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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Községi Önkormányzat képviselő-testületi üléséről 2013. február 13án (szerda) du. 15.00 órai kezdettel.
Az ülés helye: Mezőszemere Község Önkormányzat tanácskozó terme.
Jelen vannak: Bukta Gábor polgármester
Bukta Imre képviselő15.57-kor érkezett
Bíró Rita képviselő
Bukta Lajos képviselő
Bukta Mária képviselő
Gazsi László Tivadar képviselő
Molnár Irén képviselő
Igazoltan távol: Tanácskozási joggal meghívottak: 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 5 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.) Egyebek
Előadó: Bukta Gábor polgármester

Bukta Gábor polgármester
Mivel a költségvetésen kívül más napirendi pont nem lehetne, de a törvényességi osztály
megkért bennünket, hogy egy törvényességi észrevétellel foglalkozzon a képviselő-testület,
ezért második napirendi pontként egy rendeletmódosítást kell megtennie a képviselőtestületnek, és a harmadik napirendi pont lenne az egyebek.
Megkérdezem, hogy a napirendi pontokkal a képviselő testület egyetért-e, van-e valakinek
napirendi pontra javaslata?
Aki egyetért a napirendi pontokkal, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a kép viselő-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.
1.) Mezőszemere Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének megtárgyalása

Bukta Gábor polgármester
A költségvetés tervezetet február 15- ig ismertetni kell a képviselő-testülettel, ezért átadnám a
szót Bukta Mária képviselőnek, mivel ő személyesen is részt vett az előkészítésben, hogy
soronként beszéljük át a költségvetést.
15.15-kor Molnár Irén képviselő távozott.
Bukta Mária képviselő
A könnyebb érthetőség kedvéért készítettünk Prokajnéval egy szöveges tájékoztatót. A
kidolgozott költségvetést és a szöveges tájékoztatót együtt nézve haladjunk soronként, és ha
van kérdés akkor azt megbeszéljük.
A nem lakó ingatlan bérbeadását a bérleti díjak fedezik. Az önkormányzati jogalkotás soron
van a képviselők tisztelet díja, ami 30.000-Ft-tal van számolva. Ehhez közvetlenül nem lehet
normatívát rendelni. Következő sor a polgármester bére+járulékai, cafetéria juttatása,
valamint a jegyzőkönyvezető megbízási díja. Az önkormányzat dologi kiadásai a tervezett
telekvásárlás és a gyógyszertár kialakításának költségeit is takarja.
A másik oldalon szerepelnek az önkormányzat bevételei. Az adó bevételek-kommunális adó.
iparűzési adó, pótlékok, meg az egyéb normatívák, amiket kapunk az államtól és nincs külön
feladathoz téve, valamint itt van a Szihalmi Közös Hivatalnak is a bevétele.
A pénzeszköz átadások is itt szerepelne, ez a Nyugdíjas klub és a Pávakör támogatása, orvosi
ügyeleti díj, és amit Szihalomnak átadunk. Nemzeti ünnepekre beterveztünk 57.000-Ft-ot.
A közvilágítás és a védőnő finanszírozása a tervezettek szerint nem „termel” minuszt az
önkormányzatnak.
A következő az óvoda költségvetése, ami tartalmazza a 3 óvónő bérét, pótlékokat, munkába
járást. Antal Mihályné jogosult lesz az idei évben a jubileumi jutalomra.
A kapott normatíva szeptemberig csak 2 fő óvónő bérét finanszírozza, szeptembertől pedig 3,
mert 2012.évi októberi létszámot vesz alapul szeptemberig.
A Közoktatási törvény 2 fő dajkát állít a két óvodai csoporthoz, valamint egy megbízási díj
szerepel még benne, Molnárné Ködmön Katalin fejlesztő pedagógus bére.
A Gondozási Központban 8 fő gondozónővel, 3 kisegítővel egy fő vezetővel és a dologi
kiadásaival számolva jelenleg 2.595 E Ft a hiány, de a demens lakók után a normatíva
júniusban lehívható lesz, és akkor az rendeződik.
A szociális segélyeknél a költségvetési hiány abból származik, hogy 80-90 %-ban
támogatottak csak.
A következő soron a konyha található, 3 fő bér + járulékai. A dologi kiadások között szerepel
a vásárolt élelmezés is a Gondozási Központ nélkül.
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A házi segítségnyújtás egyáltalán nem azt mutatja, amiért ezt mi kibővítettük, bár úgy tudom,
hogy a lakosok ennek nagyon örülnek. Tavaly létrehoztuk a 3 körzetet, ahol 3 fő gondozónő
van, de sajnos ez nincs lefinanszírozva.
A közhasznú foglalkoztatásnál a Start munka-programmal azért nem foglalkozunk, mert a
jelenlegi információk szerint 100 %-ban támogatottak lesznek a projektek. Előreláthatólag
csak kettő projektet engedélyeznek a tervezett négy helyett.
Az egyéb közmunkára 5 fő van tervezve március 01-től december 31- ig. Ebből kettő fő
magasabb minimálbérrel van tervezve. Ez előreláthatólag 80 %-os támogatottságú lesz.
A Faluház esetében Bíró Rita bére+ járulékai, valamint Csák Lajosné, Ica néni Pávakör
vezetői megbízási díja szerepel még ezen a soron.
Az utolsó soron szerepel a temető, ahol 1 fő dolgozó bére + járulékai szerepelnek. A kapott
normatíva nem fedezi ennek az egy főnek a bérét.
Ha mindent összeadunk a költségvetés hiánya 5.882 E Ft.
Tegnap Prokajné részt vett egy tájékoztatón, ahol azt mondták, hogy a költségvetést nem
szabad mínuszosra tervezni.
