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Jegyzőkönyv

Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület üléséről 2010 október 25.-én (hétfő)
du. 17 órai kezdettel.
Az ülés helye: Mezőszemere Község önkormányzat tanácskozó terme.
Jelen vannak: Bukta Gábor
Bíró Rita
Bukta Imre
Bukta Lajos
Bukta Mária
Gazsi László Tivadar
Pásztor József

polgármester

Igazoltan távol: ----Tanácskozási joggal meghívottak: Dr Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Bozsó Lászlóné igazgatási főelőadó
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 határozat képes és
azt megnyitja.
Kéri, hogy a jegyzőkönyv hitelesítő Bukta Mária képviselő legyen.
A képviselő-testület egyetért a jegyzőkönyv hitelesítő személyével.
Javasolja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:
1.) Normatív lakásfenntartási támogatások elbírálása.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
2.) Eseti támogatási kérelmek elbírálása.
Előadó: Bukta Gábor polgármester.
Bukta Imre képviselő
Napirendi pontok tárgyalása előtt szeretnék a képviselőtestület felé bejelentést tenni. Kérem a
képviselőtestületet, hogy járuljon hozzá, hogy bejelentésemet ismertessem.
A képviselőtestület hozzájárul ahhoz, Bukta Imre képviselő bejelentését megtegye.
Bukta Imre képviselő
Gazsi László képviselő 1,5 millió forintot takarított meg az önkormányzatnak mert a hangos híradót
megjavította.
Térfigyelő kamerának utána néztem és 1 millió forintba kerül 10 db kamera felszerelése. Előfogjuk ezt
az összeget teremteni, mert a művészek aukcióval összegyűjtik az összeget. Meg kellene keresni a két
nagy vállalkozót Kovács István és Hirsch Ferenc urakat, hogy járuljanak hozzá a térfigyelő kamera
felszereléshez.
Szeretném megkérdezni, hogy az október 15-én beszállított fa, hová lett az önkormányzat udvaráról?
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Bukta Gábor polgármester
A rendőrség felkutatta a tulajdonost, és a tulajdonos elszállította a fát.
Bukta Imre képviselő
A Partizán út 32 hsz. alatti ingatlanba, hogy jelentkezett be az ott lévő cigány család, mivel annak az
ingatlannak a tulajdonosa a Magyar Állam.
Nem lehetett volna albérletbe kiadnia az ott lakó Farkas Csabának. A lakás lakhatatlan, patkányok
szaladgáltak benne, embertelen körülmények között élnek az ott lakó tulajdonosok.
Bukta Lajos képviselő
Farkas Csaba, hogy kérhetett tőlük albérleti pénzt.
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Most nem tudok erre választ adni, a tulajdoni lapot megnézem és péntekre választ fogok adni.
Bukta Imre képviselő
A Civil Egyesület megszervezte az ’56-os megemlékezést a Faluházba, a polgármester úr is megkapta
a meghívót, de nem tisztelte meg jelenlétével az ünnepséget. Az ünnepségen szép számban részt vett a
lakosság. Az ünnepség után filmet vetítettünk. Egy kis technikai probléma volt, de sikerült megoldani.
Jó lenne, ha lenne egy összekötő kábel, és nem okozna a következő időben problémát.
Bukta Gábor polgármester
A kábel be van kötegelve azt nem lehet szét szedni, a másik kábel a MEFAVÍZ Kft-nek lett átadva
használatra.
Bukta Imre képviselő
A meghívót megkaptam, névre szólóan, de szerintem a címzés túl lőtt a célon. Szeretném, ha az
szerepelne, hogy képviselő úr a nevem mögött, s nem kérem a dr. cím használat feltüntetését.
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Az SZMSZ-ben szabályozza a képviselőtestület, hogy a Meghívón mit szeretnének, hogy szerepeljen.
Kérem, nyilatkozzanak, hogy milyen megszólítást szeretnének.

