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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Községi Önkormányzat képviselő-testületi üléséről 2012. november
28-án (szerda) du. 16.00 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: dr. Pusztai Csató-Adrienn
Dr. Benkár József pályázó
Dr. Bóta Mihály pályázó
Dr. Szűcs Szilárd pályázó
Tóth József lakos
Pásztor József lakos
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.) Jegyzői pályázatok elbírálása
Előadó: Bukta Gábor polgármester
2.) Mezőszemere Községi Önkormányzat 2012. III. negyedéves költségvetési beszámoló
elfogadása.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
3.) Bródy Sándor Megyei Könyvtárral történő megállapodás.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
4.) Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázatok elbírálása.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
5.) Egyebek
Előadó: Bukta Gábor polgármester
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Bukta Gábor polgármester
Megkérdezem, hogy a kiküldött napirendi pontokkal egyetértenek a Képviselő-testületi
tagok? Van-e esetleg valakinek javaslata?
Bukta Mária képviselő
6 órára bejelentkezett a testületi ülésre Tóth József és Pásztor József Partizán úti lakosok az
ároktisztítással kapcsolatban. Az lenne a kérésük, hogy két napirendi pont között hallgassuk
már meg őket.
Gazsi László képviselő
Az ebrendészeti hozzájárulást, az ebek chippel történő
megtárgyalnánk. Határozathozatal is szükséges lenne hozzá.

ellátását szeretném,

ha

Bukta Gábor polgármester
Tárgyaljuk meg az egyebekben, ott is lehet határozatot hozni.
Aki elfogadja a napirendi pontokat, azt kérem kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítom,
hogy egyhangúlag elfogadta a képviselő-testület a napirendi pontokat.

1.) Jegyzői pályázatok elbírálása
Bukta Gábor polgármester
Mielőtt rátérnénk a napirendi pontokra, szóljunk egy pár szót a jegyző választásról. A 6
pályázó közül 3 van itt személyesen, egy jelezte, hogy lehet, hogy késni fog, a másik kettő azt
mondta, hogy nem kíván részt venni a személyes meghallgatáson.
Dr. Bóta Mihály, Dr. Benkár József, és Dr. Szűcs Szilárd urak vannak jelen.
Bukta Mária képviselő
Én átnézem a pályázati anyagukat. Szeretném ha mindenki bemutatkozna, egy pár szóban,
hogy megismerjük őket, utána pedig az elképzeléseikről szóljanak.
Bukta Gábor polgármester
Meg kell tőlük kérdezni, hogy a Közös Hivatal létrehozása miatt az aljegyzői feladatokat is
vállalják-e?
dr.Pusztai-Csató Adrienn jegyző
Véleményem szerint a zárt ülés tartása lenne a legoptimálisabb. Meg kell őket kérdezni, hogy
hozzájárulnak-e a nyílt üléshez.
Van egy-két hiányosság, amire majd szeretnék rákérdezni a bemutatkozás során. Szerepeljen
a jegyzőkönyvben, hogy a későbbiek során pótlásra kerül.
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Kezdjük Dr. Benkár Józseffel.
Bukta Gábor polgármester
Tisztelettel köszöntjük Dr. Benkár József urat. Mielőtt elkezdenénk a beszélgetést,
megkérdezem, hogy zárt ülés elrendelését kéri-e?
Dr. Benkár József
Nem kérem a zárt ülés elrendelését.
Bukta Gábor polgármester
Megkérjük, hogy egy pár szóban mutatkozzon be, és mondja el az elképzeléseit Mezőszemere
lehetséges jegyzőjeként.
Dr. Benkár József
Tisztelt Képviselő-testület!
A pályázatomban felhoztam egy-két jogszabályt, aminek betartása nélkülözhetetlen.
A jegyzői tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy az önkormányzati közigazgatásnak a
lényege és tartó oszlopa, az a pénzügyi igazgatás, azon belül is az Államháztartásról szóló
kormányrendelet. Fontos a kötelezettségvállalás előtti utalványozás is.
A szociális igazgatás megváltozása érinti az önkormányzatot, illetve a hatáskörök átrendezése
szintén.
A munkamódszerben, a munkastílusban, a több tíz éves jegyzői tapasztalat alapján az az
elképzelésem, hogy nem „fejjel a falnak”, hanem megismerem a gyakorlatban működő
rendszert, és ennek ismeretében teszek javaslatot, vagy pedig döntök, hogy jó-e ez a módszer,
vagy változtatni kellene rajta.
A munkatársak véleményét meghallgatom, de a döntést felelőssé ge a jegyzőé.
Fontosnak tartom a határidők betartását, valamint az iratok tárolását, őrzését. A selejtezést a
levéltárral egyeztetve kell végrehajtani.
A jegyző, a helyi választási iroda vezetője is.
Nagyon sok év tapasztalat van már mögöttem, de én nagy vonalakban ennyit szerettem volna
a pályázatomból kiemelni.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és várom a kérdéseiket.
Bukta Gábor polgármester
Köszönjük szépen. Megkérdezem a képviselő-testületi tagokat, és jegyző asszonyt, hogy
amennyiben van kérdésük azt tegyék fel Benkár úr felé.
Bukta Mária képviselő
Mezőszemere azon települések közé tartozik, akinek 2013. január 1-től közös hivatalt kell
működtetnie. Ez a közös hivatal, a szomszédos településsel Szihalommal fog létrejönni.
Ez a meghirdetett jegyzői állás december 1-től betölthető. Most még a Képviselő-testületnek
van kinevezési jogköre, de januártól ez is meg fog változni. A közös hivatal polgármesteri
döntenek a jegyző személyét illetően. Mezőszemerén az előzetes tervek szerint kirendeltség
fog működni, és aljegyző fogja ellátni a jegyzői feladatokat.
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Erre lehet számítani egy hónapon belül, így is érdekli Önt ez a jegyzői állás?
Dr. Benkár József
Ez a pályázati kiírásból tisztán, és világosan kitűnik, természetesen vállalom ilyen feltételek
mellett is. Én úgy gondolom, hogy december 31- ig, határozott időre kell kinevezni önöknek
egy jegyzőt, és januártól újra meg kell pályáztatni az állást.
Bukta Gábor polgármester
A legutóbbi értesülések, szerint január 1-étől a polgármesterek automatikusan
meghosszabbíthatják a jegyzők munkaviszonyát. Ha viszont nem hosszabbítják meg a
polgármesterek a jegyzői kinevezést január 1-én, akkor automatikusan pályázatot kell kiírni,
és csak úgy lehet, jegyzőt, aljegyzőt választani.
Bukta Mária képviselő
Nyilvánvaló, mivel januártól változik a munkáltatói jogkör gyakorlója is.
Bukta Imre képviselő
Ön hogy tudja, hogy csak az aljegyzőt kell újra pályáztatni? És mi van akkor, ha az ön
munkája jobbnak minősül, lehetséges az, hogy ön lesz a jegyző a közös hivatalnál, és a
mostani jegyző lesz itt Mezőszemerén az aljegyző?
Dr. Benkár József
Én úgy gondolom, hogy a jegyzői állásra is új pályázatot kell kiírni, hiszen az ő munkáltatói
jogkör gyakorlója is meg fog változni.
Bukta Gábor polgármester
Jegyző csere csak abban az esetben lehetséges, ha mindkét hivatalnál meg lesz pályáztatva az
állás, és mindkét helyre beadja ugyanaz a személy a pályázatát, és a véletlen folytán
lehetséges, de egyéb esetben nem.
Bukta Imre képviselő
Ön megyei főjegyző volt. A mi településünkön egészen más jellegű problémákkal szembesül
az ember. Itt sok a gyakorlati teendő.
Dr. Benkár József
Természetesen nem idegen tőlem ez a dolog sem, hiszen jó pár évig voltam jegyző
Pétervásárán is, ahol tartottam helyszíni szemlét is.
Bukta Gábor polgármester
Van-e még valakinek kérdése Benkár úrhoz? Amennyiben nincs, megköszönjük, hogy eljött
és elmondta elképzeléseit.
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Mielőtt behívnánk a következő pályázót, megkérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy a
döntést megvárják a pályázók, vagy holnap kapjanak értesítést telefonon?
Bukta Mária képviselő
Az előző jegyző választásakor is másnap kaptak értesítést, most is legyen úgy.
Bukta Gábor polgármester
A következő pályázó Dr.Bóta Mihály. A pályázati anyagában leírta, hogy hozzájárul a nyílt
ülésen való megtárgyaláshoz.
Egy rövid bemutatkozást kérnénk, és egy pár szót, a jegyzői munkával kapcsolatos
elképzeléseiről.
Dr.Bóta Mihály
Köszöntöm a Tisztelt Képviselő-testület tagjait. 1961-ben születettem Mezőkövesden, ott is
élek. Az államigazgatási főiskolán végeztem 1986-ban. A községi közigazgatásban 1989-ben
kezdtem dolgozni, mint községi közös tanács VB titkára Tardon, illetve Cserépváralja
községekben. A jogi egyetemen 1996-ban végeztem. Az önkormányzatok létrejöttét
testközelből csináltam végig. Körjegyzőként is dolgoztam. Négyesen és Tiszavalk
községekben is dolgoztam jegyzőként, később ott is körjegyző lettem a két település
csatlakozása miatt. 2003-tól 2011- ig .Tiszaderzsen voltam jegyző Az itteni önkormányzat
sajnos csődbe jutott. 2008-tól, amikor elkezdődött az adósságrendezés, az én nyakamba
szakadt a jegyzői munkán kívül a polgármester feladata is, mivel a polgármester be sem járt a
hivatalba, alpolgármester pedig nem volt választva. Már a napi munka is veszélyben volt,
akkor, amikor már a telefont is kikapcsolták. Átlagon felüli munkát követelt tőlem ez a
helyzet. Egyedül működtettem a települést, egy pár képviselő-testületi tag segítségével. Ennek
eredménye az a határozat, amit a tiszaderzsi Képviselő-testülettől kaptam, melyben azokat az
erőfeszítéseket, amik részemről történtek a település érdekében, pozitívan értékelték felém.
Összefoglalva, azt tudom mondani, hogy a községi közigazgatásban megszerzett tudást és
tapasztalatot felajánlom az önök részére, és ha úgy gondolják, hogy biza lmat szavaznak
nekem, akkor ezt a tudást át is adom.
Ennyit gondoltam elmondani, ha van kérdés, szívesen válaszolok rá.
Bukta Gábor polgármester
Köszönjük szépen a bemutatkozást, és megkérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy
amennyiben van kérdésük, azt tegyék fel Dr. Bóta úrnak.
Bukta Lajos képviselő
Tiszaderzsen ez a csődhelyzet hogyan alakulhatott ki? Hiszen volt egy testület, és volt egy
polgármester.
Dr.Bóta Mihály
Ez a következőképpen alakult ki. A gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős,
a jegyzőnek pedig jelezni kell, ha valamit nem talál szabályosnak. Amit megtehettem, azt én