De lesz az idén is olyan pályázat amilyen tavaly volt az ÖNHIKI, lehet majd pályázni ha
szükség lesz.
A MEFAVÍZ Kft megnyerte a pert, ezáltal az Önkormányzat pénzre tesz szert, így
érvényesíteni tudja a z Önkormányzat a bérleti díjakat.
Én úgy gondolom, hogy azt a költségvetést ki lehet hozni 0-ra, ha ezek az összegek pontosítva
lesznek.
Még ami kimaradt az a SZEMERE MAG Kft felé fennálló tartozásunk. Abban maradtunk,
hogy 7.750 E Ft volt a tartozásunk, és azt mondtuk, hogy az esedékes földbérleti díjat
beszámítjuk a tartozásba, ami 2 M Ft körüli összeg.
A fennmaradó 5.750 E Ft-ot pedig 25 hónapon keresztül havi 230.000 Ft-tal minden hónap
20-ig megfizetünk.
Mennyit fizettünk eddig és mennyi tartozás van még?
Bukta Gábor polgármester
Pénzforgalom nélküli elszámolás volt. Az Önkormányzatnak nincs ennyi pénze, csúszik.
Decemberben volt iparűzési adóelőleg feltöltési kötelezettsége a SZEMERE MAG Kft- nek,
aminek nem tett eleget. Ennek az összege ugyanúgy átvezetésre kerül majd.
Bukta Mária képviselő
Én úgy gondolom nem tettünk eleget a fizetési kötelezettségünknek a SZEMERE MAG K ft.vel szemben.
Szeretném, ha a következő testületi ülésre megkaphatnám, hogy mennyi az iparűzési adója a
SZEMERE MAG Kft-nek.
Részemről ennyit szerettem volna elmondani.
Bukta Gábor polgármester
A költségvetéssel kapcsolatban, az egyes pontokhoz van-e valakinek kérdése?
A házi segítségnyújtásnál a 3 körzet ki lett alakítva, de az csak akkor fedi a valóságot, ha
mind a 27 gondozottnál minden nap megjelennek a gondozónők, ami lehetetlen.
El kell gondolkodni, hogy ezt érdemes-e így tovább folytatni, mert ez csak annak jó, aki
igénybe veszi, az Önkormányzatnak veszteséget jelent. Ez vállalkozási formában érné meg
igazán működtetni.

28
A jelzőrendszeres szolgáltatás is ezért lett megszűntetve.
A start- munkaprogramban csak a téli és a mezőgazdasági projektet támogatja 100 %-ban a
Munkaügyi Központ. Kivette a belvíz, közút és az illegális hulladéklerakó helyek
felszámolást elősegítő projekteket, és ezt hagyományos közfoglalkoztatás keretén belül
kívánja megoldani, csak az a baj, hogy ezek nem lesznek 100 %-ban támogatottak. Most az
egyebekben majd hozni kell egy olyan határozatot a képviselő-testületnek, hogy melyik
projektben hány főt szeretne foglalkoztatni, milyen időtartamra, és hány órában, mert a
2013.évben a 6 órás foglalkoztatás lesz túlsúlyban. A létszámokat és a feladatokat meg kell
határozni nevesítve.
Elsősorban azokat kell bevonni a munkába, akik nem részesülnek semmilyen ellátásban,
illetve azokat, akik az ellátáshoz szükséges 30 nappal nem rendelkeznek.
A temető költségvetésénél kevés az a normatíva, amit kapunk az 1 fő dolgozó bérére.
Gondolkodni kell, hogy milyen átcsoportosítással lehetne megoldani.
A MEFAVÍZ Kft általi bevételről is szó volt a költségvetés kapcsán. A Heves Megyei Vízmű
elbukta a pert így 10.530 E Ft-ot fog fizetni, amely összeg csak nőhet a kamatokkal, és a
vízkészlet hozzájárulás összegével. Hivatalosan ez az összeg a MAFVÍZ Kft-é, amelyet
felújításra, karbantartásra kellene fordítani, de mivel júliustól meg fog szűnni, ezért az
500.000 Ft-os összeg amivel alapítva lett vissza fog kerülni a két alapító Önkormányzathoz,
valamint a sportpálya bérleti díja is kb. 3.000.000 Ft bevételt jelent az Önkormányzat részére.
Bukta Mária képviselő
Lesz második forduló?
Bukta Gábor polgármester
Nem lesz, február 15- ig a testület elé kellett terjeszteni.
Kérdés, javaslat?
Gazsi László képviselő
Az 546 E Ft egyéb üzemeltetési költség az önkormányzatnál mit takar?
Prokajné Bukta Rita gazdálkodási főelőadó
Kéményseprői díj, konténerürítés, az Önkormányzat intézményeinél.
Gazsi László képviselő
Pénzügyi szolgáltatás?
Prokajné Bukta Rita gazdálkodási főelőadó
Az önkormányzati számlák kezelési költsége, amit a takaréknak fizetünk. Nagyon sok az az
összeg, amit a számlák után fizetünk.
Bukta Gábor polgármester
A Start munkások bére is külön alszámlára fog érkezni.
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Bukta Mária képviselő
Ezen a soron szerepel a szociális tűzifa is.
Prokajné Bukta Rita gazdálkodási főelőadó
Ehhez kapcsolódóan szeretném elmondani, hogy ma érkezett meg a tűzifa szállítási
költségének a számlája, ami 190.000-Ft.
A könyvvizsgáló díja is benne van, de nem lesz kötelező, ha már lesz belső ellenőrzés.
Bukta Mária képviselő
Ha nem kötelező, akkor vegyük ki.
Bukta Gábor polgármester
Az auditálás csak akkor kötelező, ha van hitelállomány, de az megszűnt decemberben.
Gazsi László képviselő
A polgárőrség működére sokallom ezt a 400.000-Ft-ot, én kivenném a költségvetésből.
