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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület üléséről 2010 november
22.-én (hétfő) du. 17 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
Pásztor József
Igazoltan távol: ----Tanácskozási joggal meghívottak: Dr Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Müller Károlyné
Kelemenné Dudás Tünde

Lakosság részéről:
Bukta Gábor polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a megválasztott polgármester és 6 képviselőtestületi tag jelen van , így az
ülés határozatképes és azt megnyitja.
Javaslom jegyzőkönyv hitelesítőnek Bukta Mária képviselőt.
A képviselő-testület egyetért a jegyzőkönyv hitelesítő személyével.
Javasolja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:
1.) Alpolgármester megválasztás titkos szavazással (zárt ülés)
Előadó: Bukta Gábor polgármester
2.) Alpolgármester eskütétele
Veszi: Bukta Gábor polgármester
3.) A Alpolgármester illetményének megállapítása.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
4.) Az SZMSZ rendelet felülvizsgálata.
Előadó: Bukta Gábor polgármester,
5.) BURSA HUNGARICA Felsőoktatási önkormányzati pályázat elbírálása.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
6.)Bejelentések, indítványok
Bukta Gábor polgármester
Az 1 – 3 napirendi pont zárt ülésen kell tárgyalni, ezért megkérem a meghívott vendégeket,
hogy addig az üléstermet hagyják el.
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A zárt ülésen nem sikerült alpolgármestert választani, így kérem, folytassuk a napirendi
pontok szerint a testületi ülést.
De mielőtt rá térünk az első napirendi pontra, kérem, hallgassuk meg Mészáros Matild
Asszonyt a Groupama Garancia Biztosító képviselőjét.
Mészáros Matild
Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestületi tagokat, polgármester urat és jegyző urat.
A Groupama Garancia Biztosító Zrt. egyedi biztosítási szolgáltatásokat dolgozott ki a
polgármesterek, az önkormányzati képviselők illetve a köztisztviselők, tisztségviselők
számára.
A négyéves tartamú, megtakarítás jellegű Generáció Tőkemegtakarítási Életbiztosítás és
életbiztosítás védelme mellett egy jó tervezhető élőtakarékossági lehetőséget jelent. Így az
Önkormányzat rendelkezésére állhat a Polgármester végkielégítésére fedezetet nyújtó összeg
anélkül, hogy az egy összegben terhelné meg az Önkormányzat költségvetését a következő
választási évben.
A biztosítás felhalmozott megtakarítást az Önkormányzat tetszőleges célra fordíthatja, azaz
nem szükséges feltétlen a Polgármester végkielégítésére felhasználni. A biztosításban
felhalmozott megtakarításhoz a négyéves tartam lejárta előtt is hozzáférhet az Önkormányzat.
A biztosított a polgármester lenne, a polgármesteri hivatal fizetné a biztosítást és a
kedvezményezett a polgármesteri hivatal.
Ez már nem új eredetű, több intézmény igénybe vette már ezt a biztosítási formát.
Kérem a képviselőtestületet, hogy a tájékoztatót tanulmányozzák át és kérem döntésükről
értesíteni, szíveskedjenek.
Bukta Lajos képviselő
Az önkormányzat fizetné a biztosítást, és a polgármester kapná meg ciklus végén?
Mészáros Matild
Igen, mert végkielégítést kell a ciklus végén fizetni a polgármester részére, ezt ha havi
30.000.-Ft-al fizeti az önkormányzat, ciklus végén megvan az összeg. Erre a célra van
elkülönítve ez az összeg.
Bukta Gábor polgármester
Több alkalommal keresett már a hölgy, Dormándon már van ilyen biztosítás kötve. Ezt az
összeget a hivatal dolgozói részére is kilehet fizetni ebből az összegből. Van lehetősége a
képviselőtestületnek, hogy gondolkozzon rajta, és eldöntse, hogy kíván-e biztosítást kötni.
1.) SZMSZ rendelet felülvizsgálat
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Elkészítettem az SZMSZ rendeletet, de nem a régit módosítottam, hanem egy új SZMSZ-t
készítettem el, s a régi SZMSZ hatályát veszti, ha a képviselőtestület rendeletben elfogadja az
új SZMSZ-t.
Az SZMSZ rendelet tervezetet minden képviselőtestületi tagnak megküldtünk.
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A rendelet tervezet a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.
Kérem a rendelettel kapcsolatban a véleményeket, javaslatokat.
Bukta Mária képviselő
Az SZMSZ rendelet tervezetbe minden bele került, ami az előző testületi ülésen felmerült.
Javasolnám még, hogy az összevont testületi ülés kapcsán az SZMSZ-be bele kerülne, hogy a
jegyző is tájékoztatná a képviselőtestületet a két testület ülés között eltelt időben a jegyzői
munkájáról.
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Lehet róla szó, de túlnyomó részt hatósági ügyben a statisztikát lehet tájékoztatásul közölni. A
napirendi pont előtt beszámolónál lehetne beletenni.
A rendeletet még számozásilag rendbe teszem, mivel a tervezet munkapéldány, s majd ezután
kerül végleges formába.
Bukta Gábor polgármester
Jó lenne, ha a képviselőtestület a mai napon elfogadná az SZMSZ-t, hogy már holnaptól
hatályba lépne, mivel a bizottságoknak ülésezni kell.
Bukta Mária képviselő
Képviselőtestület társaim, gondolkodásra bocsátom az ügyfélfogadási rend és nyitva tartást.
Lehetne-e du. 18 óráig nyitva lenne a Hivatal.
Az új képviselőtestület minden tagja dolgozik, kell olyan anyag amit a hivatali dolgozók
tudnak rendelkezésünkre bocsátani, s ezt a hosszabbított nyitva tartáson rendelkezésünkre
bocsátanák. Egy másik nap pedig rövidebb lenne a nyitva tartása a hivatalnak.
Bukta Imre képviselő
Én is javaslom, hogy legyen 18 óráig a hivatal nyitva, erre lenne is igény a lakosság körében.
Bukta Gábor polgármester
A Hivatalnál folyamatos nyitva tartás van, nincs ügyfélfogadási szünet. Amikor jönnek az
ügyfelek mindig rendelkezésükre állnak a hivatal dolgozói.
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Legyen egy kérdőlap, amit kiküldünk a lakosságnak és felmérjük, hogy van-e rá igény, hogy
tovább legyen nyitva a hivatal.
Bukta Gábor polgármester
A pénzügyi és a gazdálkodási előadót nem fogják keresni, mivel a Takarékszövetkezetnél is
csak de. 1/2 12-ig lehet pénz felvenni. Aki szóba jöhet az igazgatási előadó és az adóügyi
előadó.
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Bukta Imre képviselő
Szerintem nincs értelme a lakosság felé kérdőívet kiküldeni.
Bukta Gábor polgármester
Decemberben legyen próbaidő, s ha nem lesz rá igény, akkor megszüntetjük a hosszabbított
nyitva tartást.
Bukta Mária képviselő
Az SZMSZ kötelező melléklete a Hivatal nyitva tartása, melyik napon legyen hosszabbított
nyitva tartás szerdán vagy csütörtökön.
Javaslom, hogy tegyük szerdára 18 óráig a munkaidő hosszabbítást. 16 – 18 óráig ügyeletet
tart a hivatal.
Ezzel kiegészítve az SZMSZ rendelet elfogadható és elfogadásra javaslom.
Bukta Imre képviselő
Csütörtökön meddig van ügyfélfogadás a rendelet szerint 13 – 16 óráig.
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Mezőtárkányban arra törekszünk, hogy az ügyfélfogadási időt betartsuk. Itt még ilyen nem
történt, mindenkit fogadnak az ügyintézők még ügyfélfogadási szünetben is.
Bukta Gábor polgármester
Kérem a képviselőtestületet, hogy amennyiben nincs több észrevétel az SZMSZ rendelettel
kapcsolatban, azt Rendelettel fogadjuk el, az előző érvényben lévő SZMSZ hatályát veszti, az
új SZMSZ pedig 2010. november 23-tól lesz érvényben és hatályban.
A képviselőtestület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi rendeletet alkotta.
Mezőszemere
Község
Képviselőtestületének 7/2010.
Önkormányzati Rendelete.