485
meg is tettem, ezáltal polgármester úr alkalmatlannak talált a jegyzői állásra, de a képviselőtestületi tagok közül többen kiálltak mellettem.
Bukta Imre képviselő
Bizonyára hallott róla, hogy itt vannak elég komoly problémák, amik elsősorban a roma
lakosok miatt vannak. Ezzel bizonyára szembesülni kell a jegyzőnek. Ezeket a helyzeteket
hogyan tudja kezelni? A másik kérdésem pedig az lenne, hogy a közös hivatal felállása miatt,
erre az egy hónapra is vállalja-e a jegyzői állást?
Dr.Bóta Mihály
Tiszaderzsen is működött cigány kisebbségi önkormányzat. A lakosság 35%-át tette ki a roma
lakosok aránya. Tudtam a kialakult helyzeteket kezelni.
Ha kell, akkor határozottságot kell mutatni.
Bukta Mária képviselő
Itt nincs cigány kisebbségi önkormányzat, de a lakosság aránya itt is hasonló. Sok a
problémás család, mély szegénységben élnek itt az emberek, embertelen körülmények között.
A jegyzői kinevezés határozatlan időre, próbaidő kikötésével történik, de a törvény erejénél
fogva, december 31- vel megszűnik, és a továbbiakban a munkáltatói jogkör gyakorlója a
polgármester lesz. Mezőszemere, Szihalom községgel lép közös hivatalba, ezáltal a szihalmi
polgármester fogja azt kimondani, hogy az itt december 1-vel kinevezett jegyző aljegyzőként
maradhat-e Mezőszemerén, illetve, hogy mi lesz a sorsa, kell-e pályázati kiírás újra.
Ezekkel a feltételekkel is vállalja a jegyzői állást, ha önre esik a képviselő-testület választása?
Dr.Bóta Mihály
Ez egy átmeneti helyzet, de természetesen így is vállalom.
dr.Pusztai-Csató Adrienn jegyző
Fenn áll-e jelenleg valamilyen foglalkoztatási jogviszonya? Nem lesz gond, ha ilyen rövid
határidőn belül munkába kell állnia, ha önt választja a Képviselő-testület?
Dr.Bóta Mihály
Jelenleg nem dolgozom, így nem jelent nehézséget a december 1- i kezdés.
Bukta Gábor polgármester
Megkérdezném Képviselő-testületi tagokat, és a jegyző asszonyt, hogy van-e még valakinek
kérdése Bóta úrhoz? Amennyiben nincs, megköszönöm, hogy eljött és elmondta elképzeléseit.
A holnapi napon fogjuk kiértesíteni önt, a Képviselő-testület döntéséről.
A következő pályázó Dr.Szűcs Szilárd.
Tisztelettel köszöntjük, és megkérjük, hogy egy pár szóval mutatkozzon be, valamint
ismertesse a jegyzői pályázat elnyerése esetén az elképzeléseit.
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Dr.Szűcs Szilárd
Jó estét kívánok. A pályázatom részben tartalmazza az önéletrajzomat. Miskolcon végeztem
az Állam és Jogtudományi Egyetemen. Dolgoztam Debrecenben a Polgármesteri Hivatalban,
ügyvédi irodában, a Matávnál, majd ezt követően az ügyészségnél. Jelenleg ezt az állást
szeretném megpályázni. Kimondottan igazgatási gyakorlatom nincs, mindössze egy fél évet
dolgoztam csak ebben.
Eddigi munkám során emberekkel kellett bánni, és úgy gondolom, hogy ez előnyt jelent, a
megfelelő jogszabályok betartásával együtt.
Amit én lényegesnek tartok az az, hogy egy ilyen lélekszámú településen elsősorban nem a
jogi ügyek vannak döntő többségben. Én úgy gondolom, hogy amin én tudnék változtatni- a
szakmámból eredően- az ügyész pálya nekem adott egy nagyon komoly bűnügyi szemléletet,
amelyet én úgy gondolok, hogy egy ilyen településen, mint Mezőszemere nagyon jól lehetne
hasznosítani. A helyzetek kezelése, és a kapcsolattartás a lakosokkal nagyon fontos.
Személyes kapcsolatom is volt már egy pár mezőszemerei lakossal. Hallottam, hogy ezen a
településen is megjelent az uzsorázás, a „boltocskázás”, illetve sajnos tapasztalhatják, hogy
egyre több kacatot behoznak a településre, mint például a használt gumit felújításra.
A jegyző feladata nem csak kimondottan ezeknek a feladatoknak a megoldása, de meglévő
kapcsolatokkal úgy gondolom ezek ellen is tudnék tenni. A rendőrség munkáját is tudnánk
segíteni. Elszaporodtak a településeken a lopások, az udvarokra történő bejutások, az éjszakai
rablások. Ezeken is lehetne segíteni a polgárőrség intenzív bevonásával. Igen komoly
probléma a falopás is a településen. Mezőőri szolgálat felállítása sokat javíthat a helyzeten,
valamint a helyi gazdák, illetve vadászok bevonásával is lehetne csökkenteni az ilyen
bűncselekményeket. A már meglévő rendőrségi kapcsolatokkal együttműködve, vissza
lehetne szorítani a bűncselekményeket.
Vállalnám ennek érdekében még a személyes konfliktust is azokkal az emberekkel sze mben,
akik a bűncselekményeket elkövetik.
Szakmai tapasztalataim azt mutatják, hogy a problémákat elsősorban helyben kell elintézni,
ezért ha elnyerem a jegyzői pályázatot, a hét minden napját itt tölteném, ha van lehetőség a
szolgálati lakás igénybevételével. Ezáltal a beilleszkedés is könnyebb lenne, valamint az itt
élő embereket is jobban meg tudnám ismerni.
A másik fontos dolog, az adók behajtása, mivel az önkormányzatnak ebből van bevétele,
valamint a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználása. Egy termelői beruházás is jót tenne
a településnek. Csak látszólag van hátrányos helyzetben Mezőszemere ilyen téren, mert
logisztikai szempontból közel van a vasút, itt van az M3-as autópálya. Eger és Mezőkövesd
közelsége lehetőségeket biztosítana ennek megvalósítására is.
A hely jellegéből adódóan, miszerint ez egy mezőgazdasági település, a helyi gazdákat
kellene bevonni abba, hogy ők maguk is a saját megtermelt árujukkal fellépjenek a piacon.
A nehéz helyzetben lévő családoknak földet biztosítva, és jó szóva l rá lehetne őket bírni arra,
hogy megtermeljék, saját szükségleteik kielégítésére, pl. a zöldségféléket.
Az már egy másik kérdés, hogy ez mennyire sikerül megvalósítani, de én úgy gondolom,
hogy egy próbát megérne.
A közigazgatási részével, azért nem kívánok részletesebben foglalkozni, - mert nem lenézni
akarom azt a fajta feladatot-, de úgy gondolom, hogy egy ilyen kis településen inkább az
általam felvázolt dolgok jelentik a legnagyobb problémát. A jogi része már inkább
programozott a Kormányhivatal, és a januártól felálló járások, és közös hivatalok által.
Röviden ennyit szerettem volna elmondani elképzeléseimről.
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Bukta Mária képviselő
Nagyon jól látja, hogy milyen problémák vannak ezen a településen. Ez a Képviselő-testület
már 2 éve ezeken a feladatokon munkálkodik. A Start munkaprogramról biztosan hallott, ami
itt is van Mezőszemerén, aminek fő célja az lenne, hogy a munka világába bevezesse az
embereket a segély helyett. Vannak sajnos tapasztalataink ezáltal a program által, hogy ezeket
az embereket mennyire nem lehet munkára fogni. Mi magunk sem hittük volna. Azt hittük,
hogy az a rengeteg pénz ami erre a programra lett szánva, meg kell hogy látszódjon a falun,
de sajnos nem így lett. Nem lehet őket munkára bírni.
Csomó olyan problémát vetett most fel, amire a megoldást a rendőrségtől várnánk. Mi most
alapvetően jegyzőt keresünk, a közös hivatal kialakításával kapcsolatos problémák ön előtt
mennyire ismertek, mivel 2000 fő alatti település, vagyunk, ezért a szomszédos településsel
Szihalommal fogunk közös hivatalt kialakítani január 1-től, ezért a most megválasztásra
kerülő jegyző ettől az időponttól tudomásunk szerint, csak mint aljegyző láthatja el feladatát.
Amennyiben önre esik a választásunk, tudna-e december 1-én kezdeni, és vállalja-e úgy is, ha
csak egy hónapot tud garantálni ez a Képviselő-testület, a jelenlegi információk szerint.
Dr.Szűcs Szilárd
Igen, tudom vállalni ezekkel a feltételekkel is.
Bukta Gábor polgármester
Van-e még valakinek kérdése a pályázóhoz? Amennyiben nincs, megköszönjük a jelenlétet,
és értesíteni fogjuk a holnapi nap folyamán, a Képviselő-testület döntéséről.
Bukta Mária képviselő
Mielőtt döntünk a jegyzői pályázatokról, a testületi ülés elején jeleztem, hogy Tóth József és
Pásztor József Partizán úti lakosok 6 órára fognak érkezni. A vízelvezető árokkal
kapcsolatban vannak problémáik. Tóth József ma bejött a Faluházba hozzám, és elmondta,
hogy volt bent a jegyzőnél, és a polgármester úrnál, akiknek elmondta a problémáját. Tóth
József állítása szerint a polgármester úr válasza az volt, hogy ő ebben nem tud segíteni
semmit, menjen a képviselőkhöz. A Képviselő-testület tagjainak sem eszköze, sem embere
nincs, hogy ilyen munkát megoldjon. Ezek után kértem meg Tóth Józsefet, hogy jöjjön el a
mai Képviselő-testületi ülésre.
Bukta Gábor polgármester
Valóban voltak bent a hivatalban délelőtt, de én nem azt mondtam, hogy a képviselőkhöz
menjenek, hanem, hogy majd küldünk oda közmunkásokat. Voltak is már ott, megcsinálták,
akkor azt mondtad, hogy úgy sem jó. Több alkalommal takarították már ott az átereszt is. Már
mélyebbre van szedve az út alatt, már egy ülepítő van benne, és az hordalékkal visszarakódik
egy kis eső hatására. Véleményem szerint az egészet ki kellene szedni, letenni egy 60 cm
átmérőjű csövet, de ehhez anyag is kell.
Tóth József
Én tőled azt a választ kaptam, hogy nem adhatsz utasítást a képviselőknek.