Bukta Gábor polgármester
Ez az összeg a térfigyelő kamera pályázattal kapcsolatos, ez a betervezett összeg még kevés is
lesz, mivel a pályázatnak van önrésze is. Ott van még a polgárőr autó fenntartási költsége is,
negyedévente a kötelező biztosítási díj, tankolás.
15.57 perckor Bukta Imre képviselő megérkezett.
Gazsi László képviselő
Mi lesz a plusz egy óvónő sorsa 7 hónapig? Én megkérdeztem Pető Marikától, hogy hány
gyerek ballag el májusban. Azt mondta 9, beíratni pedig 3 gyereket fognak, ami azt jelenti,
hogy szeptembertől a létszám 20 fő lesz.
Én ezzel nem fogok egyetérteni, hogy 3 óvónő és két dajka legyen az óvodában.
A konyha létszáma 3 fő, honnan fogjuk ennek a 3 főnek előteremteni a bérét?
Bukta Mária képviselő
Jelenleg 5,8 M Ft a hiány, aminek meg van a fedezete, tehát ezt a költségvetést 0-ra ki lehet
hozni.
Gazsi László képviselő
A Gondozási Központban is mínuszos a dolgozók bére.
Lehet olyan költségevést is elfogadni, amelyik munkahely teremtő, vagy megőrző de majd
nyáron meglátjuk a pót normatíva igénylésekor.
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Prokajné Bukta Rita gazdálkodási főelőadó
Kristonné vizsgáltatott be időseket, pszichológiai szakvélemény alapján úgynevezett demens
lakókat, akik után megigényelhetünk pluszba 1 gondozónőt, aki után csak júniusban kapunk
finanszírozást, visszamenőlegesen januárig, addig az Önkormányzatnak meg kell előlegezni.
Bukta Mária képviselő
Éves szinten a Gondozási Központ költségvetése 0 Ft-ra jön ki.
Gazsi László képviselő
A szociális segélyek mind mínuszosak, a lakásfenntartási támogatást én mind
felülvizsgálnám, mivel a faosztásnál szembesültünk azzal, hogy kik is kapnak. Én, mint
képviselő javaslom a lakásfenntartási támogatásban részesülők felülvizsgálatát.
Bukta Mária képviselő
A lakásfenntartási támogatás Bozsóné minden évben felül vizsgálja.
Gazsi László képviselő
A konyha egyéb készlet kiadása mit takar?
Prokajné Bukta Rita gazdálkodási főelőadó
Az ételmintás üvegeket, a tisztítószert, az ételhordókat.
Gazsi László képviselő
Az ételmintás üvegeket nem a Gaszting Kft-nek kell biztosítani?
Bukta Gábor polgármester
Nem, azt nekünk kell biztosítani minden intézménynél.
Gazsi László képviselő
Egyéb üzemeltetés a Konyhánál?
Prokajné Bukta Rita gazdálkodási főelőadó
A szennyvízszippantás, és Zsiga Bélánénak a belföldi kiküldetése.
Gazsi László képviselő
Miért kell Mayának útiköltséget fizetni?
Bukta Gábor polgármester
A tisztítószerekért el kell mennie Mezőkövesdre.
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Gazsi László képviselő
Már akkor is szó volt róla, mikor még üzemelt a konyha, hogy nem kell elmenni a
tisztítószerekért sehová, helyben megoldható lenne a beszerzés.
Maya nem megy sehová, láttam már, hogy ide szállítják a tisztítószert.
De bármelyik boltban beszerezhető a tisztítószer.
Bukta Imre képviselő
Csöpi a legolcsóbb a környéken, olcsóbb mint a Tesco.
Gazsi László képviselő
Annak a két dolgozónak a bérét honnan teremtjük elő, aki kikerült házi segítségnyújtásba?
Soltész jegyző úr azt mondta, hogy még haszon is lesz, ennek ellenére teljesen mínuszban
van.
Prokajné Bukta Rita gazdálkodási főelőadó
Ha két körzetre lecsökkentjük a létszámot, akkor is mínuszba lenne a költségvetés ezen része,
a két körzet viszont kötelező.
Bukta Mária képviselő
Visszaadni körzetet nem szabad, mivel az idős lakosok igénylik a házi segítségnyújtást.
Gazsi László képviselő
Majdnem elsiklottam a fölött, ami engem személyesen is érint, visszatérve az Óvodához.
Tavaly már beszéltünk róla, -a rendőrségi feljelentést is azért tettük meg- , mivel Ditkének
tavaly 9 hónap és 14 nap hiányzott a jubileumi jutalmához. Bartók igazgató úr gyűjtötte ki az
adatokat, mint munkáltató. Ez tavaly áprilisban történt. Az idei évre megint nincs betervezve
neki a jubileumi jutalom.
Bukta Gábor polgármester
Megkérdezheted Bukta Lajos képviselő tárasadat, hogy neki sem jár a jubileumi jutalom,
mivel 2012.július 01-től változott a törvény, az eddig érvényben lévő összes szabályt
eltörölték. Ettől az időponttól, csak azt az időszakot lehet beszámolni, amit közalkalmazotti,
illetve köztisztviselői jogviszonyban töltött a dolgozó.
Bukta Imre képviselő
Én azt tanácsolom Gazsi László képviselő társamnak, hogy járjon utána, hogy tényleg így
van-e, egy szakembernek meg kell mutatni, hogy jár-e vagy nem a jubileumi jutalom
Ditkének.
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Gazsi László képviselő
Honnan teremtjük elő a temetőgondnok bérét?
Nem személyeskedni akarok, de a faluból többen jelezték, hogy mikor Szőnyi Zsolti és Bíró
Feri elmentek nyugdíjba, azt mondtuk, hogy nyugdíjast nem alkalmazunk mivel 140 fő a
regisztrált munkanélküli a faluban. Ennek ellenére Bukta Mária mégis ki lett nevezve
könyvtárosnak.
