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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Községi Önkormányzat képviselő-testületi üléséről 2013. február 26án (kedd) du. 16.00 órai kezdettel.
Az ülés helye: Mezőszemere Község Önkormányzat tanácskozó terme.
Jelen vannak: Bukta Gábor polgármester
Bukta Imre képviselő 16.40-kor érkezett
Bíró Rita képviselő
Bukta Lajos képviselő 16.30-kor érkezett
Bukta Mária képviselő
Gazsi László Tivadar képviselő
Molnár Irén
Igazoltan távol: Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Prokajné Bukta Rita gazdálkodási főelőadó
Lakosság részéről:
Bukta Gábor polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a polgármester és a 6 képviselőtestületi tag közül 4 jelen van, így az ülés
határozatképes és azt megnyitja.
Javasolja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:
1.) Mezőszemere Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megtárgyalása.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
2.) Telekrendezés, vásárlás
Előadó: Bukta Gábor polgármester
3.) Egyebek
Előadó: Bukta Gábor polgármester

Bukta Gábor polgármester
Megkérdezem, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontokkal a képviselő testület
egyetért-e, van-e valakinek napirendi pontra javaslata?
Aki egyetért a kiküldött napirendi pontokkal, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő-testület elfogadta a
napirendi pontokat.
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A jegyzőkönyv vezetőnek Ficsórné Pécsi Juditot, hitelesítőnek pedig Bukta Mária képviselőt
javaslom.
Aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő testület egyhangúlag elfogadta.
Bukta Gábor polgármester
Először is szeretném bemutatni Dr. Szűcs Szilárd aljegyző urat. Február 20-án került
kinevezésre. Szihalmon a jegyző asszony elmondta a feladatit, hogy milyen
munkarendszerben kell dolgoznia, minden szerdán délután Szihalmo n megbeszélést tartanak.
A szolgálati lakás átvétele megtörtént, használatba vette.
1.) Mezőszemere
Község
megtárgyalása.

Önkormányzat

2013.

évi

költségvetésének

Bukta Gábor polgármester
Az elmúlt alkalommal a költségvetés hiánya 5.882 E Ft volt. Ez átdolgozásra került Bukta
Mária képviselő és Prokajné Rita által. Az írásos beszámolóban szerepel, hogy a Gondozási
Központnál a vásárolt élelmezés csökkent 4.276 E Ft-tal, hogyha ezt a képviselő-testület
jóváhagyja.
Az élelmezésvezető kiszámolta a reggeli és a vacsora előállítási költségét, -amely most 804
Ft- pontosan a feléből meg tudják oldani ha a Központi Konyhán készítik el. A
mezőgazdasági projektben megtermelt primőrt, retket, uborkát, paradicsomot, paprikát szintén
fel tudjuk használni, ami még tovább csökkenti majd az árat.
A tavalyi lefagyasztott lecsót szintén el lehet készíteni.
50.000 Ft-tal csökkent a könyvvizsgálói díj, viszont 200 E Ft ügyvédi díj került bele.
Az Önkormányzat bevételi oldala megemelésre került a szolgálati lakás költségével, ami 150
E Ft-ot jelent. Megemelésre került a pótlék is, valamint belekerült a MEFAVÍZ Kft. bérleti
díja is, ami 1.5 M Ft.
Ezekkel a tételekkel módosítva a költségvetés 0-ra jön ki.
Átadnám a szót Bukta Mária képviselőnek.
Bukta Mária képviselő
A múltkor tételesen végigmentünk az összes soron.
Az ügyvédi díjat azért kellett megemelni, mert a polgármesterrel kapcsolatos munkaügyi pert
elveszítette a képviselő-testület, ezért a perköltség és az ügyvédi munkadíjak az
önkormányzatot terhelik.
Nagyon sokat jelentett a reggeli és a vacsora helyben való készítése által lecsökkentett összeg.
Amikor a szerződést megkötöttük a Gaszting Kft.-vel, a Központi Konyhán meghagytunk 3
főt, akiknek a munkaideje nincs kitöltve, így az elkészítés nem jelent akadályt.
A költségvetésből hiányzik a karbantartó bére, amit majd az Önkormányzatnak meg kell
oldani, de pillanatnyilag nincs ilyen ember, a költségvetés pedig bármikor módosítható.
Én javaslom a képviselő-testületnek ezt a költségvetést elfogadni.
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Molnár Irén képviselő
Reggeli és a vacsora 400 Ft-os előállításába bele lett számolva a rezsi költség is?
Bukta Gábor polgármester
Ebbe az összegbe minden bele lett számolva, mert a konyha most is üzemel, de mivel a
reggeli is és a vacsora is hideg ezért a rezsi költség minimális.
A lefagyasztott lecsót és a krumplit is fel lehet használni. Vacsorára paprikás krumplit is lehet
néha főzni. És akkor már 200 Ft-ba sem kerül mert saját magunknak termeltük meg.
Bótával beszéltem, hogy mi a képviselő-testület szándéka, azt mondta semmi akadálya, de
kétségbe vonta, hogy mi tudjuk-e azt a mennyiséget és minőséget biztosítani amit ő szállított.
Ő is csak a boltból vásárolja az alapanyagot, a felvágottat, kenyeret, a vajat.
16.30-kor Bukta Lajos képviselő megérkezett.
Molnár Irén képviselő
Annak a 3 konyhai dolgozónak nincs bére, a bevételi oldalon nem szerepel.
Bukta Gábor polgármester
Kötelező étkeztetés van, az Önkormányzat 47 M Ft-os bevételéből tudjuk finanszírozni a
dolgozók bérét. Az állami normatívába bele kell férnie mindennek, de vannak olyan feladatok
amire az állam nem küld pénzt.
Prokajné Bukta Rita gazdálkodási főelőadó
A polgármester bérére, és a képviselői tiszteletdíjakra sem küld pénzt az állam.
Bukta Gábor polgármester
A konyhára kell a 3 ember, mert néha még kevés is. Bármi történhet, betegség, szabadság.