Önkormányzat
(XI.22.). számú

Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.
(továbbiakban: Ötv.) 16. §. (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, tekintettel az Ötv. 18. 0. (1)
bekezdésében foglaltakra a következő rendeletet alkotja.
Az SZMSZ rendelet a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete
tartalmazza.
A képviselőtestület a 7/2010. (XI.22.).számú SZMSZ
rendelet hatályba lépésével hatályon kívül helyezi a
Mezőszemere Község Önkormányzat Szervezeti és
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Működési Szabályzatáról szóló 2/1992. (IV.27.). sz.
rendeletet.
Határidő: 2010. november 23.
Felelős: képviselőtestület
Bukta Gábor polgármester
A most elfogadott SZMSZ-ben a pénzügyi bizottság 3 fős, szociális bizottság 3 fős és a
településfejlesztési és környezetvédelmi bizottság 3 fős. Mind három bizottságban van külsős
bizottsági tag is.
Kérem a képviselőtestületet, hogy tegyenek javaslatot a bizottsági tagokra és külsős tagokra.
Gazsi László képviselő
Javaslatot teszek a pénzügyi bizottsági tagokra.
Pénzügyi bizottságba javaslom Bukta Mária, Bukta Imre képviselőtestületi tagokat és külsős
tagnak Kelemenné Dudás Tündét javaslom.
Bukta Gábor polgármester
Megkérdezem a jelölteket vállalják-e a jelölést.
Bukta Mária képviselő
A jelölést elfogadom.
Bukta Imre képviselő
Én is vállalom a jelölést.
Kelemenné Dudás Tünde
A jelölést elfogadom.
Bukta Gábor polgármester
A bizottság elnökét, minden bizottság saját ülésén fogja megválasztani, arról most a
képviselőtestületnek nem kell dönteni.
Amennyiben nincs több javaslat, és mindenki elfogadja a javasolt személyeket kérem
szavazzanak.
A képviselőtestület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbiak szerint döntött.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

127

Mezőszemere
Község
Önkormányzat
Képviselőtestület 78/2010. (XI.22.). sz. határozata
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete
Pénzügyi Bizottságot választott.
Tagjai: Bukta Mária képviselő
Bukta Imre képviselő
Kelemenné Dudás Tünde Mezőszemere, Szabadság út
65. hsz. alatti lakos.
Határidő: 2010. november 23 és folyamatos
Felelős: Képviselőtestület.
Bukta Imre képviselő
Javaslatot teszek a szociális bizottsági tagokra.
Szociális bizottságba javaslom Bukta Lajos, Bíró Rita képviselőtestületi tagokat és külsős
tagnak Müller Károlynét javaslom.
Bukta Gábor polgármester
Megkérdezem a jelölteket vállalják-e a jelölést.
Bíró Rita képviselő
Nem vállalom a jelölést.
Bukta Lajos képviselő
A jelölést elfogadom.
Müller Károlyné
A jelölést elfogadom.
Bukta Imre képviselő
Bíró Rita helyett javaslom, hogy Bukta Mária képviselő kerüljön a szociális bizottságba.
Bukta Mária képviselő
A jelölést elfogadom.
Bukta Gábor polgármester
Amennyiben nincs több javaslat, és mindenki elfogadja a javasolt személyeket kérem
szavazzanak.
A képviselőtestület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbiak szerint döntött.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