Gazsi László képviselő
Bogdán Zsolt és felesége aláírást gyűjtöttek fa kivágásra. Szeretnék az önkormányzat területén lévő
árkokat kitakarítani és az onnan kitermelt fákat hazavinni.
A kérelmet 50 fő írta alá.
Bukta Mária képviselő
Komolyan akar foglalkozni a testület a beadvánnyal. A rendőrség Bogdán Zsoltot most fogta el fa
lopással, s most mi engedélyezzük nekik, hogy fát vágjanak ki.
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Bukta Gábor polgármester
A fa sorok tulajdonosait meg kell keresni, s nekik kell hozzá járulni, hogy ők a fa sorhoz tartozó
árkokat kitakarítsák. Az önkormányzat tulajdonában fa terület nincs. A közigazgatási területén lévő
árok az önkormányzat tulajdona, az árok fele az út, szántó, erdő tulajdonosáé. Ahhoz, hogy fa
kivágásra sor kerüljön engedélyt kell kérni, az erdészeti hatóságtól, s míg engedély nincs rá, addig
nem lehet fát kitermelni.
Dr Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Mezőtárkányban is van ilyen probléma, engedélyt adtunk ki fa kivágásra, s nem azt a területet vágták
ki amire az engedély szólt, hanem egy magántulajdonba vágták ki a fákat. Most ebből bírósági ügy
van folyamatban.
Csak komoly ellenőrzés mellett lehet, a fakivágási engedélyt megadni.
Bukta Gábor polgármester
A fa ki vágásra jegyző adhat engedélyt külterületre, de csak ha meg van az erdészeti hatóság
engedélye, vagy az erdő tulajdonosoktól kell kérni engedélyt.
Bukta Imre képviselő
A faluban azt mondják, hogy a képviselőtestület cigánygyűlölő,
Bukta Lajos képviselő
Három cigány ember mondta, hogy a testület cigánygyűlölő
Bukta Imre képviselő
Azt mondják, hogy azért nem szedhetnek fát, mert cigány ellenes a képviselőtestület és azt a
polgármester mondta a cigányoknak.
Bukta Gábor polgármester
Ezt én megcáfolom, nem mondtam senkinek sem, hogy a képviselőtestület cigány ellenes, ez
rágalmazás. A fa kivágásra mint már elmondtam a jegyző adhat engedélyt.

Bukta Mária képviselő
A Rákóczi úton lakók azt mondták, hogy én nem járultam ahhoz hozzá, hogy ők a fát kivágják az
ostorosnál. Holott még ez nem is került a testület elé megtárgyalásra, csak most vetődött fel.
Bukta Imre képviselő
2009 áprilisi képviselőtestületi ülésen ismertettem észrevételemet, miszerint Mezőszemerén Én Bukta
Imre, Wahorn András és Kollár Lajos rasszisták vagyunk, akkor a cigányok megfenyegettek
bennünket, hogy a lakásunk véletlenül kigyúlhat. A romák elmondásából kiderült, hogy valakik vagy
valaki azt terjesztette el köztük, hogy cigánygyűlöletet, a rasszizmust mi terjesszük, ez aljas
rágalmazás.
Gazsi László képviselő
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Farkas Beáta kérelemmel fordult hozzám, hogy szeretne 10 q szenet venni, kaphat-e engedélyt arra,
hogy a lakásfenntartási támogatásból fizesse. Szeretne 5 havi előleget felvenni s abból kifizetni. Bukta
József vállalkozó vegye fel a lakásfenntartási támogatást.
Bukta Mária képviselő
Nem szabad ilyenbe bele menni.
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Nincs rá mód, hogy előleget folyósítsunk a lakásfenntartási támogatásból. A vállalkozó és
támogatásban részesül mint magánszemélyek megegyezhetnek, hogy a lakásfenntartási támogatást
levásárolja.
Pásztor József képviselő
Gál Tiborné is szeretne előleget kérni 10 – 20 q szén megvásárlására.
Gazsi László képviselő
Németh Gabriella egyszeri 10.000.-Ft segélyt szeretne kérni, hogy a villanyszámláját befizesse.
Bukta Gábor polgármester
Németh Gabriella kérelmet nyújtott be egyszeri támogatásra, azt a napirendi pontnál a
képviselőtestület megtárgyalja.
Gazsi László képviselő
Én úgy gondolom, hogy az önkormányzatnak lignitett kell vásárolni, amit az önkormányzat udvarán le
depóznának és természetbeni juttatásként adná ki az önkormányzat a rászorultaknak. Van-e erre
lehetőség, kivitelezhető-e?
Bukta Mária képviselő
A lignit és a fa vásárlás nem oldja meg a problémákat.
Bukta Gábor polgármester
A lakásfenntartási támogatást fel lehet venni és a tűzépen le lehet vásárolni szénre és fára.
Dr Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Nem tudom, hogy hány olyan személy lenne aki a lignitet elvinné, a szociális ellátásban.
A Monoki példa a szociális kártya bevezetése és a szociális ellátáson megkapná a fát és a lignitet. A
támogatásban részesülő a kapott juttatás felett nem szabadon rendelkezne, szerintem ez nem ad
megoldást a problémákra.
Bukta Lajos képviselő
Monokon a polgármester a szociális kártya bevezetésével nem a teljes összeget utalja a kártyára,
hanem a 80 %-át és 20 %-al a támogatásban részesülő rendelkezik. A gyermek étkezik, nem éhezik és
fázik.
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Dr Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
A szociális törvény nem ad felhatalmazást arra, hogy természetbeni formában lehet adni a
lakásfenntartási támogatást.
Bukta Imre képviselő
A fa gallyalásra visszatérve 4 – 5 évvel ezelőtt a Szent Vendelnél tisztították az árkot, akkor arra
kiadott engedélyt?
Bukta Gábor polgármester
Kb. 4 évvel ezelőtt volt takarítva, amikor a meliorációs árkok rendbetétele történt. Akkor a
közmunkások vezetője irányította a munkálatokat.
Amennyiben az engedélyt megkapjuk, akkor kimérjük 50 – 100 m-ert, és engedélyezni fogjuk az árok
kitakarítását, de ellenőrizni kell a munkálatokat. Ez leghamarabb december 1-től lehet.
Bukta Imre képviselő
Javaslom, hogy a jegyző úr kérje meg az engedélyt és annak az 50 főnek adjuk meg az engedélyt,
hogy a fákat kivágják.
Bukta Gábor polgármester
Én ezt nem támogatom, a közmunkások vágják ki és takarítsák ki az árkot, a fát a Hivatal udvarára
beszállítjuk és a rászorultak között szét osztjuk.