Bukta Gábor polgármester
Bukta Mária a Bíró Rita státuszát tölti most be helyettesként, aki most gyeden van. Heverd le
Emesét sem kellett volna elküldeni, hanem átszervezéssel kellett volna megoldani. Nem
került volna az Önkormányzatnak 600.000 Ft-jába.
Gazsi László képviselő
Ezt tudjuk, valamint azt is, hogy Marika miért vállalta el.
Bukta Gábor polgármester
Bukta Máriának csak júniusig van kinevezése, mivel ha Bíró Rita vissza szeretne jönni
dolgozni, bármikor megteheti ha egy hónappal előtte írásban beadja kérelmét.
Megkérdeztük a Megyei Könyvtárat, ahol azt mondták, hogy a 4 órás könyvtárosi állás a
költségvetésben fedezetet kapott.
Április 01-től lehetőség lesz arra, hogy 1 fő középfokú végzettségű regisztrált álláskeresőt
alkalmazzunk 1 éves időtartamra a közművelődésben 100 %-os támogatottság mellet. Erre
legalkalmasabbnak Tompa Marikát találtuk.
Bukta Imre képviselő
Mi lesz pontosan a feladata?
Bukta Gábor képviselő
Programok szervezése, szociális támogatás a rászorultaknak, a kisebbség beilleszkedésének a
segítése.
Gazsi László képviselő
Bukta Máriát bántják a faluban amiatt, hogy a könyvtárban nyugdíjasként ő dolgozik.
Bukta Mária képviselő
Addig senki nem támadott, amíg ingyen csináltam.
Bukta Gábor polgármester
A pályázattal kapcsolatos anyagot felolvasva mindenki számára érthetővé válik a feladata a
felvételre kerülő személynek.
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Gazsi László képviselő
Szerintem nem csak egy ilyen személyt találnánk a faluban, aki a pályázati kiírásnak
megfelel. A 140 főből aki segélyen van, legalább 6 személyt ki tudnék választani, akinek van
érettségije, és ért a számítógéphez.
16.40-kor Molnár Irén képviselő visszajött.
Bukta Gábor polgármester
A start minta program esetében az orvosi alkalmassági vizsgálat helyett, alkalmazhatósági
szakvéleményt állítanak ki a dolgozó részére Füzesabonyban.
Bukta Mária képviselő
Testületi határozat kellene arról, hogy melyik az a közmunka program, ami mindenképp a
település javát szolgálná.
Bukta Gábor polgármester
Belvíz projekt, mezőgazdasági utak karbantartása, illegális hulladéklerakó felszámolása,
belterületi közutak karbantartása. Ezek közül lehet választani.
Péntek délig kell leadni a Munkaügyi Központba, hogy hány főt hány órában szeretnénk
alkalmazni az egyes projektekben.
Újra jóváhagyják, hogy mit engedélyeznek a településnek.
Bukta Imre képviselő
Április 01-től 3 alkalmazott lesz a Faluházban. Bukta Gábor mint közmunkás biztosan fel lesz
véve újra, Bukta Mária mint nyugdíjas könyvtáros határozott ideig, és belép majd az új
dolgozó, akit az állam 100 %-ban támogat. Nem csak takarításra vesszük fel, hanem a
pályázati anyagban leírtak alapján széles körű lesz az ő feladata.
(A pályázati anyag a jegyzőkönyv 1. számú melléklete)
Bukta Gábor polgármester
El kell hívni a következő testületi ülésre Tompa Marikát, és el kell neki mondani mik az
elvárások vele szemben az Önkormányzatnak.
Bukta Imre képviselő
Más esetleg nem lenne alkalmas erre az állásra, hogy választani tudjunk?
Bíró Rita képviselő
Én azt pozitívumnak tartom, hogy 3 gyereke van.
Bukta Imre képviselő
Az egyedülállónak is ugyanúgy kell a pénz a megélhetéshez, mint a nagycsaládosnak.
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Gazsi László képviselő
Van több ilyen a faluban, például a „startos lányok”- Mihály Andrea és Kühn Ágnes- közül is
az egyik felszabadul, mivel egy adminisztrátor is elég lesz az idei évben. Melyik marad meg a
kettő közül?
Bukta Gábor polgármester
Maradhat mind a kettő, az egyik lesz a bérszámfejtő, a másik pedig kisegítő.
Prokajné Bukta Rita gazdálkodási főelőadó
Falunap nem lett betervezve a költségvetésbe.
Bukta Imre képviselő
Válság van.
Gazsi László képviselő
Én nem támogatom a falunapot, sehol nincs már a környéken. Valamelyik Civil egyesület
esetleg ha szervez valamit, de mint Önkormányzat nem támogatom.
Bukta Lajos képviselő
Az iparűzési adó sorban szerepel 12 M Ft. Azt kérdezném, hogy ez a tavalyi évben
ténylegesen befolyt összeg?
Prokajné Bukta Rita gazdálkodási főelőadó
Nem, ez a tavalyi évben betervezett 12.110 E Ft összeg, és ebből teljesült 7.300 E Ft. De
előtte való évben viszont 14 M Ft teljesült. Tavalyelőtt sokkal több teljesült, mint ami be volt
tervezve.
Bukta Imre képviselő
Mi van a Soltész feljelentésével?
Bukta Gábor polgármester
A rendőrségi vizsgálat megtörtént, adószakértő bevonásával, aki átnézett minden
dokumentumot, ami feltételezhetően összefügghet az adóval, vagy az adócsalással. A Magyar
Államkincstártól és a Bíróságtól szintén kikérte az ide vonatkozó adatokat.