128

Mezőszemere
Község
Önkormányzat
Képviselőtestület 79/2010. (XI.22.). sz. határozata
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete
Szociális Bizottságot választott.
Tagjai: Bukta Lajos képviselő
Bukta Mária képviselő
Müller Károlyné Mezőszemere, Szabadság út 53.
hsz. alatti lakos.
Határidő: 2010. november 23 és folyamatos
Felelős: Képviselőtestület.
Bukta Mária képviselő
Javaslatot teszek a Területfejlesztési és környezetvédelmi bizottsági tagokra.
Területfejlesztési és környezetvédelmi bizottságba javaslom Gazsi László, Pásztor József
képviselőtestületi tagokat és külsős tagnak Kollár Lajost javaslom.
Bukta Gábor polgármester
Megkérdezem a jelölteket vállalják-e a jelölést.
Gazsi László képviselő
A jelölést elfogadom.
Pásztor József képviselő
Én is vállalom a jelölést.
Kollár Lajos
A jelölést elfogadom.
Bukta Gábor polgármester
Amennyiben nincs több javaslat, és mindenki elfogadja a javasolt személyeket kérem
szavazzanak.
A képviselőtestület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbiak szerint döntött.
Mezőszemere
Község
Önkormányzat
Képviselőtestület 80/2010. (XI.22.). sz. határozata
Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestülete
Területfejlesztési és környezetvédelmi bizottságot
választott.
Tagjai: Gazsi László képviselő
Pásztor József képviselő
Kollár Lajos Mezőszemere, Május 1 út 48. hsz.
alatti lakos.
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Határidő: 2010. november 23 és folyamatos
Felelős: Képviselőtestület.
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Az ötv.-ben utána nézek, hogy a bizottság elnöke lehet-e tagja egy másik bizottságnak.
Bukta Gábor polgármester
Jó munkát kívánok a bizottságoknak.
Most kérem, hogy a megválasztott külsős bizottsági tagok az esküt tegyék le.
Az eskü letételhez kérem szíveskedjenek felállni.
Eskü!
Bukta Gábor polgármester
A képviselőtestületi tagok és külsős tagok tiszteletdíját is meg kell határozni és elfogadni.
Eddig az SZMSZ mellékletét képezte, de mivel ki lett véve az SZMSZ-ből, így szabályozni
kell.
Megkérem a jegyző urat tájékoztassa a képviselőtestületet a képviselőtestület tagjainak a
tiszteletdíjak juttatásairól.
Dr Tanárki-Fülöp István körjegyző
A képviselőtestület az önkormányzati képviselő, bizottság elnöke, tagjai részére a
megválasztás időpontjától a megbízás megszűnéséig tiszteletdíjat állapíthat meg.
Mezőtárkányban a képviselők tiszteletdíját rendeletben szabályoztuk. Javaslom, hogy itt is
rendeletben fogadja el a képviselőtestület a tiszteletdíj megállapítását.
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati tiszteletdíjáról
szóló 1994. évi LXIV. Tv. 14. § (1) bekezdése szabályozza. Mezőszemerén a
képviselőtestület tiszteletdíj a köztisztviselői illetményalap 1,3 %-a lehet. Ha a képviselő
bizottságnak tagja, a tiszteletdíj az alapdíjon felül legfeljebb az alapdíj 45 %-ával növelhető.
A bizottság nem képviselő tagja az alapdíj 45 %-át meg nem haladó tiszteletdíjban
részesíthető.
Bukta Mária képviselő
Eddig mennyi volt a tiszteletdíj a képviselőtestületi tagoknak?
Bukta Gábor polgármester
Eddig annak aki bizottsági tag volt bruttó 17.000.-Ft, a képviselőnek bruttó 15.000.- és a
külsős tagoknak bruttó 9.000.-Ft volt a tiszteletdíj megállapítva, nem százalékosan lett
szabályozva, hanem egy összegben.
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Mezőszemerén a bruttó 15.000.-Ft a köztisztviselői illetmény alap 0,39 %-a volt.
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Bukta Gábor polgármester
Kérem a képviselőtestületet tegyen javaslatot, hogy mennyi legyen a tiszteletdíj?
Gazsi László képviselő
Én javaslatom, hogy a bizottsági tagoknak 20.000.-Ft, aki nem bizottsági tag 17.000.- Ft és a
külsős tagoknak 10.000.-Ft összegben legyen a tiszteletdíj megállapítva.
Bukta Mária képviselő
A tiszteletdíj kifizetését havonta kéri a képviselőtestület.
Bukta Gábor polgármester
A havi kifizetést nem tudjuk vállalni, de december 31-ig ki kell fizetni a tiszteletdíjakat és ezt
még mindig ki is fizettük.
Bukta Mária képviselő
A hivatali dolgozóknak jár a bér havonta akkor a tiszteletdíj is jár havonta a
képviselőtestületnek, mivel megdolgoznak érte. Én úgy gondolom ez kerüljön bele a
rendeletbe, hogy havi kifizetéssel legyen a tiszteletdíj.
Bukta Lajos képviselő
Azért is fontos lenne, hogy havonta megkapjuk, mert többen szeretnénk jótékonykodni ebből
a tiszteletdíjból.
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Azt javaslom, hogy a költségvetésnél ezt jelezni kell, ha jótékonyságra akarja felhasználni,
mert akkor nem kell járulékot levonni és többet tudnak jótékonysági részre kifizetni.
Bukta Mária képviselő
A 2011 évi költségvetés tárgyalásánál visszatérünk erre. Ebben az évben kifizetés előtt jelezni
kell, hogy mit szeretne a képviselő a tiszteletdíjjal, de ezt számfejtés előtt kell jelezni.
A képviselőtestület tiszteletdíj rendelete megalkotásra kerül, most dönteni kell, hogy havonta
vagy nem havonta kerüljön kifizetésre.
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Módosító javaslat kerül elfogadásra. A képviselőtestület tiszteletdíj szankcionálása az SZMSZ
rendeletben van szabályozva.
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Bukta Mária képviselő
Összességében a tiszteletdíjak 20.000.-Ft, 17.000.-Ft és 10.000.-Ft összegben fogadja el a
képviselőtestület.
Bukta Imre képviselő
Hány százalékos lesz az alap, a bizottsági tagok és a külsősök tiszteletdíja?
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Az alap tisztelet díj 0,44 %; a bizottsági tagoké az alapdíj 117 % és a külsősök tiszteletdíja az
alapdíj 58 % lesz. Javaslom, hogy 1.000.-Ft-ra felkerekítve legyenek meghatározva.
Bukta Gábor polgármester
Javaslom, hogy legyen bele fogalmazva a rendeletbe a közalapítvány felajánlás.
Bukta Imre képviselő
Lehet, hogy lesz olyan aki nem járul hozzá, mindenkinek saját joga, hogy kinek ajánlja fel a
tiszteletdíj összegét.
Bukta Gábor polgármester
Kérem a képviselőtestületet, hogy az elhangzottak alapján fogadják el a Képviselők
tiszteletdíjáról szóló rendeletet.
A képviselőtestület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi rendeletet alkotta.

Mezőszemere község Önkormányzat
Képviselő-testületének
8/2010. (XI.22.) önkormányzati rendelete
A képviselői, bizottsági elnöki, alpolgármesteri, a nem képviselő bizottsági tagok
tiszteletdíjáról
Mezőszemere községi Önkormányzat Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 20. § (2) bekezdésében, illetve A polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.
évi LXIV. törvény 14. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
1. §
Mezőszemere községi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő havi tiszteletdíját a
mindenkori köztisztviselői illetményalap 0,44-szeresében állapítja meg (továbbiakban:
alapdíj). A tiszteletdíjak havonta, ezer forintra kerekítve kerülnek kifizetésre.
2. §
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Az 1. §-ban foglaltakkal ellentétben, az alapdíj 117 %-a illeti meg:
1) az alpolgármestert
2) a bizottság elnökét
3) a több bizottságban tag képviselő-testületi tagot, függetlenül bizottsági tagságainak
számától.
3. §
Mezőszemere községi Önkormányzat Képviselő-testülete a bizottságok nem képviselőtagjainak tiszteletdíját az alapdíj 58 %-ban állapítja meg, függetlenül bizottsági tagságainak
számától.
4. §
1) Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2010. október 3-tól
kell alkalmazni.
2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik, a helyben szokásos módon.
Mezőszemere, 2010. november 22.