Gazsi László képviselő
Ha ilyen van, más intézményből kell egy embert kivenni, aki helyettesíti arra az időre a
konyhai dolgozót.
Azért nem fogunk fenntartani még 2 embert, hogyha valaki esetleg beteg lesz, annak a helyére
be tudjon ugrani. Most is reggel 7 órától 10 óráig a konyhán nem csinálnak semmit.
Bukta Gábor polgármester
Minden intézménynél csak annyi a létszám, ami kötelező. A konyhán a 3 fő mindenképpen
kell, hogy működni tudjon.
Gazsi László képviselő
Szerintem 3 ember nem kell oda.
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Bukta Gábor polgármester
El akarsz küldeni valakit?
16.40 perckor Bukta Imre képviselő megérkezett.
Gazsi László képviselő
Én szeretném elmondani, hogy mi a véleményem a konyháról, meg az egész költségvetésről.
Nagyon szép ez a költségvetés így, hogy 0-ra jött ki, csakhogy én ezt tündérmesének
gondolom, ilyen nincs.
Más településen sem tudják kihozni 0-ra, nem még Mezőszemerén.
Ez egy munkahely teremtő, munkahely megtartó költségvetés. Arra nagyon jó, hogy minden
dolgozónak megmaradjon az állása, senkit ne küldjünk el. De az Önkormányzatnak nem csak
ez a feladata, hogy a munkahelyeket megtartsa. Ebben a költségvetésben nem szerepel egy
forint sem a falufejlesztésre, pályázatok önrészére. Erre is kell gondolni, nem csak arra, hogy
a béreket kiosztjuk.
A konyhára térve, nem hiszem, hogy kifutja a dolgozók bérét. Nem tudom, hogy miért
ragaszkodtok annyira ahhoz, hogy a konyha csinálja a Gondo zási Központnak -aminek van
saját konyhája- a reggelit és a vacsorát. Miért kell ezért 3 embert alkalmaznunk a konyhán,
hogy elkészítse a reggelit és a vacsorát, ahonnan aztán elviszik a Gondozási Központba.
A Gondozási Központban is van olyan dolgozó, ak i minden reggel elmegy egy helyi boltba,
és megveszi az alapanyagot és elkészítik ott helyben. Miért nem lehet ezt megoldani?
Sok a 3 ember a konyhán. A tízórait kiosztják, utána nézik egymást, meghozzák az ebédet,
kiosztják, kimérik, kiviszik, utána elmosogatnak, és hazamennek. Van 4 óra amikor nem
csinálnak semmit. Amikor volt a befőzés dolgoztak, de ez csak szezonális munka.
Folyamatosan tartunk embereket azért, hogy nem csinálnak semmit.
Bukta Gábor polgármester
A Gondozási Központból nem vásárolhat senki, mivel napi jelentést kell adni, és azt senki
nem fogja felvállalni, hogyha valami baj történik, pl. szalmonella fertőzés. Ez az
élelmezésvezető feladata.
A 3 emberre szükség van a konyhán. Le lehet csökkenteni az óraszámukat 6 órára.
Gazsi László képviselő
Szerintem maradjon csak 2 ember, aki az iskolás gyerekeknek kiadagolja, az ebédhordásra
pedig alkalmazzunk egy embert 2 órára aki kiviszi az ebédet és elmosogat. A 3 konyhai
dolgozó bérét nem látom sehol.
Bukta Gábor polgármester
Minimum 4 órában alkalmazni kell alkalmazni a közalkalmazottat, mert ez közalkalmazotti
státusz.
Az elmúlt évekhez képest sokat változott a költségvetés, mert eddig voltak kötelező feladatok,
most pedig feladat ellátási támogatást küld. Kötelezően előírta a létszámokat az
intézményeknél.
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Az óvodánál is előírta a plusz egy dajka státuszt, amit ha nem veszünk igénybe vissza kell
fizetni a pénzt. Eddig megoldottuk közmunkással, de januártól közalkalmazotti státuszt nem
lehet közmunkással betölteni.
Gazsi László képviselő
Akkor visszafizetjük a dajka bérét. Az óvónő bérére is honnan lesz 1.5 M Ft-ja az
Önkormányzatnak, szeptemberig?
Bukta Gábor polgármester
Nem azért van 3 óvónő, mert mi így szeretnénk, hanem azért, mert az óvoda vezető óraszáma
27 óráról lecsökken 12-re ezért ő csoporttal nem foglalkozhat, mert vezetői tevékenységet lát
el. A másik két óvónő és a két dajka lesz a két óvodai csoporttal. Ezt törvény írja elő.
Gazsi László képviselő
Bukta Mária képviselő asszonynak mondom, hogy elkövettünk megint egy hibát, hogy
kineveztünk egy olyan személyt vezetőnek, akinek nincs vezetői papírja. Én megkérdeztem,
hogy kinek van. Egyedül Tasinénak van ilyen végzettsége, csak nincs benne a személyi
anyagában. Az akkori polgármester, amikor kinevezte őt óvodavezetőnek, kötelezte, hogy
végezze el a tanfolyamot.
Bukta Gábor polgármester
Nem követtünk el akkor hibát amikor Ficsór Kálmánnét bíztuk meg a vezetői teendők
ellátásával, mert azt írja a törvény, vezetői megbízást adhat a képviselő-testület addig az
időtartamig amíg a pályázat nincs kiírva. A vezetői végzettség akkor lesz érdekes, amikor a
magasabb vezetői pályázat elbírálásra kerül. Mert akkor, ha nincs meg a vezetői végzettsége,
a testület kötelezően előírja, hogy 1 éven belül végezze el.
Bukta Imre képviselő
Ki van már írva az óvoda vezetői pályázat?
Minél előbb ki kell írni.
Bukta Gábor polgármester
A közoktatási törvény úgy írja elő, hogyha valaki 5 éven keresztül betöltötte ezt az állástmárpedig Lívia már betöltötte- akkor az, vezetőnek minősül. Eddig Bartók István volt a
magasabb vezető.
Gazsi László képviselő
Én akkor sem értek ezekkel egyet.
A tavalyi start munka programban nem lett megvásárolva az út karbantartásához a kő.
