenntartási támogatást kérné, hogy fizessük ki neki előre.
Ez megoldható, én úgy gondolom, nem kell rá határozat.
A következő kérelem Horváth Ferencnétől érkezett, aki a Somogyi úton lakik.
4 gyermeke részére kérne ruhát.
Ugyanilyen kérelem érkezett a testvérétől Pásztor Hajnalkától is, aki szintén ruhát kér az
Önkormányzattól.
Ezek a kérelmek még augusztusban érkeztek, valószínű, hogy a jegyző úr elfe lejtette behozni
a legutolsó ülésre.
Úgy gondolom, hogy írjanak egy új kérelmet.
Bukta Mária képviselő
Ezek a problémák, én úgy gondolom, hogy azóta már megoldódtak.
Bukta Gábor polgármester
Tankó Károlyné, szemüvegének vásárlásához szeretne egyszeri rendkívüli segélyt kérni.
Molnár Józsefné, aki a Petőfi úton lakik, fellebbezéssel él az Önkormányzat határozata ellen,
mivel a közgyógy ellátás kérelmét elutasította Bozsóné, mert magasabb a jövedelme. Szintén
gyógyászati segédeszközhöz kérne egyszeri támogatást. Neki hallókészülékre lenne szüksége,
amit javasolnak neki a szakrendelésen. A hallókészülék ára 124.500 Ft-ba kerül.
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Bíró Rita képviselő
Tankónénak cukorbetegsége is van, nem lehet a szemüveget közgyógyra felíratni?
Bukta Mária képviselő
Én nagyon sajnálom ezeket az embereket, de ez a szegény Önkormányzat nincs olyan
helyzetben, hogy ilyen dolgokra pénzt tudna adni. Meg kell érdeklődni a közgyógy, illetve a
TB támogatást.
Bukta Imre képviselő
A falugyűlésről szeretnék néhány szót szólni. Nagyjából rendben ment, de én, mint képviselő
hiányoltam az iskolaigazgatót a falugyűlésről. Nem értem, hogy egy intézmény vezetője,
ráadásul a legfontosabb intézmény vezetője a faluban, miért nincs ott. Kérdezzük meg, hogy
miért nem volt jelen a falugyűlésen, ugyanis neki szánt kérdések is lettek volna. Egyébként is
már nagyon sok dologból kihúzza magát, nincs jelen rendezvényeken sem, és sehol sem. De
ez egy falugyűlés volt, ahol az iskolaigazgatónak ott lett volna a helye véleményem szerint, és
azt nem mondhatja, hogy nem tudott róla, mert minden házhoz bedobták a meghívót.
A másik dolog, szintén a falugyűléssel kapcsolatos. A konyhával kapcsolatban végig azt
éreztem, hogy ez egy kiélezett helyzet volt. A lakosság részéről általában azok szóltak hozzá,
illetve kifogásolták a konyha bezárását - pedig bezárásról nincs szó-, akik valamilyen módon
érintettek, vagy érdekeltek a konyhával kapcsolatban.
Például Poroki Géza, aki nagyon sokáig vitte ezt a prímet. Én megkérdezném, hogy őt most
miért érdekli annyira ez a konyha, ahol nincs központi főzés, nincs nyersanyag, és amikor
Maya patikamérlegen méri ki a levest, meg mindent, magyarul ki van minden számolva.
Akkor Poroki Géza miért mondja azt, hogy őt ezzel a tökfőzelékkel ki lehet zavarni a
világból. Honnan tudja ő azt, hogy milyen ez a tökfőzelék? Ehhez neki mi köze van? Azért
mert a felesége ott dolgozik? A felesége, akinek szintén be kellene fizetni az ebédet, régen
kötelező volt befizetni.
A polgármester urat kérdezem, hogy honnan tudja Poroki Géza, hogy ross z a kaja, amikor
nincs befizetve?
Miért beszél ő azok nevében, akik kapják a kaját?
Ezek szerint a felesége hazahordja a kaját, és akkor ő válogat, hogy a tökfőzeléket nem eszi
meg.
Nekem az a gyanúm, hogy itt arról van szó, és azok szólaltak fel, akik elől a nyersanyag, a
nyershús el van zárva. Ez a dolog nagyon errefelé megy.
Ha én nem a konyháról eszek, akkor mit érdekel engem, hogy a tökfőzelék jó-e vagy nem.
Amikor Maya patikamérlegen méri ki a levest, és így is kevés, akkor honnan jut nekik?
Bukta Gábor polgármester
Bótát kell megkérdezni, hogy jut-e nekik, vagy nem.
Bukta Imre képviselő
Maya azt mondja, hogy nem jut. De szerintem mégis jut.
Nem azért kevés a leves, mert esetleg még mások is esznek belőle?
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Az üres házak is szóba kerültek, az „avasi cigányok”… stb. Sok az üres ház, 55-60 körül van.
A szemerei művészek, akik itt vettek ingatlant, sokat dolgoznak azon, hogy a házak ne
álljanak üresen, lakót keresnek bele.
Az ingatlan árak, a felénél is alacsonyabbra zuhantak le. Jelenleg két házat keresnénk
megvételre. Az egyik meg is volt, a Kánya Jóska háza a Bocskay úton. Meg is egyeztünk,
aztán egy pár nap múlva mégis azt mondta, hogy nem eladó. Egy zenész ember lett volna,
emellett gyógyszer gyártó.
Megkérném a jelenlévőket, ha tudnak eladó házat csendes környéken, szóljanak nekem, egy
finn család jönne.
A Jókai úton a Kocka féle házat ha megvennék, az előtte lévő két telket az Önkormányzat
eladná-e?
A főutcákat, valamilyen formában le kellene védetni, hogy a kerítéseket ne lehessen
lebontani.
A Rákóczi útra beköltözött 9 tagú cigány család már költözne tovább, amit lehetett már
mindent eladtak belőle. Az Önkormányzatnak el kellene gondolkozni azon, hogy megvegye.
Bukta Gábor polgármester
Mivel több hozzászólás, bejelentés nem volt Bukta Gábor polgármester megköszönte a
képviselőtestületi tagok megjelenését és az ülést 20 óra 20 perckor bezárta.
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