350.000-Ft-os tétel volt még tisztázatlan, a helyben végzett vizsgálat után. A Rimamente
Mgtsz felszámolása során, -ami 2002-ben fejeződött be- eltelt 5 év és ez már behajthatatlan
követelésnek minősül. Ez volt az a tétel amit Soltész keresett. A vizsgálat eredményéről majd
a Rendőrség fog hivatalos levelet küldeni.
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Bukta Lajos képviselő
A költségvetésbe a családsegítés során 316 E Ft lett betervezve. Ezt le kell mondani, mivel
valószínű nem fog működni a családsegítés.
Bukta Gábor polgármester
Mivel Bozsóné végez családsegítő feladatokat, ezért azt az összeget nem kell visszaadni.
Ehhez nem kellett működési engedély, a Kincstár jóváhagyta tavaly is.
Prokajné Bukta Rita gazdálkodási főelőadó
2000 fő alatti településen működési engedély nélkül lehet ilyet igényelni.
Bukta Lajos képviselő
Gazsi László képviselőnek mondanám, hogy engem az óvodával kapcsolatban az érdekel,
hogy a köznevelési törvény mit ír elő, nem pedig az, hogy a szomszédos te lepülésen hogyan
oldják meg. A törvény pedig azt írja elő, hogy csoportonként 2 óvónőt és egy dajkát kell
alkalmazni. Mivel nálunk kettő csoport van, ezért indokolt a létszám, sőt egy óvónővel még
így is kevesebb lesz.
Gazsi László képviselő
Az új törvény szerint óvodai csoportonként 2 óvónő és 2 dajka van előírva, de ez 25 fős
csoport létszámra van meghatározva.
Bukta Gábor polgármester
Két választási lehetőség van, vagy az egyik óvónőt minősítjük vissza dajkának szeptemberig,
amit nem lehet törvény szerint, mert kinevezett állása van, a másik lehetőség pedig, ha nem
veszünk fel dajkát, a bérét vissza kell fizetni az 1.762 E Ft-ot.
Gazsi László képviselő
Akkor visszafizetjük. Szeptembertől 20 gyerek lesz az óvodában. Én nem támogatom dajka a
felvételét.
Bukta Lajos képviselő
Én úgy gondolom, hogy nekünk mint képviselőknek az a feladatunk, hogy biztosítsuk az
intézményeknél a törvényes működést.
Bukta Gábor polgármester
A jegyzőnőt kértük meg az utolsó testületi ülésen, hogy nézzen utána a törvényi háttérnek az
óvodavezetővel kapcsolatban.
Utána nézett, és azt mondta, hogy tájékoztassam a képviselő-testületet is, hogy amikor Ficsór
Kálmánnét megbíztuk a vezetői teendők ellátásával, me gkapta a munkáltatói jogkört is, ezzel
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együtt kapja a vezetői pótlékát. Vannak hálás és hálátlan feladatok. Az ő feladat, hogy kit
nevez ki dajkának.
Bukta Lajos képviselő
Megkérem a képviselő társaimat, hogy gondolkodjanak el azon, hogy Központ Konyhán 3 főt
napi 8 órában – mikor kész ételt szállítanak- indokolt-e foglalkoztatni. Csökkenteni kellene az
óraszámot
Bukta Imre képviselő
Nem indokolt teljes munkaidőben a foglalkoztatásuk.
Bukta Gábor polgármester
A Gaszting Kft által szállított reggeli és vacsora nagyon sokba kerül, napi 800-Ft-ba, itt
helyben sokkal olcsóbban, fele annyiért meg tudnánk oldani az előállítását, erről kellene a
testületnek döntenie.
Egerfarmoson a felnőtt étkezés bruttó 383-Ft-ba kerül, Egerből, a Juventus 2000 szállítja.
Bukta Imre képviselő
És milyen az az ebéd?
Bukta Gábor polgármester
Azt mondják, hogy nagyon finom. El kell menni megnézni.
Bukta Imre képviselő
A Gaszting Kft-t mi kerestük meg, a szerződésünk 3 évig érvényes, évenkénti
felülvizsgálattal, és módosítási lehetőséggel. Amennyiben úgy látjuk, hogy egyoldalúan
elrugaszkodott a Gaszting Kft a szerződésben leírtaktól, akkor felül kell vizsgálni, hogy
tényleg így van-e.
Bukta Gábor polgármester
A Juventus 2000 Kft Mezőtárkányon, Egerfarmoson és Szihalmon is ki vette a konyhát, ott
főznek helyben 383-Ft-ért.
Ha sok a 3 ember a konyhán, akkor itt is ki kell adni.
Bukta Imre képviselő
Az első variáció itt is az volt, hogy ki adjuk bérbe a konyhát, de aztán mégis úgy döntöttünk,
hogy 2 főre lecsökkentjük a létszámot és csak melegítő konyhaként üzemel.
Gazsi László képviselő
Nagyon jól tudja mindenki, hogy miért lett kiadva itt a konyha. A minőségi kaját nem bírták
biztosítani, úton-útfélen ezt lehetett hallani. Annyi volt a moslék, hogy nem bírták elvinni,

37
azok, akik fizettek érte. A másik dolog, amiért be kellett zárni, az az iszonyatos mennyiségű
lopás volt. Az előírt alapanyagot nem tették bele, jobb minőségű lett volna az étel, nem lett
volna annyi moslék. Én a saját szememmel láttam, -Soltész jegyző úrral együtt-, amikor nagy
táskákkal mentek haza a dolgozók. Akkor csak azért nem mentünk oda, mert ünnepség volt az
iskolában, azért nem foglalkoztunk vele. 3 asszony jött ki, akik közül egy utána fel is adta
magát, aztán elmondott mindent. Elmondta, hogy miért volt olyan elmérgesedett már a
hangulat a dolgozók között, mert már nem tudták, hogy melyik mit lopott, egymásra
mutogattak, egymástól lopták el a cuccot. Ez szó szerint így volt.