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Bukta Gábor polgármester
Mert nem volt rá pénz. A heti fizetéseket az Önkormányzatnak kellett megelőlegezni. Csak a
70 %-át kaptuk meg, a 30 %-át mindig visszafogta. A munkaügyi Központ is volt hogy
csúszásban volt, mert nekik sem volt pénzük.
Ez tanuló pénz volt mindenkinek, az államnak is, nekünk is.
Megbízott a testület két segítőt, Gazsi Lászlót, és Molnár Irént, akiknek szintén feladatuk lett
volna ez. Mindenki tudta, hogy mit kellene megvenni.
Molnár Irén képviselő
Nem volt belelátásunk a dolgokba.
Bukta Gábor polgármester
A kőzúzalékból és a diszperzitből nem lett megvéve mind, de ennek az árát meg sem kaptuk.
Bukta Imre képviselő
A kőzúzalék ide nem szállításáért 3 ember felelős. Meg kell osztani a felelősséget, hogy ki
mennyiben hibázott. Ha az állam később küldte a pénzt, akkor az elszámolásnál is meg lehette
volna oldani. Erre lett volna lehetőség, ez egy nagy mulasztás volt egy nyertes pályázat
esetén.
Bukta Gábor polgármester
Amikor lett volna rá pénzünk a bérekből, 30 napra visszamenőleg már senki nem állított volna
nekünk ki számlát. Megpróbálom visszakérni azt a pénzt, amit tavaly nem kaptunk meg.
Gazsi László képviselő
Nem én, és nem Molnár Irén a hibás.
Molnár Irén képviselő
Én vállalom, hogy nagyon sokat hibáztam. Gyenge voltam. Én a mezőgazdasági projekt
irányítását vállaltam, ott is voltam.
Bukta Gábor polgármester
A start munka program az államnak és nekünk is tanuló pénz volt.
Az egyéb munkáltatói jog az enyém, a temetőgondnokot 4 órában finanszírozza az állam,
ezért döntöttünk amellett, hogy Mihály Barna legyen a közmunkások felügyelője, irányítója,
hogy az óraszámát ne kelljen csökkenteni. A jelenléti íveket aláíratja, és napközben is rájuk
néz. A munkaköri leírásában kell ezt leírni, minden más változatlan marad. Ebben még nem
született döntés, csütörtökön csak át lett vezényelve Barna, hogy figyeljen rájuk.
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Gazsi László képviselő
A Gondozási Központ bővítésére beadott pályázat önrészére sincs elkülönítve pénz a
költségvetésben.
Bukta Gábor polgármester
Az a pályázat, ha nyerünk 100%-ban támogatott lesz.
Gazsi László képviselő
Szó volt arról, hogy nyugdíjast nem alkalmazunk az Önkormányzatnál, ennek ellenére Bukta
Mária képviselőt, nyugdíjasként 4 órában alkalmazzuk a könyvtárban. Nagyon sok
érettségizett lenne a faluban, akit tudnánk a takarítással együtt 8 órában foglalkoztatni.
A faluban sokaknak nem tetszik ez. Nem személyeskedésnek szánom, vagy sértésnek, de én
szeretném, ha a könyvtárosi feladatok ellátására 8 órás érettségizettet alkalmaznánk a Bíró
Rita helyettesítésére. Én ezt javaslom, ez az én véleményem. Nem támogatom a nyugdíjas
alkalmazását, nem voltam itt mikor erről döntött a testület, mert én akkor sem járultam volna
hozzá.
Bukta Gábor polgármester
Tápai Máriát elhívtuk a mai testületi ülésre, mint lehetséges pályázót, mivel a Nemzeti
Kulturális Intézet egy program keretén belül lehetőség ad arra, hogy 1 fő ellássa a
pályázatban leírt feladatokat a településen, 100 %-os állami támogatás mellett.
Áprilistól indul a program, 1 éves szerződéssel.
Bukta Imre képviselő
Ön csak az egyik jelölt, szeretnénk mást is meghallgatni, ma nem fogunk dönteni.
Bukta Gábor polgármester
Nekünk csak jelöltet kell állítani nem mi fogunk ebben dönteni. A lényeg, hogy
mezőszemerei lakos legyen, lehetőleg érettségizett, rátermett, az Önkormányzatnak kell
biztosítani a helyet, ahol majd dolgozni fog, számítógépet, internet hozzáféréssel. 96.800 Ftos bruttó bért jelent 100 %-os támogatottsággal.
Ha rád esik a képviselő-testület választása el tudnád-e látni ezt a feladatot Marika?
Tápai Mária
Egy kérdéssel kezdeném. Nagyon szépen leírja ez a pályázat, hogy mik lennének a feladatok,
de azt nem látom, hogy erre pénzt is adna, bármilyen rendezvény megszervezéséhez pénz is
kell. Mivel a pályázati leírásban erre vonatkozóan nem találtam semmit, az Önkormányzat
biztosítana erre pénzt?
Bukta Mária képviselő
Én úgy gondolom, hogy ez a pályázat csak a bért tartalmazza, egyébre nem ad pénzt.
A napokban értesültem róla, hogy több pályázati lehetőség is lesz.
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Bukta Imre képviselő
Nem azért hívtuk most ide a pályázót, hogy mi mondjuk el neki a lehetőségeket, hanem, hogy
felmérjük, hogy alkalmas lesz-e rá, milyen elképzelései vannak neki.
Marika mondja el, legyen szíves, hogy ön mit tenne ezért az állásért. Pénz az nincs, hogyan
oldaná meg.
Tápai Mária
Elsősorban a helyi igényekhez alkalmazkodva, elsősorban a roma kisebbséget kell megfogni,
ezen belül is a most fennálló hepatitis járvány kapcsán, a védőnővel, orvossal felvéve a
kapcsolatot előadásokat kellene tartani az általános higiéniai szabályokról, mivel ezt a
járványt ezzel lehet, megfékezni. Szintén a védőnővel közösen a kisgyermekes anyukáknak
lehetne ruhagyűjtést, cserét szervezni.