488
Bukta Gábor polgármester
Ez így van, én nem adhatok utasítást a képviselőknek. Ahhoz, hogy ezt megvásároljuk, és
átvágjuk az utat, erről a testületnek kell döntenie.
Tóth József
Állandóan tele van a bentelekben mindenkinek a pincéje vízzel, ha ez lefolyna a csikójáróba,
akkor nem lenne víz a pincékben.
Bukta Gábor polgármester
Ez nem az árok hatása, hanem a talajvízé. Belvizes területté van nyilvánítva a falunak ez a
része.
Tóth József
Készítettünk egy rajzot, ami alapján meg lehetne oldani a problémát. Hány éve van már ez
így? Hiába vannak a képviselők, nem nézik meg, Gazsi sem, hogy milyen munkát végeznek a
közmunkások.
Bukta Gábor polgármester
Gazsi Laci legalább 5 alkalommal küldte oda az embereket.
Pásztor József
Tényleg ott voltak, de azt mondták a közmunkások, hogy ezt nem lehet megcsinálni, mert az
iszap bele volt száradva a csőbe. Nem lehet így hagyni, mert a tavaszi olvadáskor ellep
bennünket a víz.
Eleméréktől egy kicsit távolabb bele van nőve 4 fűzfa az árokba. Azokat is ki kellene szedni
tövestől, hogy ne állja a víz útját. Mellette, valaki törmeléket öntött az árokba, azt is ki kell
takarítani.
Évek óta húzódó probléma ez, nincs rendbe téve ez az árok.
Ha másképpen nem megoldható, akkor az utat fel kell vágni, de ezt a helyzetet, akkor is meg
kell oldani. A víznek le kell folynia, egészen az Ostorosig.
Bukta Gábor polgármester
Pincét csak abban az esetben lehet a bentelekbe ásni, ha kettős szigeteléssel van ellátva. Ez a
rész a falu legalacsonyabban fekvő pontja.
Gazsi László képviselő
Az emberek két hétig ott voltak, és küzdöttek a szikkadt iszappal. Én is megnéztem, be van
szakadva az út alatt lévő cső. Mondtam az embereknek, hogy hagyják abba a takarítását, mert
nem akartam azt, hogy bárkire is rászakadjon. Ott megy a gáz, és a vízvezeték is. Nem
egyszerű, fel kell szedni az utat, oda új csőrendszert kell kiépíteni.
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Bukta Mária képviselő
Az én véleményem az, hogy beszéljünk Nagy Robival a MEFAVÍZ ügyvezetőjével, hátha ő
tud segíteni. Neki vannak gépei, és ő vizes szakember.
Bukta Imre képviselő
Mivel én is ott lakok, engem is érint a dolog. Én a két lakosnak adok igazat. Ez nem
szikkasztó árok, hanem vizes árok, ennek tényleg az lenne a feladata, hogy levezesse a
csikójáróba a vizet. Ha ez az árok tiszta, akkor lefolyik a víz, de ehhez az kell, hogy ki legyen
takarítva az áteresz mindenhol.
Én is láttam, hogy ott dolgoztak az emberek, belevilágítottam a csőbe, és azt láttam, hogy
nincs beszakadva, csak el van tömődve hordalékkal. Nem kell felvágni az utat, csak ki kell
tisztíttatni a csövet, és le fog folyni a víz.
Bukta Gábor polgármester
Maradjunk annyiban, hogy szólunk Nagy Robinak, hogy mérje ki műszerrel, és akkor
meglátjuk. Ahol ki kell szedni kiszedünk, ahol fel kell tölteni, ott feltöltjük. Ha a fűzfa az
árokban van, akkor azt ki kell vágni onnan.
dr.Pusztai-Csató Adrienn jegyző
Én csak jogi szempontból tudok hozzászólni. Ha jól értem itt önkormányzati útról van szó.
Azt írja a jogszabály, hogy az ingatlanok előtt lévő járda, csapadék elvezető árok, illetve a
közte lévő terület- bár az önkormányzaté- de a rendben tartása az az ingatlan tulajdonosnak a
kötelezettsége. A törvény konkrétan megjelöli, hogy a csapadék elvezető árok
átjárhatóságának biztosítása is az ingatlan tulajdonos kötelessége. Ha nem tesz eleget és ezzel
másnak kárt okoz, akkor kártérítési eljárást is lehet kezdeményezni.
Tóth József
Nekem még lenn egy problémám, az pedig az orvosi rendelővel kapcsolatos. A bejáratnál
nagyon rossz a lépcső, ha valaki eltöri a lábát, nem tudom kinek lesz a felelőssége, ki fog
majd fizetni.
Bukta Mária képviselő
Pályázatot nyújtunk be az orvosi rendelő felújítására, egészségügyi központ kialakítására.
Még egy kis türelmet kérünk a lakosságtól. Reméljük, hogy addig már nem történik baj.
Tóth József
A kisboltnál is ugyanaz a helyzet, életveszélyes a lépcső. Csúszik, nagyon meredek. Be kell
zárni azt a boltot.
Bukta Gábor polgármester
Az nem az önkormányzat feladata, az az A-Z Topker tulajdona, neki kell megjavíttatni.
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Visszatérve a jegyző választáshoz. 3 pályázó nem jelent meg a személyes meghallgatáson, én
úgy gondolom, hogy az ő pályázatukat röviden ismertesse a Képviselő-testület előtt a jegyző
asszony, és utána döntsünk a jegyző személyét illetően.
dr.Pusztai-Csató Adrienn jegyző
Dr. Sárvári Eszter, az egyetlen nő a pályázók között. 1978-ban született, recski lakos. A
Miskolci Egyetemen, az Állam és Jogtudományi Kar, jogász szakán végzett, jelenleg a Pécsi