Soltész mondta, hogy fogjuk meg őket, mert akkor még mi üzemeltettük, és ki lehetett volna
rúgni mind a 3 embert.
Nagyon sokszor mirelitből főztek a Központi Konyhán.
Bukta Gábor polgármester
Mert szerinted Bóta miből főz?
Gazsi László képviselő
Szerintem ő nem abból főz, ettem már belőle.
Bukta Imre képviselő
Azt lehet hallani, hogy a faluban megszokták az új ételt, és meg vannak vele elé gedve,
dicsérik, hogy jó a kaja.
Bukta Gábor polgármester
Én az árak közötti különbségről beszélek. Mi is meg tudjuk venni a kenyeret, a vajat, a
felvágottat, és a melegítő konyhán el tudják készíteni, fele annyi pénzből, mint amennyiért
Bóta szállítja.
Bukta Mária képviselő
De akkor most megint az lesz, hogy lopni fognak.
Bukta Imre képviselő
Egyoldalúan emelt Bóta árat? Nem emelt, ebbe mi belementünk akkor, ennek ez az ára.
Bukta Mária képviselő
A Gondozási Központnál a kétszeres szállítás jogtalanul kerül felszámolásra, mivel csak
egyszer szállít naponta.
Érdemes lenne kiszámolnia az élelmezésvezetőnek, hogy a feléből ki lehetne-e hozni a
reggelit és a vacsorát. Amennyiben igen, és ha a Központi Konyhán dolgozó emberekben
megbízik a képviselő-testület, és nem tart az újbóli lopásoktól, helyben el lehetne készíteni. A
költségvetést lényegesen csökkentené, ha 400 Ft-ból ki lehetne hozni, márpedig szerintem
megoldható.
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Bukta Gábor polgármester
A start munkaprogramban megtermelt paprikát, paradicsomot, Bóta kérésére tartósítószer
nélkül rakták el, amiből szinte semmit nem vitt el, csak a friss áruból egy-két ládával.
Ha az idén megtermelt áruból adunk a reggeli, és a vacsora mellé paprikát, paradicsomot,
uborkát, a 400 Ft-ot még lehet csökkenteni. Át kell gondolni, és márciustól lehetne helyben a
készítés. Bótát tájékoztatni kell, hogy mivel nem vette át, - ígérete ellenére- a start
munkaprogramban megtermelt zöldségeket, ezért az idén saját magunk állítjuk elő, ezek
felhasználásával a reggelit és a vacsorát.
Bukta Mária képviselő
Meg kell nézni, hogy a szerződést, hogy lehet módosítani, mi fér bele az évenkénti
felülvizsgálatba. A költségvetés csökkentése érdekében döntöttünk emellett a lehetőség
mellett, mivel ezen az önkormányzat közel 5 M Ft-ot spórolna.
Molnár Irén képviselő
Hol készítenék a reggelit és a vacsorát?
Bukta Mária képviselő
A Központi Konyhán, hisz ott van a le nem kötött élő munkaerő.
Bukta Gábor polgármester
A Központi Konyhának van engedélye rá.
Bukta Imre képviselő
A Tokai féle telek vásárlás, hogy áll?
Bukta Gábor polgármester
Be van tervezve a költségvetésbe a telek vásárlás összege, voltam bent Szász László
végrehajtónál, megbeszéltem vele, kiküldi részünkre a tulajdoni lapot, és az értékbecsléshez a
lapot.
4 egymás melletti telekről van szó, a fő út mellett a postával szemben. Kettő telken van
ingatlan, az egyik bontásra váró. Ezeket szeretné az Önkormányzat megvásárolni, és a
későbbiekben hasznosítani.
A közmunkásokkal ki lehet takaríttatni a telkeket, és az ingatlant helyreállítani.
Pályázni lehet, játszótér, és sportpálya létesítésére, ha a testület jóváhagyja.
A Magyar Labdarúgó Szövetség írt ki pályázatot, játszótér, és 40x20 méteres műfüves pálya
kialakítására.
Az Önkormányzatnak február 5- ig csak regisztrálnia kell, márciustól indul a pályázat és a
második félévben már el is készíti a Magyar Labdarúgó Szövetség. Az Önkormányzatnak az
üzemeltetést kell vállalni, és funkcióval kell ellátni.
Az iskola udvarával határos területre is lehetne tervezni, mivel az már mos t önkormányzati
tulajdon.
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Bukta Imre képviselő
Ha sikerül az Önkormányzatnak ezeket a telkeket megvenni, és az Önkormányzat tulajdona
lesz, akkor egy külön napirendi pontban kell majd foglalkozni vele, hogy mire hasznosítsuk.
A következő testületi ülés egyik témája legyen ez, a másik pedig a közösségi közmunkás
kiválasztása.
Bukta Mária képviselő
Gizi és a gyerekei az orvosi rendelő kinti WC-jét használják, le kell keríteni az orvosi rendelő
mögötti részt, hogy ne tudjon senki ott átjárni.
Bukta Gábor polgármester
Már többször le lett kerítve, de mindig szétszedik.
A költségvetéshez visszatérve még a köztemetővel kapcsolatban kell beszélnünk.
A finanszírozás csak 700 E Ft, ami egy 4 órás bért fut ki. Mihály Barnával beszéltünk erről,
Bukta Mária képviselő asszony is, hogy nem szeretnénk tőle megválni, ezért 4 órában
temetőgondnok lenne, 4 órában a közmunkásokat felügyelné, a közutasokat, a belvizeseket, és
az illegális szemétlerakó felszámolását.
Bukta Mária képviselő
A fűnyírásnál a start munkások be tudnak majd neki segíteni.