A pedagógusok bevonásával tanulást segítő, fejlesztő előadások, játékos formában történő
megszervezése.
Idősek és fiatalok számára kulturális programok szervezése. Munkaügyi Központ felkérése,
hogy tartsanak a településen előadást a munkavállalás lehetőségeiről.
Nagyon sokrétű ez a munka, ezért először fel kell mérni az igényeket.
Bukta Imre képviselő
Ha jól értem, inkább szociális jellegű feladatokat látna el.
Tápai Mária
A hagyományőrzés is fontos, például a citerásokat fel lehetne kérni, hogy álljanak össze újra,
annál is inkább, mert láttam egy ezzel kapcsolatos pályázatot az interneten.
Beszéltem a fiatalokkal is, hogy mire lenne igényük, de ők azok, akiknek a legnehezebb
bármit is szervezni, mert ők maguk sem tudják, hogy mit szeretnének cs inálni.
Gazsi László képviselő
A számítógéphez értesz?
Tápai Mária
Igen értek, informatika-könyvtár szakon jártam egy fél évet a főiskolán.
Bukta Imre képviselő
Ha úgy dönt a testület, hogy magát választja, tudja vállalni ezt a 8 órás állást?
Tápai Mária
Igen, úgy gondolom.
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Bukta Gábor polgármester
Kérdése van-e még valakinek a pályázóhoz? Amennyiben nincs, megköszönjük, hogy itt
voltál, értesíteni fogunk a képviselő-testület döntéséről.
A közfoglalkoztatott kiválasztása nem az Önkormányzat feladata lesz, mi csak ajánlunk
személyeket, eldönteni, és kiválasztani a Nemzeti Kulturális Intézet fogja.
Bukta Máriát megkérném, hogy nézzen már utána, hogy az ajánlást meddig kell leadni.
Bukta Mária képviselő
Kit és mikor fogunk még meghallgatni?
Bukta Imre képviselő
Én javaslom, hogy Tardi Evelint is hallgassuk meg, de lehet, hogy van még más is, aki
alkalmas lenne erre az állásra, a hirdetőtáblán ki kell hirdetni, és a jelentkezőket meghallgatni.
Bukta Gábor polgármester
Térjünk vissza a költségvetésre.
Pályázati lehetőséget kellene keresni az utak portalanítására. El kellene dönteni, hogy ki
foglalkozzon ezekkel a pályázatokkal, ha olyan személy kerülne a közművelődési állásra, aki
ért hozzá, vagy folyamatosan figyelné a pályázati kiírásokat nagy előny lenne.
Bukta Imre képviselő
Úgy látom, hogy több képviselőt is leginkább a Központi Konyhán, a Faluházban, és az
Óvodában foglalkoztatott dolgozói létszám foglalkoztatja.
Én a konyhán lecsökkenteném 2 embernek az óraszámát 6 órára, 1 embert elküldenék, az
ebéd kihordásra pedig csak megbízási díjat kellene fizetni.
A konyhán megtakarított összeget lehetne fordítani a karbantartó bérére, mert az egyenlőre
nincs betervezve. Karbantartó sürgősen kellene, mert ha megérkezik a traktor ki fog szántani,
ki fog az intézményeknél javítási munkákat elvégezni.
Ki kell hirdetni ezt az állást, és minél előbb találni kell egy embert, elsősorban a településről,
ha nem találunk ilyen embert, akkor a szomszédos településeken kell szétnézni, meghirdetni.
Ha nem töltik ki az idejüket a konyhán el kell küldeni egy embert, nem a szocializmusban
élünk, sajnálom én is, hogy „ülök és pénzt kapok” és hozzá kell nyúlni a létszámhoz, de egy
karbantartót kell felvenni helyette 6 órába, mert arra nagyobb szükség van.
Bukta Gábor polgármester
A karbantartói állás nem 6 órás, a mezőgazdasági munkások szerszámait ki kell adni, vissza
kell venni, azokat javítani kell. Az összes intézményünknél lenne feladata.
A tankerület Szabó Józsefet nem engedi, hogy az iskolán kívül más intézménynél besegítsen.
Ha lenne jogosítványa, elhoznám az iskolától, de sajnos nincs neki, ide pedig olyan ember
kell, aki a traktort tudja vezetni.
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Bukta Lajos képviselő
Kobolák Ernőnek van most állása? Neki van jogosítványa, ért a traktorhoz is.
Bukta Gábor polgármester
Kiírjuk a pályázatot minél előbb. Csak az a baj, hogy például Juhász Lajos is azt mondta,
hogy ennyi pénzért ő nem vállalja.
Gazsi László képviselő
Egy Önkormányzatnál a karbantartói állás, bizalmi állás.
Bukta Mária képviselő
Azért nincs benne a költségvetésben a karbantartó bére, mert nem tudjuk, hogy mikortól lesz
betöltve ez az állás. A költségvetés bármikor módosítható.
A költségvetést el kell fogadni, mert addig nem tud az Önkormányzat működni, amíg el nincs
fogadva.
Bukta Gábor polgármester
Vannak a költségvetésben tartalékok.
Bukta Imre képviselő
Javaslom, hogy a konyhán 2 ember maradjon, 1 ember pedig csak ebéd hordásra, megbízási
díjjal. Ez egy javaslat, vagy szavazzuk meg, vagy beszéljünk róla.
Bukta Gábor polgármester
Annak a két embernek a bérén, akit lecsökkentenénk 6 órásra 28.500-Ft spórolna az
Önkormányzat, a két órás ebédkihordó megbízási díja pedig 30.000-Ft lenne. Így nincs
értelme változtatni. Ha odaadjuk a reggeli- és a vacsorakészítést nekik, akkor ki lesz töltve a
munkaidejük.
Munkaidő megszakítást is be lehet vezetni.
Bukta Mária képviselő
Ez a képviselő-testület volt az, aki megszüntette a Központi Konyhát, és csak melegítő
konyhaként üzemeltette tovább. Ahogy azt is ez a testület szavazta meg, hogy 3 fő marad a
konyhán.
Most, hogy egyetlen egy embernek sem kellett megszüntetni a munkaviszonyát, ki lehetett
hozni a költségvetést 0-ra.