Tudományegyetem hallgatója.
Dolgozott, egy szállítmányozási cégnél, hotelben, az Egri Városi Ügyészségen, a Recski
Önkormányzatnál, valamint ügyvédi irodában.
Angol nyelvvizsgája, jogosítványa van, és a számítógépet tudja kezelni.
Ő írt a szakmai vezetői elképzeléseiről, írt a munkáltatói jogkörrel, a Képviselő-testülettel
kapcsolatos elképzeléseiről. A hatósági ügyintézésről és a rendeletalkotásról is említést tett. A
nyilatkozatok rendben vannak, a képzettségeit igazoló okmányok becsatolásra kerültek.
Feljegyeztem magamnak, hogy nincsen még közigazgatási szakvizsgája.
Szakmai tapasztalattal nem rendelkezik, ami a pályázati kiírásban szerepelt.
A következő pályázó Gulyás István Lajos. 1967-ben született, Egerben lakik. Neki van
közigazgatási szakvizsgája, annak ellenére, hogy soha nem dolgozott a közigazgatásban. Nem
derül ki, hogy jelenleg dolgozik-e. Jelezte, hogy később fog érkezni. Dolgozott személy és
vagyonőrként, büntetés végrehajtási intézetben, volt magánnyomozó, közterület felügyelői
vizsgával is rendelkezik, gimnáziumi érettségije van, valamint a Pécsi Tudományegyetem
Állam és jogtudományi karán az Igazságügyi ügyintézői Főiskolai szakán végzett.
Egyetlen oklevél, illetve bizonyítvány másolatot sem csatolt a pályázatához. Hiányzik az
erkölcsi bizonyítványa is.
Írt egy szakmai koncepciót, ami véleményem szerint másolva van.
A következő pályázó dr. Tanács Péter Zsolt, ő 1970-ben született, és Budapesten lakik. 2004ben végzett az ELTE Állam és Jogtudományi karán, előtte elvé gezte az Igazgatásszervezői
szakot, valamint az ELTE Bölcsészettudományi Karán, angol és történelem szakot.
Dolgozott Fót Város Polgármesteri Hivatalában, mint jegyzői titkárság osztályvezető, majd 5
évig volt Tök község Polgármesteri Hivatalának jegyzője.
A végzettséget igazoló dokumentumok, oklevelek másolatát becsatolta, látszólag rendben van
a pályázata.
Bukta Mária képviselő
Én tegnap átnéztem a pályázatokat, úgy gondolom, hogy azok, akik nem éltek a személyes
bemutatkozás lehetőségével, nem is gondo lják komolyan ezt a jegyzői állást. Én azzal a
hárommal nem is foglalkoznék.
A megjelentek közül Dr.Benkár József bármennyire is megyei szintű szakember volt, úgy
gondolom, hogy nem a mi kis falunkba való.
Dr.Bóta Mihály kicsit körülményesnek tűnt, de van jegyzői tapasztalata.
Dr.Szűcs Szilárd nem volt soha jegyző. Ő olyan problémákat szeretne megoldani, amit mi a
rendőrségtől várunk. Nekem az is furcsa, hogy ő mindenképpen itt szeretne lakni
Mezőszemerén, holott Egerben lakik, és ez nem távolság.
Az én véleményem szerint Dr.Bóta Mihály a három pályázó közül az, aki a pályázati
kiírásnak legjobban megfelel.
Én Dr.Bóta Mihályt javaslom.
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Bukta Gábor polgármester
Megkérem a képviselőket, hogy egyenként mondják el a jelöltjüket.
Bukta Imre képviselő
Én is Dr.Bóta Mihályt javaslom.
Bukta Lajos képviselő
Szintén Dr.Bóta Mihályt javaslom.
Bíró Rita képviselő
Én is Dr.Bóta Mihályt mondom.
Molnár Irén képviselő
Dr.Bóta Mihály legyen a jegyző.
Gazsi László képviselő
Dr.Bóta Mihályra szavazok én is.
Bukta Gábor polgármester
Legyen Dr. Bóta Mihály a jegyző.
dr.Pusztai-Csató Adrienn jegyző
A határozatban, hogy szerepeljen a munkaviszonya? Határozott, vagy határozatlan idejű
legyen, a bérezése mi alapján történjen?
Bukta Mária képviselő
Határozatlan idejű legyen a kinevezése, próbaidő kikötésével, a bérezése pedig a törvény
szerint.
Bukta Gábor polgármester
Megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a Képviselő-testület a következő
határozatot hozta:
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Mezőszemere Község Önkormányzat képviselőtestület 71/2012. (XI.28) számú határozata.
Mezőszemere község Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázati eljárás lefolytatása
után dr. Bóta Mihály (születési neve:Bóta Mihály
születési helye: Mezőkövesd,1961.08.22.anyja
neve: Csuhai Erzsébet ) 3400 Mezőkövesd;Mátyás
út 4 szám alatti lakost, Mezőszemere község
Önkormányzatának jegyzőjévé kinevezi 2012.
december 1. napjától - határozatlan időre - az
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
36. §-ának (1) bekezdése, valamint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a
továbbiakban: Kttv.) jegyzőre és köztisztviselőkre
vonatkozó rendelkezései alapján.
A jegyző bérezése a Kttv. szabályai szerint kerül
megállapításra.
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét
a kinevezési okirat aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő. azonnal
Felelős: Bukta Gábor polgármester