A Barna munkaszerződése maradna ugyanúgy, csak a munkaköri leírásában, kell ezt majd
leírni.
Gazsi László képviselő
Azt a határozatot el kell törölni, amiben tavaly Molnár Irén és én meg lettünk bízva a start
munkában való közreműködéssel.
Bukta Mária képviselő
Mivel képviselő-testületi tagok az idén nem vesznek részt a start munka irányításában, ezért
a Start munka kapcsán a Munkaügyi Központ felé az elszámolás csak a képviselő-testület
határozatával mehet be.
Bukta Gábor polgármester
A mezőgazdasági projektet az idén Mracskó vezeti, ő mondja meg, hogy miből mennyit, hová
kell ültetni, azt a 20 embert ő felügyelné.
Az idén csak 2 darab fagyasztóládát, valamint üzemanyagot, és a vetőmagok, palánták
megvásárlását, és egy nagyobb teljesítményű locsoló berendezést hagyott jóvá a BM, a többi
csak működtetési költség.
A most megvásárolt traktorra kellene egy ember.

40
2.)Rendelet módosítás
Bukta Gábor polgármester
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a 2013. január 29-én hozott 1/2013.(I.29.) számú
önkormányzati rendeletet amely az Önkormányzat fenntartásában működő személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátásokról szóló többször módosított 17/2012
(XII.18) számú önkormányzati rendeletének módosításáról szól, formai okok miatt akkor nem
lépett hatályba, ezért a törvényes eljárás biztosítása érdekében ismételten, új rendelet számon
a képviselő-testületnek el kell fogadni,és így már szabályosan, a jogszabályoknak
megfelelően kell aláíratni és kihirdetni.
Tartalma megegyezik a 2013. január 29-én elfogadottal, abban változás nem történt, kérem a
rendelet elfogadását. Meg kívánom jegyezni, hogy a rendelet így utólagosan is 2013. február
01 napjától lesz érvényes.
Aki ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő-testület elfogadta a
rendeletet.
(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete)

3.)Egyebek
Bukta Lajos képviselő
Jakab Zoli kérése lenne, hogy az Önkormányzat változtasson azon a rendeleten, miszerint 1
személy, maximum csak 2 telket vehet az Önkormányzattól.
A Gárdonyi úton az összes telket megvenné, vagy bérelné.
Bukta Gábor polgármester
Nekem is mondta, hogy ezáltal elvesszük tőlük a lehetőséget, hogy állami támogatást
igényeljenek.
Bukta Imre képviselő
Ha az Önkormányzatnak vannak gépei, akkor miért nem az Önkormányzat műveli meg a saját
területeit, hogy pénze legyen belőle, vagy a megtermelt terményt osszuk szét a rászorultak
között.
Bukta Gábor polgármester
A 3 projekt ami kimaradt a közmunka programból, mint ahogy arról már korábban is
beszéltünk összesen 25 embert foglalkoztatnánk.
-10 főt a belvíz elvezető árkok tisztítására, 5 hónapra napi 6 órában
-10 főt közút, járda, útfelújításra, 5 hónapra napi 6 órában
-5 főt illegális hulladék lerakó felszámolására, 3 hónapra napi 6 órában.
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Ahhoz, hogy a Munkaügyi Központba be tudjuk adni a kérelmeket péntek délig, határozatot
kell hozni a képviselő-testületnek, hogy hány főt szeretne foglalkoztatni. Összesítik a
beérkezett igényeket, és az alapján tudják kiszámolni, hogy mennyi pénz jut rá.
Gazsi László képviselő
Mikor lesz gyógyszertár?
Bukta Gábor polgármester
Csilla a hozzájárulási nyilatkozatát megadta, az engedélyeztetést beadták, ami 250.000 Ft-ba
került nekik.
Bízom benne, hogy a 60 napos engedélyeztetési eljárás előtt rendbe lesz minden, és tudnak
jönni minél előbb.
Bukta Mária képviselő
Készül a beépített szekrény? Legyen kész minden, mire jönnek, nehogy amiatt ne tudjanak
nyitni, hogy mi nem vagyunk készen.
Bíró Rita képviselő
Egerben a Zalár úti gyógyszertárat most újították fel, meg kellene kérdezni, hogy nem tudnak
leselejtezett szekrényt, vagy egyéb dolgokat adni nekünk.
Holnap felhívom őket és megkérdezem.
Gazsi László képviselő
A múlt héten Farkas Ferit elvitte a mentő, ölbe kellett kihozni, mert a nagy sár miatt a mentő
nem tudott bemenni az utcába.
Diószegi Zsuzsa is évek óta a sáros utca rendbetételéért küzd, mivel ő sem tud az autóval
közlekedni.
Bukta Gábor polgármester
A Kossuth út „kislapos” részére már annyi követ odahordtunk, de mivel nincs alapja, ezért ha
sár van, az autó belenyomja a követ.
Ezt csak pályázat útján lehet megoldani, keresni kell olyan pályázatot, amivel ezeket az
utcákat rendbe lehet tetetni. Közmunkásokkal ezt nem tudjuk.
Bukta Imre képviselő
Ha itt lesz a traktor és a pótkocsi, nyáron kövekkel tele lehet hordani az utcákban a gödröket.
A sok romháznál ott a sok beton, azt kell szétverni.
Bukta Gábor polgármester
Úgy kell majd beosztani az embereket, hogy lehetőleg minél több embernek meglegyen a 30
nap ledolgozott ideje, hogy ne essen ki a támogatásból.

42
Bukta Mária képviselő
Ezeket az embereket a Munkaügyi Központ adja ki?
Honnan fogjuk tudni, hogy kinek van meg a 30 napja, vagy kinek nincs Ki fogja kiválasztani?