Gazsi László képviselő
Az önkormányzati dolgozók kérdezik, hogy mindenszentek előtt kifizetés lesz-e?
Bukta Gábor polgármester
Nem lesz bér kifizetés csak november 02-án, mivel a Kincstár az állami támogatást a hónap utolsó
illetve a hónap első napján utalja, így nem tudjuk a béreket kifizetni hamarabb csak 2-án.
Bukta Lajos képviselő
Költségkímélő javaslatom van, hogy az óvoda is tartson őszi szünetet, mint az iskola. Nem-e lehetne
ezt bevezetni az óvodában is?
Bukta Gábor polgármester
A munkáltató elrendelheti, hogy bezárja az óvodát az őszi szünet alatt, de ezt nem lehet bevezetni,
mivel az óvodában folyamatos nyitva tartás van. Előzetesen fel kell mérni, hogy hány gyereket
visznek óvodába a szülők s amennyiben nem kérik az óvodai ellátást, akkor a munkáltató bezárhatja az
óvodát. De amennyiben egy gyerek is igénybe veszi az ellátást, már nem lehet bezárni.
Pásztor József képviselő
Kántorné Balogh Andrea kérte, hogy ha lenne az önkormányzatnál olyan lehetőség, hogy kölcsönt
kapjon, akkor szeretné igénybe venni, mivel a TIGÁZ felé tartozása van, s amennyiben nem fizeti be
határidőre, kikapcsolják a gázszolgáltatást.
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Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Mezőtárkány önkormányzatánál volt kamatmentes kölcsön, de meg fogjuk szüntetni, mert sok a
kintlévőség. Én nem javaslom, hogy ezt az önkormányzat bevezesse.
Bíró Rita képviselő
Kántorné Balogh Andrea már a nyáron megkeresett bennünket, és kérelmet íratott a TIGÁZ felé, hogy
részletbe fizesse be a tartozását. Ezt a mai napig nem rendezte. Volt rá lehetősége, hogy rendezze a
tartozását. Nem javaslom, hogy most az önkormányzat adjon neki támogatást.
Bukta Gábor polgármester
Ha nincs több hozzászólás, akkor folytatjuk a meghívón kiküldött napirendi pontok szerint.
Mivel személyi ügyekben dönt a testület zárt ülést rendelek el.
Bukta Gábor polgármester a nyílt ülést bezárta.
K.m.f.

Bukta Gábor
Polgármester

Dr. Tanárki-Fülöp István
mb. körjegyző

Bukta Mária
Jegyzőkönyv hitelesítő
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