2.) Mezőszemere Községi Önkormányzat 2012. III. negyedéves költségvetési
beszámoló elfogadása
Bukta Gábor polgármester
Átadom a szót Bukta Mária képviselő asszonynak.
Bukta Mária képviselő
A pénzügyi bizottság megtartotta tegnap az ülését az I-III negyedéves beszámolóval
kapcsolatban. Prokajné családi okok miatt nem tud most részt venni a testületi ülésen.
A beszámoló pénzügyi szemléletben készült, a szakfeladatokon, mind a bevételi, mind pedig a
kiadási oldalon azok a tényleges számok vannak, amik pénzügyileg is rendezettek,
ugyanakkor a dologi kiadásoknál azért láthatunk olyan alacsony szintű teljesítési
százalékokat, mert a szállítói számlák még nem kerültek kifizetésre.
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Megkértem Prokajnét, hogy a szállítói tartozásokat írja már össze szállítónként, hogy hol
tartunk, lássa a testület is. Ez az ami most ki lett osztva.
26 M Ft a hitelállomány, valamint a közel 30 M Ft a szállítói k ifizetetlen számla. Ezzel a
forráshiánnyal működik az önkormányzat.
Nem tudjuk még, hogy mi lesz a hitelállománnyal, hogy az állam tényleg átvállalja-e, de mi
lesz a szállítói tartozásokkal?
A Kálmánházi Húsüzem felé fennálló tartozásunk nagyon sok. Az ÖNHIKI-ben bízhatunk.
Bukta Gábor polgármester
A legutolsó információ szerint december 12-én keresik fel az önkormányzatokat, hogy
megvizsgálják a tartozásokat. Az ÖNHIKI II. ütemét is eltolták decemberre éppen emiatt.
A Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet nagyon rugalmatlan az önkormányzatokkal
szemben, ezért például Mezőtárkány is átment a Jász Takarékhoz, aki megháromszorozta a
hitelét, mivel látja, hogy az állam úgy is vissza fogja törleszteni rövid időn belül.
Ezért nekünk is célszerű lenne bankot váltani. Ma kaptam a füzesabonyi takaréktól egy
levelet, amit felolvasnék, ebből is látszik, hogy mennyire rugalmatlanok, bizalmatlanok az
önkormányzatokkal szemben.
dr.Pusztai-Csató Adrienn jegyző
Véleményem szerint a pénzintézetváltásra már nagyon rövid a hátralévő idő.
Bukta Mária képviselő
Azzal nem veszítünk semmit, hogyha holnap polgármester úr, felhívja a Jász Takarékot,
elmondja nekik, hogy mi a helyzet, és hogy tudnak-e rajtunk segíteni.
Megkaptam a dolgozóktól a start munkaprogrammal kapcsolatos bevételekről és kiadásokról
a kimutatást szeptember 30-al bezárólag.
Szeretném tájékoztatni a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzathoz befolyt a start
munkaprogramra 54.343 E Ft, az egyéb közhasznúra 1.778 E Ft.
A kiadási oldal a startmunkaprogramra vonatkozóan: bérre és egyéb kiadásra összesen 49.421
E Ft került kifizetésre.
A téli közfoglalkoztatásra egy kerékpár is megvételre került a házi segítségnyújtásra, és mivel
ez önkormányzati tulajdon, a kerékpárt nem lehetne otthon tárolni, munka végeztével itt
kellene leadni és reggel itt felvenni. Saját célra nem használha tja senki.
A pénzek beérkezésénél időbeli csúszások vannak, és a felhasználásoknál is.
December 31- ig meg tudjuk vásárolni a hiányzó gépeket?
Bukta Gábor polgármester
Mindenképpen meg kell vásárolni, az ÖNHIKI-re várunk.
Magánszemélytől is próbáltunk már vásárolni, de visszalépett az illető. Adásvételi
szerződéssel ez is járható út lenne.
Bukta Mária képviselő
Én a pénzügyi bizottság részéről ezeket szerettem volna elmondani, és a beszámolót javaslom
elfogadásra.
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Bukta Gábor polgármester
Aki elfogadja az I-III negyedéves költségvetési beszámolót, azt kérem kézfelnyújtással
szavazzon.
Megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a Képviselő-testület elfogadta a
beszámolót.