Akkor most nem értem, hogy miért kellene bárkitől is állást elvenni, és bárkinek is az óráját
lecsökkenteni 6 órára.
A költségvetés működik a 3 fő konyhai dolgozóval, és az önkormányzat a kötelező és
választott feladatait el tudja látni.
Én, mint képviselő nem támogatom, hogy bárkitől állást vegyünk el itt a faluban.
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Ha most a tavaly meghozott határozatot a 3 fő konyhai dolgozóval kapcsolatban módosítani
akarja a képviselő-testület, akkor itt ma nem lesz elfogadott költségvetés.
A start munkaprogrammal kapcsolatban két képviselő társam jutott havi 60.000-Ft-hoz egy
éven keresztül-amit soha nem támadott meg egyetlen egy képviselő társunk sem-, és papíron
Molnár Irén azért lett a pénzügyi bizottság elnöke, mert csak így tudtuk odajuttatni neki a
megemelt tiszteletdíjat.
De a pénzügyi bizottság szakmai részét továbbra is én végeztem, a költségvetés előkészítése a
testület elé, továbbra is az én feladatom maradt.
A költségvetéssel, még egy évben sem dolgoztam annyit, mint most. Minden egyes tételen
végigmentünk a gazdálkodási előadóval, és akkor a tisztelt képviselőtársam Gazsi László azt
mondta, hogy ez a költségvetés ez semmi. Nekem ez a szakmám, gazdasági mérnök vagyok,
Prokajné szintén pénzügyi szakember, ezzel a kijelentéssel a szakmaiságunkat vonta a
kétségbe, hogy ez a költségvetés semmi, ez egy munkahely megtartó.
Gazsi László képviselő
Ez erről szól, én most is ezt mondom.
Bukta Mária képviselő
Ez a költségvetés megállja a helyét, és én továbbra is azt javaslom képviselő társaimnak, hogy
ezzel a 210 M Ft-tal ezt a költségvetést fogadjuk el.
Ha képviselő-testület azt mondja, hogy hívjuk ide az élelmezésvezetőt, és számoljon be a
munkaidejük kihasználtságáról, és a testületnek az a véleménye, hogy nem hajlandó csak két
embert foglalkoztatni, akkor névszerinti szavazással fogjuk ezt megtenni, mert én nem
támogatom, hogy ezen a településen a lefinanszírozható állások közül bárkinek is itt az állása
megszűnjön, én ehhez nem tudom a nevemet adni. Én nem erre esküdtem fel mikor
megválasztottak, hanem arra, hogy legjobb tudásom szerint szolgálom ezt a települést.
Továbbra is javaslom képviselő társaimnak a költségvetés elfogadását, ezekkel a
főösszegekkel. Ha mindezek után képviselő társaim az én szakmaiságomat megkérdőjelezik,
akkor én felállok, és azt mondom, válasszanak mást pénzügyi bizottsági vezetőt, mert akkor
ezek szerint én alkalmatlan vagyok erre a feladatra, mivel ezt hallgatom 2 órája.
Bukta Imre képviselő
Nagyon jól hangzik ez a szociális érzékenység, és igazad van Marika a munkahelyeket
valóban meg kell tartani, de ez nem mindig van így, főleg akkor amikor az Önkormányzat
gazdálkodásáról van szó. Senki nem fogja kétségbe vonni a szakmaisá godat Marika.
Én a spórolás miatt vetettem fel ezeket a lehetőséget, mert mindenki tudja, hogy azok a
dolgozók nem töltik ki a munkaidejüket.
De egyetértek azzal, amit a polgármester úr mondott, hogyha a mezőgazdasági projekt során
megtermelt zöldségek tartósítása a konyhai dolgozók feladata lesz, akkor maradhat a 3 fő,
mert akkor lesz munkájuk.
Bukta Gábor polgármester
A Faluház udvarán el lehetne adni a tavaly besavanyított dolgokat. Plusz bevételt jelentene az
Önkormányzatnak, ha már Bótának nem kellett.
Az Óvodában és a többi intézménynél is minden dolgozó eszik, mert Bóta küldi nekik, ezt az
Önkormányzatnak kell megfizetni.

57
A költségvetést módosítani bármikor lehet, de most el kell fogadni, mert ha nem fogadjuk el
az Önkormányzat, nem tud működni.
Bukta Lajos képviselő
Hányszor lehet a költségvetést módosítani?
Bukta Gábor polgármester
Akárhányszor, a testület bármikor módosíthatja.
Vélemény, javaslat?
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Határidőre, és 0-ra kell kihozni a költségvetést. Van még 10 hónap hátra. Van egy folyamat,
amit látni kell, lesznek pénzmozgások. Májusban vissza lehet térni rá, és módosítható.
Bukta Gábor polgármester
Tavaly leginkább forráshiány miatt utasították el a pályázatokat. Ezek az idén újra ki vannak
írva, újra pályázhat az Önkormányzat.
Gazsi László képviselő
Én Marikának szeretném mondani, hogy nem a szakmai hozzáértésedet vontam kétségbe,
csak én nem vagyok olyan humánus mint te. Én elsősorban nem azt nézem, hogy az a 20-25
ember, aki az Önkormányzat alkalmazásában áll, mint közalkalmazott, hogy nagyon jól
érezze magát mert itt dolgozik helyben a faluban, hanem 1300 embernek a komfort érzetéről
van szó, hogy ez a falu valamit fejlődjön. 2 év 3 hónap alatt semmit nem csináltunk.
Látványosan semmit.
Bukta Imre képviselő
Abban igaza van Gazsi László képviselőnek, hogy a telekvásárlás az egyetlen „fejlesztés” a
faluban, ami a költségvetésbe be van tervezve.
Bukta Gábor polgármester
Van-e még valakinek a költségvetéssel kapcsolatban kérdése, vagy feltehetem szavazásra?
Amennyiben nincs, aki egyetért azzal, hogy a 2013 évi költségvetési rendeletünket 210.156 E
Ft bevétellel, és 210.156 M Ft kiadási főösszeggel elfogadja, az kérem kézfelnyújtással
szavazzon.