Bukta Gábor
Polgármester

dr. Tanárki-Fülöp István
mb. körjegyző

5.) BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat
elbírálása
Bukta Gábor polgármester
A meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázatra 3 pályázó adta be pályázatát.
A beadott pályázatok megfelelnek a kiírásnak, a szükséges mellékleteket mellékelték a
pályázók.
Az alábbi személyek adták be a pályázatukat.
Mracskó László József Mezőszemere, Szabadság út 74 hsz. alatti lakos
Szabó Arnold Mezőszemere, Rákóczi út 33. hsz. alatti lakos
Csák Fruzsina Mezőszemere, Farmosi út 3 hsz. alatti lakos
A szeptember 16-ai 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 Imre képviselő
Honnan tudják a diákok, hogy van ilyen lehetőség, hogy lehet pályázni.
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Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
A pályázati felhívást a hirdetőtáblára tettük ki. A pályázati felhívásnak több feltétele is van
amit a pályázati felhívás tartalmazott.

Bukta Gábor polgármester
Az előző években több pályázó volt, s mérlegelt a képviselőtestület, hogy kit támogat. Volt
olyan kérelmező is aki csak állandó lakcímet létesített Mezőszemerén, de életvitelszerűen
nem lakott a községben, azokat a pályázókat nem támogatta a képviselőtestület.
A támogatást képzési időre kapják a hallgatók és ez 10 hónap. Pályázati feltétel a családi
jövedelem hatás is. Eddig 3.000.-Ft támogatást nyújtott az önkormányzat a felső oktatásban
tanuló pályázók részére.
Pásztor József képviselő
Eddig, akiket támogattunk, nem jöttek vissza a községbe, hogy itt elhelyezkedjenek.
Bukta Imre képviselő
Én javaslom, hogy 4.000.-Ft legyen az ösztöndíj összege, amit az önkormányzat utal.
Bukta Gábor polgármester
Megkérdezem a képviselőtestületet, hogy Mracskó László József pályázatát támogatja-e.
A képviselőtestület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta.
Mezőszemere Község Önkormányzat
Képviselőtestület 81/2010. (XI.22.) sz. határozata.
Mezőszemere
Község
Önkormányzat
Képviselőtestülete
a
BURSA
HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra pályázó
Mracskó László József Mezőszemere, Szabadság út 74.
hsz. 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 a
Heves Megyei Önkormányzat részére küldje meg.
Határidő: 2010. december 01.
Felelős: Képviselőtestület
Megkérdezem a képviselőtestületet, hogy Szabó Arnold pályázatát támogatja-e.
A képviselőtestület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta.
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Mezőszemere
Község
Önkormányzat
Képviselőtestület 82/2010. (XI. 22.). sz. határozata.
Mezőszemere
Község
Önkormányzat
Képviselőtestülete
a
BURSA
HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra pályázó
Szabó Arnold Mezőszemere, Rákóczi út 33. hsz. 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 a
Heves Megyei Önkormányzat részére küldje meg.
Határidő: 2010. december 01.
Felelős: Képviselőtestület
Megkérdezem a képviselőtestületet, hogy Csák Fruzsina pályázatát támogatja-e.
A képviselőtestület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta.
Mezőszemere
Község
Önkormányzat
Képviselőtestület 83/2010. (XI. 22.). sz. határozata.
Mezőszemere
Község
Önkormányzat
Képviselőtestülete
a
BURSA
HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra pályázó Csák
Fruzsina Mezőszemere, Farmosi út 3. hsz. 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 a
Heves Megyei Önkormányzat részére küldje meg.
Határidő: 2010. december 01.
Felelős: Képviselőtestület
Bukta Gábor polgármester
Az általános iskola megkeresett bennünket, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztérium
pályázatot hirdet helyi önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok számára a településen
lakó tehetséges, nyolcadik évfolyamos tanulóinak a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programjában való részvételre.
Ebben az évben az általános iskola 8. osztályos tanulói közül 1 fő nyújtotta be a pályázatát a
programba való részvételre.
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A pályázatnak tartalmaznia kell az önkormányzat képviselőtestületének lehetőleg anyagi
támogatásáról szóló határozatát. A pályázat melléklete még a nevelőtestület és a szülő
támogató nyilatkozata, személyi adatlap, az osztályfőnök tanulóról írt jellemzését valamint a
hátrányos helyzetet igazoló dokumentum fénymásolata.
A képviselőtestületnek dönteni kell, hogy támogatja-e a pályázó Szabó Nikolett tanulót.
Ha a támogatást megállapítja az önkormányzat, akkor az öt éven keresztül 10. hónapon át
havi 5.000.-Ft-ot jelent a tanulónak, akinek az összeget az önkormányzat utalja a diák
bankszámlájára.
A képviselőtestület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta, az
Arany János Tehetséggondozó programjában való részvételre.

Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselőtestületének 84/2010 (XI.22.) számú határozata:
Mezőszemere Község Önkormányzatának képviselőtestülete benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű
Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában
való részvételre.
Támogatja, hogy Szabó Nikolett nyolcadik évfolyamos
tanuló (anyja neve: Jakab Szilvia .)Mezőszemere
település képviseletében részt vegyen a Hátrányos
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjában.
Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák
számára a programban való részvétele idejére
(maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) 5.000.Ft havi ösztöndíjat nyújt. A képviselő-testület
ennek fedezetét a település költségvetésében biztosítja.
Felkéri a polgármestert, önkormányzat vezetőjét, hogy a
pályázatot − a határozattal együtt − határidőre a tanuló
által az első helyen kiválasztott középiskola részére
küldje meg.
Határidő: 2010. december 10.
Felelős: Bukta Gábor polgármester önkormányzat
vezetője
6.) Bejelentések, indítványok
Bukta Gábor polgármester
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy november 16-án volt a Füzesabonyi Város Bíróság
előtt a MEFAVÍZ Kft. és a Heves Megyei Vízmű Rt. pere. Dr. Novák Rudolf ügyvédúr, aki
képviseli az önkormányzatokat a perben az alábbi tájékoztatást, küldte meg.
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A Heves Megyei Vízmű Rt. mint felperes hivatkozott arra, hogy az Egerfarmos Község
Önkormányzatával megkötött üzemeltetési szerződés 12. pontja alapján jelen pert nem a
Füzesabonyi Városi Bíróság előtt, hanem a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett
szervezett Állandó Választott Bíróság Heves Megyei Tagozata előtt lehetett volna
megindítani, mert felek a szerződéssel összefüggő jogvitában ezen fórum kizárólagos
hatáskörét kötötték ki.
E miatt a bíróság a pert megszüntette, és az iratokat megküldte a hatáskörrel rendelkező
választóbírósághoz.
Tájékoztatott továbbá, hogy a választottbíróság ebben az évben foglalkozik az üggyel,
felmerül annak a kérdése is, hogy ily módon a felperes nem mulasztott-e határidőt.
Számunkra mindenképpen előnyös az eljárás elhúzódása, hisz időközben megérkezhet a
vízjogi engedély, amely pozíciónkat véglegesítheti.
Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete kéréssel fordult a képviselőtestülethez, hogy a
Füzesabonyi Csoport által szervezett „Szeretet Ünnep”-i megemlékezés megvalósítása
érdekében, a testület lehetőségeihez mérten támogassa az egyesületet.
Bukta Imre képviselő
A Füzesabonyi Egyesületről van szó. Meg kell válaszolni, hogy hátrányos helyzetű község
vagyunk, és nem tudjuk az egyesületet támogatni.
Bukta Gábor polgármester
Gazsi László képviselő október 25-ei testületi ülésen előterjesztette, hogy Bogdán Zsolt és
felesége aláírást gyűjtöttek fa kivágásra. Szeretnék az önkormányzat területén lévő árkokat
kitakarítani és onnan kitermelt fát hazavinni. A kérelmet 50 fő írta alá.
A jegyző úr engedélyt kér a Heves Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivataltól a 067
hrsz-ú számú út melletti árok 6,0286 ha vegyes cserje melynek mennyisége 75, m3.
Az engedélyt megkaptuk és a Szent Vendel mellett lévő árok vegyes cserje ki takarításra. A
fakitermelést év december 31.-ig el kell végezni.
Bukta Imre képviselő
Mivel az engedély meg van, kérem, hogy két-három napot jelöljön ki az önkormányzat a
cserje ki takarításra. Felelősség kié baleset esetén? A szervezés felelőssége az
önkormányzatra hárul. Alá kell nyilatkozatot írni, hogy aki a fát kivágja ő a felelős mindenért.
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
A nyilatkozatot jó ha aláírják, de a testület dolgozza ki erre vonatkozóan a nyilatkozatot, hogy
mit tartalmazzon.
Bukta Imre képviselő
Úgy gondolom, hogy romák kérték, felelőst közülük kell kijelölni.
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Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Bogdán Zsolt kérte, ezért vele kell megállapodást kötni, hogy vállalja a felelősséget a fa
kivágásnál.

Bukta Mária képviselő
Aggályom, hogy Bogdán Zsoltot falopással elfogta a rendőrség, s mi ezt a Zsoltot bízzuk meg
a terület tisztításáért, kiosztásáért. Nem ezt a személyt kellene megbízni, mert továbbra is
lopják a fákat, hiába a rendőrségi eljárás ellenük.
Bukta Lajos képviselő
Javaslom, hogy közmunkások takarítsák ki az árkot és a fát utánna szét osszuk a rászorultak
részére.
Bukta Gábor polgármester
Javaslom, hogy Bogdán Zsoltot bízzuk meg és még egy személyt, akik felügyelik a fa
kivágást.
Bukta Imre képviselő
Javaslom, hogy Farkas Ferencet bízzuk meg Bogdán Zsolt mellé. A rendőrséggel fel kell
venni a kapcsolatot, hogy a fa kitermeléskor járőrözzenek és még a polgárőrség is ki mehetne
szétnézni.
Bukta Gábor polgármester
Nem akarok munkavédelmi oktatást tartani nekik. Javaslom, Bogdán Zsoltot és Farkas
Ferencet megbízni és ők osszák ki a területet és takarítsák ki az árkot. A fa kivágást 2010.
december 31.-ig be kell fejezni.
Bukta Imre képviselő
Ellenőrzéshez javaslom, hogy a polgárőrök 1-2 órára fényképezőgéppel kimennek és
felügyelik a területet.
Bukta Gábor polgármester
Az árok melletti erdősávnak van tulajdonosa Sass Miklós, őt is értesíteni kell, hogy ott árok
takarítás lesz nézzen rájuk. Az engedély csak a 067 hrsz-ú területre vonatkozik.
Bukta Mária képviselő
Bogdán Zsolt személyével van problémám. Szerepeljen a megállapodásban, hogy hány napig
tartson az árok takarítás.
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Pásztor József képviselő
Honnan tudják meg a többiek, hogy lehet fát vágni?
Bukta Gábor polgármester
Az 50 fő értesül róla Bogdán Zsolttól mivel ő volt a szervező, de híre ment már a faluban,
hogy lesz fa kivágás.
Az Ostoros a Tarnavölgyi Vízgazdálkodás tulajdona, és arra a területre nincs is engedély
kérve, csak a 067 hrsz-ú árokra ami az önkormányzat tulajdona.
Bukta Imre képviselő
Időpontot kell kikötni, hogy meddig szedhetik és utána már senki se legyen a területen.
Bukta Mária képviselő
Javaslom, hogy reggel 8 órától délután 16 óráig lehet a területen lenni, de már úgy, hogy 16
óráig el is szállítja a kitermelt fát. Ez időpontban a képviselőtestület és a polgárőrség
ellenőrizhet. A fa kivágás pedig 10 napig tartson.
Bukta Gábor polgármester
Elkészítjük a megállapodást és aláíratjuk. November 24.-től szerdai naptól lehet kezdeni és 10
munkanapig lehet ott lenni, tehát december 13-ig péntek délután 16 óráig be kell fejezni a fa
kivágást.
A képviselőtestület, polgárőrök, rendőrség felügyeli a területet, valamint az erdő tulajdonost
is értesítjük.
Bukta Lajos képviselő
A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot
tűzifagyűjtésre. Utána nézünk a pályázatnak.