Mezőszemere Község Önkormányzat
15/2012.(XI.28.) sz. rendelet
a Mezőszemere Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
1/2012.(II.27.) sz. 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. november 28

Bukta Gábor
polgármester

Dr. Pusztai-Csató Adrien
jegyző
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3.) Bródy Sándor Megyei Könyvtárral történő megállapodás
Bukta Gábor polgármester
A Megyei Könyvtár küldött egy levelet, amit most felolvasnék.
Kötelező feladat az önkormányzatok számára a mozgó könyvtári ellátás az új törvény szerint.
Mivel ők egyszerűbben el tudják látni mint az önkormányzat, az a kérésük, hogy a
mozgókönyvtári szolgáltatást ugyanúgy vegyük igénybe, mint eddig, mivel a Kistérség
megszűnik.
Ehhez a megállapodáshoz küldött a Megyei Könyvtár egy tervezetet, mintát, amelyben
ugyanolyan feltételek szerepelnek, mint az előzőben volt.
Eddig négy település volt benne, de most már 7 önkormányzat veszi igénybe. Erre kell egy
testületi határozat, hogy 2013. január 1-től az önkormányzat a mozgókönyvtári szolgáltatást a
Bródy Sándor Megyei Könyvtár által biztosítja a településen.
Bukta Mária képviselő
Bíró Rita most fizetés nélküli szabadságon van, mert GYED-en van. Nem tudom mikor
szeretnél visszajönni dolgozni? A munkaszerződésed alapján te könyvtáros vagy?
Bíró Rita képviselő
Igen.
Bukta Mária képviselő
Ez a megállapodás tervezet azt írja, hogy az önkormányzat vállalja, hogy egy könyvtárost
alkalmaz.
2012. december 31- ig-Bíró Rita helyettesítésére- Heverdle Emesének szólt a
munkaszerződése, mint könyvtáros, és mivel a testület úgy döntött, hogy Heverdle Emesétől
szeretne megválni, és meg is vált, december 31- ig részére a munkabért kifizette a költségvetés
terhére, ezért ebben az évben a megemelt tisztelet díj fejében hárman válla ljuk a könyvtárosi
teendők ellátását. A Heves Megyei Könyvtár erre azt mondta, hogy ez így nem megoldható,
egy személynek kell vállalnia, és ekkor lettem én a könyvtáros. Én most heti 3 X2 órában
ellátom a könyvtárosi feladatokat a tiszteletdíj fejében.
Ez január 1-től, hogyan működjön tovább?
Bukta Gábor polgármester
A költségvetési rendelet fogja meghatározni, de ezt még most nem ismerjük. Vissza fogunk
térni rá.
Most arról kell dönteni, hogy a Megyei Könyvtár szolgáltatásait igénybe vesszük továbbra, is
mint kötelező feladatot, és a megállapodást megkötjük a Bródy Sándor Megyei Könyvtárral.
Aki ezzel egyetért, azt kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a Képviselő-testület az alábbi
határozatot hozta:
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Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselőtestület 72/2012. (XI.28) s zámú
határozata
Mezőszemere
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy
2013.január 01-től a mozgó könyvtári ellátást
továbbra is igénybe veszi, -mint kötelező
feladatot-, és az erre vonatkozó megállapodást
megköti a Bródy Sándor Megyei Könyvtárral.
Határidő: 2012.december 31
Felelős: Polgármester