Megállapítom, hogy 5 igen, 2 nem, (Gazsi László, Molnár Irén) 0 tartózkodik szavazattal a
képviselő-testület elfogadta Mezőszemere Község Önkormányzat 2013 évi költségvetését.
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete)
19.00 kor Bíró Rita képviselő távozott.
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2.) Telekrendezés, vásárlás
Bukta Gábor polgármester
Mindenkinek kiküldtem azt a térkép részletet kinagyítva, amin jól látszik, hogy melyik
területről van szó, amit szeretne az Önkormányzat megvásárolni.
Szász László végrehajtóhoz elküldtük az adó és értékbecslést a 687, 690, 691-es helyrajzi
számra, a 689. hrsz-ú telek viszont nincs árverés alatt, az a Németh Gabriella tulajdona, ezt az
Önkormányzatnak tőle kell megvásárolnia.
667.000 Ft az összértéke a 3 teleknek, a házzal együtt. Ennek az 50 %-áig tud lemenni a
végrehajtó, ami kb. 330.000-Ft-ot jelent.
Bukta Imre képviselő
Mikorra várható az árverés?
Bukta Gábor polgármester
Kb. 2 hét múlva.
Bukta Lajos képviselő
Mi a célja a képviselő-testületnek a „Kisvakond” üzlethelyiségével, mert nekem van egy
ötletem.
Bukta Imre képviselő
Egyenlőre az, hogy megvegyük, és rendbe tegyük.
Bukta Gábor polgármester
Játszóteret is lehet, Imrének is van ötlete, volt szó sportpályáról is, de azt az ötletet elvetettük,
azt inkább az iskola és az Orvosi rendelő mögötti területre kellene tervezni ami a Széchenyi
útra néz, jobb kihasználtsági szempontból.
Felolvasom újra a levelet amit a Magyar Labdarúgó Szövetség küldött a pályázati
lehetőségről.
(A levél a jegyzőkönyv melléklete)
Bukta Mária képviselő
A tornaterem öltözője bevonható lenne?
Bukta Gábor polgármester
Igen.
Bukta Lajos képviselő
A start munka program közmunkásaival a „Kisvakond” üzletházat fel lehetne újíttatni, és egy
szociális boltot lehetne ott nyitni, ahol lehetne árusítani a megtermelt zöldségeket.
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Bukta Mária képviselő
A „Singolt házat” is oda lehetne vinni.
Bukta Imre képviselő
Szerintem az, jobb helyen van a Faluház folyosóján, többen látják ott.
Ha majd itt lesz a traktor, és itt lesznek az eszközök hozzá, én azt javaslom a képviselőtestületnek, hogy néhány üres önkormányzati belterületi telket műveljünk meg, vessünk bele
gabonát. Tavaszi árpát, vagy búzát is lehet.
Gazsi László képviselő társammal egy cséplőgépet szeretnénk megépíteni, amit ráépítünk egy
kalmárrostára.
Mutassunk példát a falu számára, hogy ha már meg vannak a gépek, csináljunk is valamit. A
megtermelt gabonát aztán szét lehetne osztani az emberek között.
Bukta Gábor polgármester
A Jókai úton van 6 darab telek, ami tavaly fel lett lazítva, de nem vontuk be a start munkába,
azt most meg lehetne művelni, és bevetni.
Gazsi László képviselő
Mikor láthatjuk a traktort?
Bukta Gábor polgármester
A jövő héten hozzák le, addig az udvaron helyet kell csinálni. A pótkocsival le tudják hozni a
tárcsát, boronát, csak itt kell majd egy daru, amivel leveszik róla. Lassú jármű, le van
vizsgáztatva, 5 éves műszaki vizsgája van, csak át kell íratni az Önkormányzat nevére, és
akkor lehet használni a faluban is.
Bukta Imre képviselő
A Jókai úti telket, ahogy az idő engedi 2 hét múlva meg lehet művelni.
Molnár Irén képviselő
Mennyi vetőgabona kell arra a területre?
Bukta Gábor polgármester
Közel 1 hektáros az a terület, 4 mázsa vetőmag biztos kell, ez kb. 30.000-Ft kiadást jelent,
ennyit kell rááldozni az Önkormányzatnak.
Március végéig, április elejéig kell elvetni.
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3.) Egyebek
Bukta Gábor polgármester
Az Általános Iskola Tehetségekért alapítványának rendbetételét Dr. Joó Csaba elkezdte, csak
közben kiderült, hogy tavaly a képviselő-testület által elfogadott új kuratóriumi tagok névsora
időközben megváltozott különböző okok miatt.
Jelenleg 5 tagja van a kuratóriumnak, és ezt az 5 nevet kellene elfogadni most a képviselőtestületnek.
Kosárkóné Zug Mária, Müller Eszter, Molnárné Ködmön Katalin, Ficsór Kálmánné és Tápai
Anna. Ők öten alkotják az új kuratóriumi tagságot. Már csak a testületi határozatra várnak,
hogy az ügyvéd úr a Cégbíróságon át tudja jegyeztetni. Amennyiben a testület elfogadja, én a
héten már össze is hívnám őket Bukta Jánosnéval együtt, hogy válasszanak maguk közül
elnököt. Az adóbevallás miatt, valamit az adó 1 %-ok utalása miatt, már nagyon sürget az idő.
Aki egyetért azzal, hogy a felsorolt öt személy legyen a Mezőszemere Egerfarmos Községek
A Tehetségekért Alapítvány új kuratóriumának tagjai, az kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szava zattal a képviselő-testület az alábbi
határozatot hozta:
Mezőszemere
Község
képviselő-testület 8/2013.
határozata

Önkormányzat
(II.26.) számú

Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a Mezőszemere
Egerfarmos
Községek
a
Tehetségekért
Alapítvány kuratóriumi tagjainak az alábbi
személyeket választja meg:
- Kosárkóné
Zug
Mária,
Füzesabony,
Mikszáth út 3
- Müller Eszter, Mezőszemere, Árpád út 22
- Molnárné Ködmön Katalin, Mezőszemere,
Damjanich út 2
- Ficsór Kálmánné, Szihalom, Hunyadi út 86
- Tápai Anna, Mezőszemere, Szabadság út 64.