Bukta Gábor polgármester
A közvetítőlapokat a Munkaügyi Központ küldi ki, de Bozsóné tudja azt, hogy kinek van,
vagy nincs meg a 30 napja.
Bukta Mária képviselő
A képviselő-testület jóváhagyása nélkül ne történjen semmi a közmunkával. A testület
döntsön arról is, hogy név szerint kit foglalkoztassunk.
Bukta Gábor polgármester
Döntsön a képviselő-testület, hogy hány embert foglalkoztassunk a 3 projektben.
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy
-10 főt a belvíz elvezető árkok tisztítására, 5 hónapra napi 6 órában
-10 főt közút, járda, útfelújításra, 5 hónapra napi 6 órában
-5 főt illegális hulladék lerakó felszámolására, 3 hónapra napi 6 órában foglalkoztassunk a
közmunkaprogramban az kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő-testület az alábbi
határozatot hozta:

Mezőszemere
Község
képviselő-testület 6/2013.
határozata

Önkormányzat
(II.13.) számú

Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, hogy
-10 főt a belvíz elvezető árkok tisztítására, 5
hónapra napi 6 órában
-10 főt közút, járda, útfelújításra, 5 hónapra napi
6 órában
-5 főt illegális hulladék lerakó felszámolására, 3
hónapra napi 6 órában foglalkoztat a közmunka
program keretében.
határidő: értelem szerint
felelős: képviselő-testület
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Bukta Gábor polgármester
Az utcanevek megváltoztatásáról kell beszélnünk.
A Partizán utat, a Vöröshadsereg utat, és a Somogyi utat érinti a névváltozás, kötelezően meg
kell változtatni ezeket a neveket. Az érintett lakók kaptak értesítést erről, lehetőségük van arra
is, hogy javaslatot tegyenek az új névre. Az Önkormányzatot is érinti a Somogyi Béla út
megváltozása, mivel két intézményünk- a Szociális Otthon és az Óvoda- található itt.
Bukta Imre képviselő
Azt is meg lehetne nézni, hogy előtte milyen neve volt ezeknek az utcáknak.
Bukta Mária képviselő
Az Önkormányzatnak fel kell vállalnia az ezzel járó ügyek lebonyolítását, mert az ott lakók
nem fognak elmenni maguktól.
Bukta Gábor polgármester
A Kormányhivatal törvényességi főosztálya küldött egy levelet, amiben törvényességi
észrevételre hívja fel a képviselő-testület figyelmét a Vagyongazdálkodási tervvel
kapcsolatban, amit most ismertetnék.
Az Önkormányzat a nemzeti vagyonról szóló közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet
köteles készíteni, mivel ezt 2012 január 01 óta nem készítette el.
Fokozottan felhívja a képviselő-testület figyelmét ennek az elkészítésére. A javaslatot
kötelességünk megtárgyalni, és arról döntést hozni, és 2013. április 05- ig, a megtett
intézkedésről és az elkészített tervről a polgármesternek tájékoztatást kell adni.
Döntést arról kell ma hozni, hogy a képviselő-testület tudomásul vette a törvényességi
észrevételt, és a Vagyongazdálkodási tervet, minél előbb elkészíti.
Bukta Mária képviselő
Hozzunk határozatot, hogy a rövid és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet a képviselőtestület határozata értelmében 2013. március 15- ig elkészíti.
Bukta Gábor polgármester
Aki elfogadja ezt a határozati javaslatot, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő-testület az alábbi
határozatot hozta.

44
Mezőszemere
Község
képviselő-testület 7/2013.
határozata

Önkormányzat
(II.13.) számú

Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, hogy Mezőszemere
Község Önkormányzat közép és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervét 2013. március 15- ig
elkészíti.
határidő: szövegben
felelős: polgármester
Bukta Gábor polgármester
A SZEMERE -MAG Kft. hozott egy kérelmet az Önkormányzathoz, valamint a településen is
felkeresik a bérleti szerződéssel rendelkező lakosokat a haszonbérleti szerződések átkötésével
kapcsolatban.
2014 januártól lesz egy olyan törvény, hogyha valaki 1200 hektár fölötti területen gazdálkodik
100 főt köteles alkalmazni. Minden 10 hektár után egy személynek alkalmazásban kell állnia.
Arra ösztönzik ezzel a nagyobb gazdálkodókat, hogy adják vissza a kisebbeknek művelésre,
vagy vegyen fel embert.
Bukta Gábor polgármester
Ugyanolyan feltételekkel köti az új szerződést, de 2017-ig nekünk érvényes, élő szerződésünk
van. Majd módosítjuk, ha lejár.
Gazsi László képviselő
Antalné Márkus Ildikó kért meg, hogy terjesszem a testület elé a problémáját. Bukta József,
Csöpi esténként műanyag zsákokat éget, és a füst zavarja őket. A másik problémája, hogy
szintén Csöpi az emésztőjét a „folyásba” engedi.
Bukta Gábor polgármester
Ez nem igaz, mert Csöpinek az emésztője egybe van az Úttörő Otthonéval, és Csöpi szokta
szippantatni Nyitrai Karcsival. Amit ő oda nyomat, az a kút vize, ha magas a talajvíz.
Bukta Imre képviselő
Ha lesz jegyző, utána kell járni, és ha tényleg igaz, amit a szomszéd állít, Csöpit fel kell
szólítani.
Bukta Gábor polgármester
Mivel több hozzászólás, bejelentés nem volt Bukta Gábor polgármester megköszönte a
képviselő-testületi tagok megjelenését, és az ülést 19 óra 50 perckor bezárta.
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K.m.f.
Bukta Gábor
polgármester

Széll Gáborné Blaskó Erzsébet
jegyző
Bukta Mária
jegyzőkönyv hitelesítő