írt

ki

az

önkormányzatok

részére

Gazsi László képviselő
Az hogy hová kell pályázni, nincs a hírportálon. Fakitermelés nyesedéke, közmunkások
kitermelik és összevágják a fát. Településnek kell pályázni az ára 1500.-Ft erdei m3 az ára.
Az önkormányzat a kitermelt fát megvásárolja, illetve más is megvásárolhatja. Ezek a
kitermelt fák kar és comb vastagságúak. Utána nézek, hogy hol lehet letölteni a pályázati
űrlapot.
Tűzelőhöz kapcsolatosan megkerestem a Mátrai és Visontai Erőművet, de nem kaptam
választ.
Bukta Gábor polgármester
Ha lehetőség lesz rá, akkor pályázik az önkormányzat.
A szenet Kerecsendi önkormányzat önköltségi áron vette meg és a lakosság az
önkormányzattól vásárolta meg.
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Gazsi László képviselő
A térfigyelő kamera felszereléssel megkerestem 3 céget, egy válaszolt vissza és korrekt árakat
közölt.
Bukta Gábor polgármester
A Füzesabonyi Kistérségi Társulás is küldött tájékoztatást a térfigyelő kamerarendszer
bevezetése 2011 A térfigyelő IP megapixel kamerarendszerről küldött tájékoztatót.
Gazsi László képviselő
A megküldött tájékoztató szerint lehet náluk is ilyen, biztonsági rádió frekvenciás melyet a
Víztoronyra lehetne felszerelni. Engedélyeztetést beszerzik hozzá, a központ a körzeti rendőr
irodában lenne és ott lehetne megfigyelni. Ennek az ára 6 millió forint lenne, a művészek egy
millió forint önrészt összegyűjtenek és a többi pénzt hozzá pályázat útján szeretnénk
kivitelezni.
Bukta Imre képviselő
Figyelni kell a pályázatokat és kapcsolatok is kellenek hozzá. Fel kell rá készülni.
Minél több az önrész annál jobb, a mezőszemerei művésztársulat vállalta az egy millió forint
összegyűjtését aukció útján, egy miskolci vállalkozó is felajánlott 200.000.-Ft-ot.
A képviselőtestület kérje meg a helyi vállalkozókat, hogy szálljanak be és a lakosságot is
megkell kérni, hogy támogassák a térfigyelő kamera kiépítését.
Bukta Gábor polgármester
Ezek a cégek ha megbízást kapnak a költségvetést feltupírozva készítik el és az
önkormányzatnak 10 %-al kell be szállni, ők is vállalnak egy összeget hozzá és kevesebbet
kell az önkormányzatnak hozzá tenni.
A Kistérségi társulási ülésre Gazsi László képviselőt is elviszem magammal, ahol
megismerheti az ajánlott térfigyelő kamerarendszer kialakítását.
Minél több pályázatot kell megnézni és az árajánlatokat is meg kell nézni hozzá.
Gazsi László képviselő
Utána néztem a Faluház telefon és internet számlájának, amit soknak tartok. Kérem, bízzon
meg a képviselőtestület, hogy egy olyan csomag után nézzek, ami olcsóbb lenne a mostani
szolgáltató árainál.
Bukta Gábor polgármester
Vannak hűségnyilatkozatok, amik 1 évre szólnak és december hónapban fognak lejárni. Én is
utána néztem és felveszem a kapcsolatot a T-Home-mal és árajánlatot, kérek, valamint ha a
képviselőtestület úgy látja, meghívom a testületi ülésre is ahol elmondja és az árakról is
tájékoztatást ad.
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Gazsi László képviselő
Ha megbíz a képviselőtestület, felveszem a kapcsolatot Perge Attilával és kérek tőle
árajánlatot.

Bukta Gábor polgármester
Szerintem Perge Attilát meg kellene hívni testületi ülésre és tájékoztatna a lehetőségekről.
Gazsi László képviselő
Az internetet ha egybetervezzük a telefonnal az jó lesz, a Faluházba internet szolgáltatásért
8.430.-Ft/hó fizetünk, ez az összeg a fénymásolásokból be jön. Javaslom, hogy tegyük
ingyenessé az internet használatot a Faluházban.
Bukta Gábor polgármester
Nem javaslom, hogy ingyenes legyen javaslom, hogy 100.-Ft/óra használati díjat fizessenek
az internet használók.
Bukta Imre képviselő
A Faluházban a Wi-fi hálózat le van kódolva, ezt fel kellene oldani.
Gazsi László képviselő
A Wi-fi hozzáféréshez jelszó kell, és csak akkor tudott internetezni.
A Tantestületi ülésen elhangzott a kamera rendszer felszerelése az iskolába, amit
megbeszéltünk. A beszereléshez egy antennával fel lehetne szerelni az iskolánál és óvodánál.
Védelemmel kell levédeni. Ennek az ára 350.000.-Ft lenne, ezt én is meg tudnám csinálni. A
költségvetésből kell biztosítani hozzá összeget.
Bukta Mária képviselő
A kamera rendszert akkor kell kivitelezni, ha lehet majd pályázni rá.
Gazsi László képviselő
Polgárőrség gyűlés volt, szeretném, ha beszámolót tartana a polgárőr parancsnok a
képviselőtestület előtt még ebben az évben, december hónapban.
Bukta Gábor polgármester
A polgárőrség kapott egy autót és benzin pénzre is kaptak támogatást a polgárőr egyesülettől.
Az önkormányzat a költségvetéséből 200.000.-Ft-ot adott a működésükre, de még ezt az
összeget nem használták fel. Beszámolóval kapcsolatban, ebben az évben már tartott a
polgárőr parancsnok beszámolót. Bukta Sándor polgárőr parancsnok elmondta, hogy
szorosabb együttműködés kell a rendőrséggel és még ebben az évben, lesznek közös razziák.
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Gazsi László képviselő
Ha az önkormányzat pénzügyi kerete engedné, minden dolgozónak 1 kg. szaloncukrot kellene
adni az ünnepekre.