Határidő: azonnal
Felelős: képviselő-testület

Bukta Gábor polgármester
A gyógyszertárral kapcsolatban is szükség van egy képviselő-testületi határozatra. Megkért a
füzesabonyi Mátyás Király Gyógyszertár vezetője,- melynek hivatalos neve: FÜZESMEDICINA Bt. 3390 Füzesabony, Rákóczi út 10-, hogy az engedélyeztetési eljáráshoz le kell
adni a képviselő-testület határozatát azzal kapcsolatban, hogy az Önkormányzat képviselő-
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testülete a tulajdonát képező Úttörő ház ingatlanát (Mezőszemere, Szabadság út 106)
biztosítja a FÜZES-MEDICINA Bt. számára a működési engedély kiadásához, és az épület
térítésmentes használatát biztosítja rezsi költség nélkül.
Voltunk Bíró Ritával Egerben a Zalár úti gyógyszertárban, ahol azt mondták, hogy 2 nappal
kellett volna hamarább mennünk, mert az összes bútort közmunkásokkal elvitették.
Elektromos gyorsmérleget tudtak volna adni, de arra nekünk nincs szükségünk, így azt nem
hoztuk el.
A festést a jövő héten el lehet kezdeni, ha jönnek a közmunkások, a linóleumot kell kicserélni,
és Szabó Józsi is csinálja már a beépített szekrényt, valamint az akadálymentesítést a lépcsőre.
Mire meg lesz az engedély, mi is készen leszünk a felújítással.
Aki egyetért azzal, hogy térítésmentesen, rezsi díj megfizetése nélkül biztosítsuk az Úttörő
ház ingatlanát a FÜZES-MEDICINA Bt. részére, az kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő-testület az alábbi
határozatot hozta:
Mezőszemere
Község
képviselő-testület 9/2013.
határozata

Önkormányzat
(II.26.) számú

Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, hogy térítésmentesen,
rezsi díj megfizetése nélkül biztosítja az
Önkormányzat tulajdonát képező Úttörő ház
ingatlanát (Mezőszemere, Szabadság út 106) a
FÜZES-MEDICINA
Bt.
részére
(3390
Füzesabony, Rákóczi út 10).
Határidő: 2013. március 04.
Felelős: képviselő-testület

Bukta Gábor polgármester
Március elején a téli közfoglalkoztás 10 fővel ind ul. A tavalyihoz képest egy fő változna,
mivel a házi segítségnyújtást ki kellett venni a projektből, ezért Képesnét nem tudjuk
foglalkoztatni. Az ő helyére kellene egy új ember. A képviselő-testületet kérdezem, hogy ki
legyen a 10. ember.
Bukta Mária képviselő
Megkérdezem Papp Jóskát, hogy elvállalná-e, ő víz- gázszerelő.
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Bukta Gábor polgármester
Vannak a projektekben brigádvezetők, akiknek az idén a bérfeszültség kivédésére lehetőség
van arra, hogy az ő fizetésük, „csak” 8000-Ft-tal legyen több, ha ezzel egyetért a képviselőtestület, mert tavaly igen sok probléma volt a bérekből, hogy miért kapnak egyesek annyival
több pénzt, a munka viszont ugyanaz volt mindenki számára.
Az egri Vármúzeumnak a füzesabonyi vasútállomáson van egy kiállítása, azokból a
leletekből, amiket az autópálya építésekor találtak az ásatások során. Több leletet
Mezőszemerén találtak, ezért a Vármúzeum felajánlotta, hogy ennek a kiállításnak az anyagát
átadnák az Önkormányzatnak, ha tudnánk neki olyan helyet biztosítani, ahol kiállításra
kerülhetnének a településen, ha nem tudunk biztosítani helyet, akkor Joó Csabának adják,
mivel most nyert meg egy pályázatot, a magtár felújítására, ahol ő ki tudná majd állítani, ha a
felújítás megtörténik.
Imre megkérnélek, hogy járj utána, hogy ez tényleg igaz-e.
Bukta Mária képviselő
Ha a Vármúzeum ezeket az értékes leleteket tényleg Mezőszemerének adományozza, mint
érintett településnek, akkor nem gondolom, hogy Joó Csabának át kellene engedni.
Gazsi László képviselő
Március elején megkezdődik az eb összeírás?
Bukta Gábor polgármester
Jegyző úrral már megbeszéltük, hogy az ÁNTSZ-szel együtt elkezdjük a falubejárást, jönnek
a startos lányok, és elkezdik az eb összeírást is.
A Szociális rendeletet módosítani, aktualizálni kell.
Gazsi László képviselő
Jegyző úrnak mondanám, hogy az ingatlanok helyzetét is fel kell mérni a településen, hogy ki
milyen jogcímen lakik ott, ahol éppen lakik, kinek a tulajdona az ingatlan, és felszólítani,
hogy rendezzék a tulajdonjogokat. A Takarnet program segítségével talán előrébb leszünk.
Bukta Lajos képviselő
Jegyző úr, a településen több helyen is tartanak törvénytelenül harci kutyákat, aminek nagyon
szigorúak a tartási feltételei, és ezeket a tulajdonosok nem tartják be.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Természetesen utána fogok járni, de amit én fontosabbnak tartok az Farkas Sándor
„boltocskázása”. Ez egyértelműen uzsorázásra utal.
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Bukta Imre képviselő
A harci kutyák tartása is legalább olyan fontos, ugyanis volt rá eset, hogy másik kutyát téptek
szét.
Bukta Mária képviselő
Amennyiben a képviselő-testületnek tudomása van az uzsoráról, nem tehetünk, úgy mintha ez
a probléma nem lenne.
Bukta Gábor polgármester
Ezt a vámosokra, és a rendőrségre kell bízni, mivel bűncselekménynek számít, ebben ők
tudnak lépni.