4.) Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázatok elbírálása
Bukta Gábor polgármester
Korábban döntöttünk arról, hogy támogatjuk a felsőoktatásban résztvevő pályázókat
A meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázatra 5 pályázó adta be pályázatát.
A beadott pályázatok megfelelnek a kiírásnak, a szükséges mellékleteket mellékelték a
pályázók.
Az alábbi személyek adták be a pályázatukat.
-Zloch Péter Mezőszemere, Tárkányi út 25. szám alatti lakos
-Németh Zsuzsanna Mezőszemere, Rózsa út 3. hsz. alatti lakos
-Ficsór Kitti Mezőszemere, Szabadság út 14. hsz. alatti lakos
-Várhegyi Alexandra Mónika Mezőszemere, Arany J. út 7. hsz alatti lakos.
-Szabó Arnold Mezőszemere, Rákóczi út 33. hsz. alatti lakos
Az október 24-ei testületi ülésen határozatban döntöttünk, hogy csatlakozunk a
Felsőoktatási pályázathoz.
Ennek alapján kérem a képviselőtestületet, hogy a felsorolt pályázók támogatásáról
határozatban döntsön.
Dönteni kell, hogy milyen összegben támogatjuk a pályázókat.
Bukta Mária képviselő
Ezt is a jövő évi költségvetés terhére tudjuk megszavazni.
Ha eddig is támogattuk a pályázókat, akkor támogassuk őket most is.
Bukta Gábor polgármester
Aki támogatja Zloch Péter pályázatát, azt kérem kézfelnyújtással szavazzon
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta.
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Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselőtestület 73/2012. (XI.28) s zámú
határozata
Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselőtestülete a BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra
pályázó Zloch Péter Mezőszemere, Tárkányi út
25 szám alatti lakos pályázatát támogatja.
Az ösztöndíj összegét 4.000.-Ft-ban határozza
meg.
A képviselőtestület megbízza Bukta Gábor
polgármestert,
hogy az önkormányzat által támogatott
pályázatot
az
Emberi
Erőforrás
Támogatáskezelő Bursa Hungarica 1381
Budapest Pf.:1418 részére küldje meg.

Határidő:2012 december 17
Felelős: Polgármester
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Bukta Gábor polgármester
Megkérdezem a képviselőtestületet, hogy Németh Zsuzsanna pályázatát támogatja-e?
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselőtestület 74/2012. (XI.28) s zámú
határozata
Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselőtestülete a BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra
pályázó Németh Zsuzsanna Mezőszemere,
Rózsa út 3 szám alatti lakos pályázatát
támogatja.
Az ösztöndíj összegét 4.000.-Ft-ban határozza
meg.
A képviselőtestület megbízza Bukta Gábor
polgármestert,
hogy az önkormányzat által támogatott
pályázatot
az
Emberi
Erőforrás
Támogatáskezelő Bursa Hungarica 1381
Budapest Pf.:1418 részére küldje meg.

Határidő:2012 december 17
Felelős: Polgármester
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Bukta Gábor polgármester
Megkérdezem a képviselőtestületet, hogy Ficsór Kitti pályázatát támogatja-e?
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselőtestület 75/2012. (XI.28) s zámú
határozata
Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselőtestülete a BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra
pályázó Ficsór Kitti Mezőszemere, Szabadság
út 14 szám alatti lakos pályázatát támogatja.
Az ösztöndíj összegét 4.000.-Ft-ban határozza
meg.
A képviselőtestület megbízza Bukta Gábor
polgármestert,
hogy az önkormányzat által támogatott
pályázatot
az
Emberi
Erőforrás
Támogatáskezelő Bursa Hungarica 1381
Budapest Pf.:1418 részére küldje meg.

Határidő:2012 december 17
Felelős: Polgármester
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Bukta Gábor polgármester
Megkérdezem a Képviselő-testületet, hogy Várhegyi Alexandra Mónika pályázatát támogatjae?
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, és 0 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselőtestület 76/2012. (XI.28) s zámú
határozata
Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselőtestülete a BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra
pályázó
Várhegyi
Alexandra
Mónika
Mezőszemere, Arany J. út 7. szám alatti lakos
pályázatát támogatja.
Az ösztöndíj összegét 4.000.-Ft-ban határozza
meg.
A képviselőtestület megbízza Bukta Gábor
polgármestert,
hogy az önkormányzat által támogatott
pályázatot
az
Emberi
Erőforrás
Támogatáskezelő Bursa Hungarica 1381
Budapest Pf.:1418 részére küldje meg.

Határidő:2012.december 17
Felelős: Polgármester
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Bukta Gábor polgármester
Megkérdezem a képviselőtestületet, hogy Szabó Arnold pályázatát támogatja-e?
A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselőtestület 77/2012. (XI.28) s zámú
határozata
Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselőtestülete a BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra
pályázó Szabó Arnold, Mezőszemere, Rákóczi
út 33 szám alatti lakos pályázatát támogatja.
Az ösztöndíj összegét 4.000.-Ft-ban határozza
meg.
A képviselőtestület megbízza Bukta Gábor
polgármestert,
hogy az önkormányzat által támogatott
pályázatot
az
Emberi
Erőforrás
Támogatáskezelő Bursa Hungarica 1381
Budapest Pf.:1418 részére küldje meg.