Bukta Gábor polgármester
Az önkormányzat nem hagyta jóvá a jutalmazást az önkormányzati dolgozóknál. Az elmúlt
időszakban az iskola, óvoda ünnepségére elmentünk és vittünk szaloncukrot a gyerekeknek.
Dolgozóknak nem javaslom, hogy jutalmat adjon.
Étkezési hozzájárulást kapnak a közalkalmazottak 6.000.-Ft összegben havonta, melyet
melegétkezésre kell fordítani, ez az önkormányzatnak 4,5 millió forintba kerül.
Gazsi László képviselő
Jegyző úrtól szeretném kérdezni, hogy hogyan lehetne védelem alá helyezni a Szikvíz
múzeumot, hogy az papíron is védett műemlék legyen, ipari műemlék.
Bukta Gábor polgármester
Az most is műemléki környezetben van, mivel a Templom 100 m-es körzetében van. A
Templom pedig műemlékké van nyilvánítva.
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Műemléket lehet országos és helyi védelem alá helyezni. Országos műemlékké való
nyilvánításhoz az Örökségvédelmi Minisztérium hozzájárulása kell. A helyi védelembe
helyezéshez önkormányzati rendeletet kell alkotni, és határozattal védelembe veszi az
önkormányzat.
Bukta Gábor polgármester
A Szikvíz Múzeum közös tulajdonba van a lakó ingatlannal. Telekmegosztást szerettünk
volna kérni, de nem engedélyezték, Brühn Erzsébet az önkormányzatnak átadta a szikvíz
üzemet, de közös tulajdonba van és nem került az önkormányzat tulajdonába.
Gazsi László képviselő
Kezdeni kell vele valamit, a szikvíz üzemet helyi védettség alá kell helyezni.
Bukta Gábor polgármester
Utána járok és védettség alá helyezzük.
Pásztor József képviselő
A szociális otthonban érdekvédelmi fórum volt, ahol elhangzott, hogy a szociális otthon
folyosón régi 60 x 40 cm ablakot nem lehet bezárni, el van vetemedve. Az ablakot ki kellene
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cserélni, vagy Bíró Ferinek szólni, hogy javítsa meg vagy másikat tegyen helyette, ablak
cserét kell végezni, hogy nem menjen ki a meleg.
Bukta Gábor polgármester
A szociális otthon vezetője miért neked szólt, miért nem Bíró Ferencnek aki kijavítaná az
ablakot.
Bukta Imre képviselő
Az előző testületi ülésen Jakab József beadott egy kérelmet lakásfenntartási támogatás
természetbeni juttatása ügyben az önkormányzat kössön szerződést Bukta Józseffel és nem
lesz falopás.
Jegyző úr azt mondta, hogy nem lehet természetben kiadni a lakásfenntartási támogatást,
Bukta Lajos azt mondta, hogy a szociális törvény lehetőséget ad arra, hogy ki lehet adni
természetben is. Bukta Józsefet megkerestem, és azt mondta, hogy 1gy éve működik, hogy
nála vásárolják le a lakásfenntartási támogatást, meg is mutatott egy utalványt, ami tűzifa
vásárlási utalvány és az önkormányzat bélyegzője van rajta.
Ez természetben való juttatás valamilyen módon, ha van ilyen testületi határozat, szeretném
megnézni. Kb. 40 fő részére, szól az utalvány.
Bukta József vállalkozóhoz odamegy a lakásfenntartási támogatást igénylő és felírja, hogy
mennyit költött, egy összegben az önkormányzat fizeti ki havonta 240-250 eFt összegben,
melyet az önkormányzatnál vesz fel.
Hol van ez a határozat, szeretném, ha van ilyen Bozsóné hozza ki a jegyzőkönyvet, amiben az
erről szóló határozat van.
Mi folyik, itt kérdezem?
Bukta Gábor polgármester
Jakab Józsefnek volt előzőleg is ilyen kérelme. Lakásfenntartási támogatásról szóló
határozatot megkapják a rászorulók és szeretnék a Tűzépen levásárolni, elvitte a
lakásfenntartási támogatás összegét és levásárolta, de mivel nincs pénz, nem fizetjük ki, azt az
összeget Bukta József megelőlegezi és annak az összegben, levásárolhatja. Igazolást adunk,
hogy ki mennyi lakásfenntartási támogatást kap
Bukta Imre képviselő
Ezt nem fogadom el, Bukta József felírja az összeget, és ő veszi fel, és ki van utalva ez az
összeg.
Bukta Gábor polgármester
Nem utalva van, hanem átveszi ezt az összeget.
Bukta Mária képviselő
Jegyző úr erről van tudomásod, ez csalás. A bizottság megállapítja az összeget és az
önkormányzat utalja a nevezettnek az összeget. Bukta József természetben oda adja és az
önkormányzattól, oda kerül a pénz.
Ezt kérem megszüntetni azonnal, mert ez csalás.
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Bukta Gábor polgármester
Ez csak támogatás azok részére, akik rászorultak és nem tudnak tüzelőt vásárolni.
Gazsi László képviselő
Ezt a támogatást csak Bukta József vállalkozónál lehet levásárolni, itt szerződésnek kellene
lenni. Milyen alapon lehet ezt levásárolni, más boltban miért nem?
Bukta Imre képviselő
Ezt nem szabad támogatni, korrupció, hogy csak ott lehet levásárolni.
Bukta Gábor polgármester
Próbáltunk segíteni az embereknek, mivel Bukta József ad lehetőséget nekik, hogy ott
vásároljanak.
Gazsi László képviselő
Bukta József névre szólóan megkapja a lakásfenntartási támogatást rajta, van az összeg és ezt
az összeget megkapja egy összegben.
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Ezt az utalványt nem láttam, a jogosult kérésére igazolást kiállít az önkormányzat, és hogy hol
használja fel és ezen ígérvény fedezetére ad kamat nélkül hitelt, kölcsönt két személy ügye.
Azon az összegen milyen értékű árút vesz az ő joga.
Feltételezni sok mindent lehet, Bukta Józsefnek megéri és kivárja, hogy később jusson a
pénzéhez.
A tény, hogy a jogosult ki kér egy igazolást az önkormányzattól.
Bukta Gábor polgármester
Ha azt kéri a testület, ezt megszüntetjük. Nem lesz többé ilyen igazolás kiadva.
Bukta Imre képviselő
Farkas Sándornál miért nem lehet levásárolni?
Abszurd, ami itt történik.
Gazsi László képviselő
Ha olyan tiszta dolog volt, akkor egy hónapja miért mondtátok, hogy nincs ilyen. Akkor is
megkérdeztem.
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Pásztor József képviselő
Már többen látták, hogy Bogdán Zsolt a lopott fát oda viszi, és azt árusítja a vállalkozó,
számla arról biztos nincs?
Bukta Gábor polgármester
A tűzépen mindenről van számla, másképp nem is árulhatna.
Bukta Mária képviselő
Eb tartási rendelet van-e?
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Eb tartási rendelet nincs az önkormányzatnak, nem is kell, a döntés szabályait magasabb
rendű jogszabály határozza meg. A szabálysértési törvényben is szabályozva van az eb tartás.
A kormányrendelet 30.000.-Ft-tól 50.000.-Ft-ig terjedő pénzbírság van szabályozva. Tisztázni
kell a szabálysértési tényállást. Kérem, hogy akinek van problémája írásban feljelentéssel
éljen és csak utána tudok az ügyben érdemben eljárni, az eljárást lefolytatni.
Bukta Mária képviselő
Ha van rendelet tájékoztatni, kell a lakosságot az eb tartásról. Fel kell eleveníteni a rendeletet
a lakosság körében.
Árpád út szemetes, tarthatatlan az állapot, ezt már az előző jegyző úrnak is jeleztem írásban.
Az Árpád út végén lévő lakóingatlan udvarán szemétégetés történik, a vízóra akna tele van
kutya tetemmel. Meg kell nézni, és valamit tenni kell ebben az ügyben.
Szeretném, ha az utak állapotát felmérné a testület, mivel az utak állapota nagyon rossz. Az
Árpád úton az út minősége rossz, nem tudok közlekedni autóval. Valamit oda kellene vitetni,
törmeléket vagy sittet. A járdák állapota is rossz, járhatatlanok.
Bukta Imre képviselő
Arany László Székesfehérvári lakosnak Közhasznú Egyesülete van 2002 – 2003-ban itt járt,
tartott egy beszámolót, akkor mangalica programja volt, házakhoz kihelyezték volna és
rászorulókhoz, és ők gondozták volna.
Most van egy új projektje EU-s támogatás, lehetne Mezőszemerén is alkalmazni. Ez
úgynevezett Szalmaház projekt.
Pályázati anyagot küld, röviden elmondom a lényegét. Olyan emberek akik levannak
százalékolva és rokkantnyugdíjasok és építőipari szakmával rendelkeznek, művezetőnek
kiképeznék őket és irányításukkal szalmaházat építenének.
Mezőszemere vagy környékén 8 – 10 emberre lenne szükség, akiket betanítanának és ők
pedig a brigádot tanítanák be. Az országot járva tudnának ilyen szalmaházat építeni. Ebbe a
programba benne van egy közösségi ház építés az önkormányzat területére, jó lenne mert
ebben az anyag költség kevés és az építés a legtöbb.
Lényeg, hogy munkát adna 40 – 50 embernek és ez egy egyesület vinné ezeket az embereket.
Rokkant nyugdíjasok vezetnék a brigádokat.
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Bukta Mária képviselő
Nehéz olyan embereket találni, akit kiképeznének, itt a környéken földhöz ragadtak ezek az
emberek.
Bukta Imre képviselő
Kérdésem a következő, szombaton, ha úgy gondoljuk, adna egy tájékoztatást és elmondja,
hogy kivitelezhető-e ez a lehetőség.
Bukta Gábor polgármester
Ha eljön és tájékoztatót tart, akkor a rokkantnyugdíjasokat meghívjuk és megismertetjük
velük a projektet. Hát ha lesz rá jelentkező.
Bukta Imre képviselő
Ha meghívjuk, lesz-e annyi ember, fel kell térképezni. Egy hét múlva szombaton a
Faluházban lenne a tájékoztatás, de előtte toborzást kell tartani, hogy minél többen legyenek.
Gazsi László képviselő
Az SZMSZ ha elkészül, kerüljön fel a honlapra.
Bukta Imre képviselő
A Falu honlapját fel kell újítani, és feltenni a jegyzőkönyveket.
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
A Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezete elkészítette és megküldte
a 2011. évi belső ellenőrzési tervezetet, melyet a képviselőtestületnek véleményezni kell és
határozatban elfogadni.
A belső ellenőrzési terv vázlatát ismertetem a képviselőtestülettel:
 A 2010. évben igénybe vett normatív hozzájárulások és a kötött, normatív támogatások
elszámolása alapjául szolgáló adatszolgáltatás megalapozottságának ellenőrzése
Mezőszemere - Egerfarmos Községek Körjegyzősége Mezőszemerei Hivatalára,
Mezőszemerei Általános Iskola és Óvodára, Gondozási Központra vonatkozóan
 A 2010. évi költségvetéséből céljelleggel nyújtott támogatások ellenőrzése Mezőszemere Egerfarmos Községek Körjegyzősége Mezőszemerei Hivatalnál.
 A közbeszerzési eljárások szabályszerűségi ellenőrzése Mezőszemere Község
Önkormányzatánál.
 Szociális ellátások és közfoglalkoztatás kiadásaihoz nyújtott állami támogatás igénylésnek
ellenőrzés Mezőszemere – Egerfarmos Községek Körjegyzőség Mezőszemerei
Hivatalánál
 A 2010. években lefolytatott ellenőrzések javaslataira készített intézkedési tervben
foglaltak végrehajtásának ellenőrzése Mezőszemere – Egerfarmos Községek
Körjegyzősége Mezőszemerei Hivatal
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Kérem a képviselőtestületet, hogy az elhangzott ellenőrzési tervvel kapcsolatban tegyék meg
észrevételüket, javaslataikat illetve kiegészítésüket, amennyiben nincs észrevétel és
elfogadják a belső ellenőrzési tervet azt határozatban is fogadják el.
A képviselőtestület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében a következő határozatot hozta.