A rendőrkapitány el fog jönni jegyző úrhoz, és megbeszélésre kerülnek a problémák.Pl. a
falopások is.
Gazsi László képviselő
Az óvodai problémával mi lesz? A költségvetést elfogadta a képviselők többsége, de a dajka
kérdés akkor is probléma.
Bukta Imre képviselő
A dajka kinevezése az óvoda vezető feladata. Ezt a tájékoztatást adta a szihalmi
jegyzőasszony.
Gazsi László képviselő
De most még csak megbízott vezető van.
Bukta Mária képviselő
Líviának van munkáltatói jogköre is, a megbízással együtt azt is megkapta.
Bukta Gábor polgármester
……………..egyszeri, 10.000-Ft-os támogatást kér az Önkormányzattól, mivel nehéz anyagi
körülmények között neveli unokáját.
Gazsi László képviselő
Ha jól emlékszem, ugyanilyen kérelem alapján kapott tavaly 10.000-Ft-ot. Akkor is én
támogattam legjobban, hogy adjunk neki, valamint egyedül ő kapta a legtöbb fát a fa
osztáskor, valamint karácsony előtt kétféle segély csomagot is kapott. Nem lehetne ennek az
asszonynak valamilyen rendszeres támogatást adni, mert tényleg nagyon alacsony a nyugdíja.
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Bukta Gábor polgármester
Amikor volt rá lehetőség, mindig alkalmaztuk, de mióta nyugdíjban van, nem tudjuk felvenni.
Mindig azt mondtuk nincs átmeneti segélyre pénz, valamennyit hagytunk a költségvetésben
szociális keretre.
Bukta Lajos képviselő
Már két éve mondom neki, hogy menjen be a bíróságra, van ingyen panasznap, ahol kérheti a
gyermektartási díj megelőlegezését, de nem megy.
Gazsi László képviselő
Vannak olyanok, akik még ettől is kevesebb pénzből élnek, csak nem mernek kérni. Ha most
neki adunk és ez elterjed a faluban a képviselőket veszik elő, hogy miért mindig csak őt
támogatjuk, mert az az igazság, hogy ő, bármi volt mindig kapott mindenből.
Bukta Imre képviselő
Meg kell gondolni, mert ha egynek adunk, akkor tömegesen jönnek ilyen kérelemmel.
Bukta Gábor polgármester
Aki egyetért azzal, hogy most ne támogassuk ……….. egyszeri segély kérelmét, az kérem
kézfelnyújtással szavazzon. Majd ha a költségvetésünk rendeződik visszatérünk rá.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő-testület elutasította a
segély kérelmet.
Bukta Mária képviselő
Az INKA kiadótól kerestek meg, hogy egy kiadványt terveznek, amiben 2 oldal
bemutatkozási lehetőséget kapna Mezőszemere. 50.000-Ft-ot kellene fizetni, és 10-15 darab
albumot ingyen adnának. Március 6-án jön a Faluházba a hölgy, reggel 8 órára, akit érdekel,
jöjjön el, és döntsük el, hogy kell-e ez nekünk.
Bukta Imre képviselő
Én nem támogatom ezt az ötletet, mert nem éri meg, felesleges pénzkidobás.
Bukta Mária képviselő
Beszéltem a járási hivatal hivatalvezető helyettesével, a Járási újsággal kapcsolatban, hogy
Mezőszemere miért nincs benne, ebben a kiadványban. Elmondta, hogy csak azok a
települések vannak benne, akik igényeltek ügysegédet. Nem arról van szó, hogy
Mezőszemere nem része a járásnak. Felajánlották, hogy ha gondolja a képviselő-testület
nagyon szívesen eljönnek a testületi ülésre, és elmondják amit a járásról tudni kell.
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Bukta Gábor polgármester
Még egy bejelentés van, majd a aljegyző úr elmondja.
Bukta Gábor polgármester 21.15 perckor távozott
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A mai napon érkezett meg az ítélet a Munkaügyi Bíróságtól, és egy 30.000-Ft-os ügyvédi
munkadíjról szóló számla. Nekem a kérdésem az, hogy van egy 15 napos határidő az
ítélethirdetést követően a fellebbezésre, dönteni kellene abban, hogy él-e a testület vele.
Javaslom a képviseletet ellátó ügyvéddel- Létai Viktorral- felvenni a kapcsolatot, hogy ő mit
gondol, és a képviselő-testületnek ebben dönteni kell.
Ennek van anyagi vonzata is, részben a saját jogi képviselő munkadíjának megfizetése, illetve
tekintettel arra, hogy a képviselő-testület pervesztes lett ebben az ügyben, a felperesnek is
fizeti kell a díját.
Bukta Mária képviselő
Mikor telik le a 15 nap?
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Létai Viktor ügyvédúrral kell egyeztetni, hogy mikortól kell a 15 napot számítani. A lehető
leggyorsabban kell döntést hoznia a képviselő-testületnek, hogy mit kíván tenni az idő
rövidsége miatt.
Erre való tekintettel én indokoltnak tartanék egy rendkívüli képviselő-testületi ülés
összehívását.
Bukta Mária képviselő
Március 5-én lesz Egerfarmoson közös testületi ülés, előtte lehetne.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Igen, vagy nem, határozott válasszal érkezzenek a k épviselők. Zárjuk rövidre már előre, hogy
mindenki határozott állásponttal érkezik, mert ez vitára adhat okot a későbbiekben bármilyen
szempontból.
Bukta Mária képviselő
Ilyen esetben ki hívja össze a rendkívüli testületi ülést?
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Elvileg a polgármester is összehívhatja, gyakorlatilag pedig az SZMSZ-ben leírtak alapján, a
szabályokat betartva két települési képviselő írásbeli kezdeményezésére.
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Gazsi László képviselő
Bukta Mária és Molnár Irén képviselő hívja össze március 4-én 18.30 órára.
Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Mindezt írásban kell megtenni, és a polgármester összehívja az ülést.
Mivel több hozzászólás, bejelentés nem volt Dr. Szűcs Szilárd aljegyző megköszönte a
képviselő-testületi tagok megjelenését és az ülést 21 óra 30 perckor bezárta.
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