Határidő:2012.december 17
Felelős: Polgármester

5.)Egyebek
Bukta Gábor polgármester
Átadom a szót Gazsi Lászlónak.
Gazsi László képviselő
A jegyző asszony kigyűjtötte nekem a jogszabályokat a kutyák chippel történő ellátása
ügyében.
A Kormányrendelet szerint 2013. január 1-től, kötelező az ebek chippel történő ellátása. Az
eb tartók kötelessége, 3500 Ft a chip díja ebenként.
Sok a kóbor kutya a településen.
A Képviselő-testület által hozott eb rendelet szerint egy kutya után nem kell fizetni, ha be van
oltva. A további kutyákért kell fizetni 3000 Ft-ot.
Nem tudom ebből folyt-e be valamennyi összeg az Önkormányzat számlájára?
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Eb összeírást kellene tartani minél előbb. A hivatali dolgozók írják össze az ebeket.
Az eb oltási könyv bemutatásával azok is összeírásra kerülnének, akik nem itt oltatták a
kutyájukat Bocsi doktor úrral.
Pótoltást kellene szervezni, valamint az ebek chippelését is szervezetten kellene megoldani.
dr.Pusztai-Csató Adrienn jegyző
Most még az állatorvosok feladata az ebek összeírása, 2013. január 1-től lesz az
önkormányzat feladata.
A jogszabály úgy írja, hogy a magán állatorvos minden vizsgálat előtt köteles ellenőrizni a
chippet. Ha nincs, jelenti a hatóság felé, aki kötelezően eljár.
Az eb adót, adók módjára be lehet hajtani, ha össze van írva.
Szabad orvos választás van az állatorvosok esetében is, ezt tudatosítani kell a lakossággal.
Holnapi nap folyamán értesítést küldünk a lakosságnak a chippeltetéssel kapcsolatban.
Gazsi László képviselő
Az iskolatitkárnak miért kell bérletet fizetni Egerbe? Kötelező? A faluban nem lenne más
érettségizett, aki el tudná látni ezt a feladatot?
Bukta Gábor polgármester
Igen kötelező a munkába járást fizetni, attól, hogy valak i lakóhelyet változtat, még nem lehet
elküldeni.
Gazsi László képviselő
Az elmúlt ülésen hoztunk egy olyan határozatot, hogy igényelünk fát a rászorulóknak. Hol
tart?
Bukta Gábor polgármester
Az előzetes igény felmérés el lett küldve, értesíteni fognak bennünket, de valószínű, hogy
még nem történt meg az elbírálás, azért nem kaptunk értesítést.
Gazsi László képviselő
10.000 Ft-ot szeretnék kérni azt óvoda internetéhez. Kettő darab antenna szükséges ahhoz,
hogy a Gondozási Központból a jelet át tudjuk vinni, így az óvoda internet használata nem
kerül az önkormányzatnak pénzébe.
Bukta Mária képviselő
Abból a pénzből kell kifizetni, amiket beszed Gábor a faluházban a fénymásolásért. Ne
fizesse be az Önkormányzat számlájára, hanem ha ilyen van, abból kell megvenni.
Gazsi László képviselő
Miért van a patika bezárva?
Bukta Gábor polgármester
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Azért, mert villamos energiavásárlási szerződéssel nem rendelkezik az ÉMÁSZ szerint az
önkormányzat arra az épületre.
De itt a hivatalban van egy példány a szerződésből, hogy igenis rendelkezünk ilyen
szerződéssel. Írtam levelet az Émász- nak, hogy kérem a mielőbbi visszakapcsolást. Azt
ígérték, hogy 5 napon belül visszakapcsolják.
Bukta Mária képviselő
A fogyasztóvédelemhez kell fordulni, hogy az ÉMÁSZ térítse meg a kárt, amit okozott.
Gazsi László képviselő
Ma felhívott a Gondozási Központból az egyik dolgozó, hogy lent volt a polgármester és
riogatta a dolgozókat, hogy döntsék el, hogy ki marad és ki megy.
Bukta Gábor polgármester
Voltam a Gondozási Központban, de nem riogattam senkit, csak elmondtam a kormány
álláspontját a következő évre vonatkozóan. 7 ember maradhat jövőre, plusz a vezető. Most
11-en vannak.
Dudás Enikő bejelentette, hogy december 1-től a háziorvosi rendelőben Lakatos doktorúrnál
lesz alkalmazásban.
Az ő helyére kimegy egy ember a házi segítségnyújtásba, és egy ember akkor is felesleges
lesz a Gondozási Központban.
Én ezt mondtam el, hogy 7 ember maradhat, ez a költségvetési tényező.
Gazsi László képviselő
Csak hogy ezeknek az embereknek a Képviselő-testület a munkáltatója.
Bukta Gábor polgármester
Én név szerint senkinek nem mondtam semmit, csak azt mondtam el, hogy mi várható
januártól, döntsék el, hogy ki lesz az, aki a Dudás Enikő helyére kimegy a házi
segítségnyújtásra.
Bukta Mária képviselő
Először Kristonnéval kellett volna megbeszélni, hogy ő kit javasol.
Bukta Gábor polgármester
A Heves Megyei Rendőr főkapitányság vezetője a füzesabonyi rendőrkapitánynak akarja
kinevezni Kovács József rendőr alezredest.
Kéri a Képviselő-testület támogatását, javaslatát.
A konzultációs fórum megtartását kötelezővé tették a Képviselő-testület tagjainak, valamint
az iskolaigazgatónak, a gyermekjóléti szolgálatnak, a védőnőnek, a háziorvosnak, és az
egyház vezetőségének ott kell lenni ezen a fórumon, amit december első hetében tartanak,
ahol mint már kinevezett kapitány fog bemutatkozni.
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Az időpontot nekünk kell megmondani mikor legyen.
December 5-én közös testületi ülés lesz Szihalmon, és itt kell majd beszélnünk az
egészségügyi centrum kialakításáról. Szó volt róla, hogy beszéljek a szihalmi doktornővel, az
orvosi rendelő átalakítása kapcsán.
A pályázat lényege, hogyha dönt a Képviselő-testület benne, akkor december 31- ig be kell
adni a pályázatot.
Egy fontos része van a pályázatnak, a megvalósulástó l számított 6 hónapon belül ezen a
praxison háziorvossal kell rendelkezni.
A pályázat egy fordulós, ami azt jelenti, hogy aki beadja, automatikusan nyer. Egy év mire
megvalósul, és onnan kell számolni a hat hónapot.
Lakatos doktor most csak helyettesítésben látja el, a praxis üres.
A szihalmi doktornőnek kb. 2000 kártyája van, ezáltal ő nem tudja bevállalni Mezőszemerét,
de tud egy megoldást, az ő irányítása mellett egy rezidens elvállalhatja a praxis betöltését.
Bukta Mária képviselő
A praxisból való kiválás mennyi időt vesz igénybe?
Bukta Gábor polgármester
Először is az a lényeg, hogy a pályázat beadásra kerüljön, és nyerjen.
Most dönteni kellene, hogy az egészségügyi centrum kialakítására beadjuk-e a pályázatot, és
arról is, hogy kivel szeretnénk megcsináltatni.
Hegedűs Anna a tervezést megcsinálja, csak az ÁNTSZ felé kell benyújtani
engedélyeztetésre, az vesz el hosszabb időt.
Bukta Mária képviselő
A védőnő, a gyógyszertár, és a háziorvosi rendelő egy helyre kerül ezáltal a pályázat által?
Döntsünk arról, hogy ki írja meg a pályázatot.
Gazsi László képviselő
Írja meg Márkus, bízzuk meg őt.
Bukta Gábor polgármester
Aki egyetért azzal, hogy az egészségügyi centrum kialakítására a pályázatot benyújtsuk, azt
kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a Képviselő-testület az alábbi
határozatot hozta:
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Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselőtestület 78/2012. (XI.28) s zámú
határozata
Mezőszemere
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az
egészségügyi centrum kialakítására pályázatot
nyújt be.
Határidő: 2012.december 31
Felelős:Képviselő-testület, Polgármester
Bukta Imre képviselő
A pályázatíró személyéről később döntsünk.
Bukta Lajos képviselő
Az én véleményem az, hogy inkább gyakrabban legyen testületi ülés, most is elmúlt 10 óra,
döntésre ilyenkor az ember már képtelen.
Bukta Gábor polgármester
Mivel több hozzászólás, bejelentés nem volt Bukta Gábor polgármester megköszönte a
képviselőtestületi tagok megjelenését és az ülést 22 óra 15 perckor bezárta.

K.m.f.
Bukta Gábor
polgármester

dr. Pusztai-Csató Adrienn
jegyző
Bukta Mária
jegyzőkönyv hitelesítő