Mezőszemere
Község
Képviselőtestületének
85/2010.
határozata.

Önkormányzat
(XI.22.).
sz.

Mezőszemere Község Önkormányzat képviselőtestülete
a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulásának Belső
Ellenőrzése által elkészített 2011. évre vonatkozó belső
ellenőrzési tervet az alábbiak szerint fogadja el.

A 2010. évben igénybe vett normatív
hozzájárulások és a kötött, normatív támogatások
elszámolása
alapjául
szolgáló
adatszolgáltatás
megalapozottságának ellenőrzése Mezőszemere Egerfarmos Községek Körjegyzősége Mezőszemerei
Hivatalára, Mezőszemerei Általános Iskola és Óvodára,
Gondozási Központra vonatkozóan

A 2010. évi költségvetéséből céljelleggel nyújtott
támogatások
ellenőrzése
Mezőszemere
Község
önkormányzatnál

A közbeszerzési eljárások szabályszerűségi
ellenőrzése Mezőszemere Község Önkormányzatánál.

Szociális ellátásokhoz és közfoglalkoztatás
kiadásaihoz nyújtott állami támogatás igénylésének
ellenőrzése Mezőszemere Község Önkormányzatnál.

A 2010. években lefolytatott ellenőrzések
javaslataira készített intézkedési tervben foglaltak
végrehajtásának ellenőrzése Mezőszemere Község
Önkormányzatnál.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselőtestület
Mivel több hozzászólás, bejelentés nem volt Bukta Gábor polgármester megköszönte a
képviselőtestületi tagok és meghívott vendégek megjelenését és az ülést 21 óra 30 perckor
bezárta.
K.m.f.
Bukta Gábor
polgármester

dr. Tanárki-Fülöp István
mb. körjegyző
Bukta Mária
jegyzőkönyv hitelesítő
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