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Jegyzőkönyv
Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testület üléséről 2010
október 29.-én (péntek) du. 15 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

Lakosság részéről: Jakab József
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.) Alpolgármester megválasztás titkos szavazással (zárt ülés)
Előadó: Bukta Gábor polgármester
2.) Alpolgármester eskütétele
Veszi: Bukta Gábor polgármester
3.) Alpolgármester illetményének megállapítása.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
4.) Az SZMSZ felülvizsgálata.
Előadó: Bukta Gábor polgármester,
5..)Bejelentések, indítványok
Bukta Gábor polgármester
Javaslom, hogy a 4. napirendi ponttal kezdjük meg a testületi ülést és a bejelentésekkel
folytassuk, mivel az 1 – 3 napirendi pontokat zárt ülésen kell tárgyalni.
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1.) Az SZMSZ felülvizsgálata
Bukta Gábor polgármester
Kérem a képviselőtestületi tagokat, hogy az SZMSZ-el kapcsolatban tegyék meg
javaslataikat és módosításaikat.
Bukta Mária képviselő
Az SZMSZ I. fejezet 1. § (3) bekezdést ki kell javítani, mivel a bélyegző lenyomata
nem a lírt feliratot tartalmaz. A 4. §. (2) bek. a képviselőtestület üléseit ha
akadályoztatva van a polgármester akkor mint megbízott képviselő is összehívhatja.
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Az Ötv. Alapján hívja össze a polgármester a képviselőtestületi üléseket, szabályokat
kell meghozni a polgármester részére. Csak akadályoztatása esetén lehet mást
megbízni. Szabályozni lehet, hogy a polgármester úr akadályoztatása esetén
megbízhasson egy képviselőt, hogy összehívhassa a testületet. Joga van kijelölni egy
megbízott képviselőtestületi tagot, a korelnök után lehet egy megbízott képviselő.
Bukta Mária képviselő
A 6. § (1) bekezdésébe kerüljön be, hogy a képviselőtestület évenként minimum 10
ülést tart.
A (2) és (3) bekezdés kerüljön ki az SZMSZ-ből.
12. §. Az összehívás szerint legyen meghatározva.
A 20. §. (1) bek. be 4 fő kerüljön be.
Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Ezt hatályon kívül kell helyezni, mivel az Ötv. szabályozza, hogy mikor
határozatképes a képviselőtestület, és ezt nem lehet önkormányzati rendelettel
szabályozni.
Bukta Mária képviselő
56. §. (2) bek. kerüljön be, hogy a jegyzőkönyv hitelesítő a pénzügyi bizottság elnöke
és a településfejlesztési bizottság elnöke legyen.
Bukta Gábor polgármester
Javaslom, hogy a jegyzőkönyv hitelesítőnek 2 főt a képviselőtestület minden
alkalommal az adott ülésen válassza meg.
Bukta Mária képviselő
Az 57 §. (1) bekezdését ki kell egészíteni, hogy a jegyzőkönyv a Faluház
könyvtárában tekinthető meg.
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Bukta Imre képviselő
Valamint a jegyzőkönyv a Falu honlapján is jelenjen meg. Az SZMSZ is legyen a
honlapon és a Település rendezési terv is legyen feltéve, mert ez hiányosság, hogy
nincs megjelenítve.
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
A rendeleteket felülkell vizsgálni mielőtt a Honlapon megjelenik. Határozza meg
ütemterv szerint a képviselőtestület a rendeletek felülvizsgálatát, s utána lehet a
honlapon megjelentetni. Havonta egy ülésen 2 – 3 rendelet felülvizsgálatát és a
módosításokat ellehet készíteni.
Bukta Imre képviselő
A Településrendezés terv érvényben van és kerüljön fel a honlapra. A módosítást is
lehet utána feltenni.
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
A Településrendezés terv szövegét tudjuk feltenni, de a térképeket digitalizálva lehet
feltenni, papír alapon van meg a Rendezési terv.
Bukta Mária képviselő
Szerintem, az, hogy az SZMSZ és a jegyzőkönyv felkerüljön a honlapra nem kell az
SZMSZ-ben rögzíteni.
57 §. 3. bekezdéssel bővíteni kell. A képviselőtestület két havonta önkormányzati
hírekben tájékoztatja a falu lakosságát az önkormányzat munkájáról, rendeleteket és
határozatokat ismertesse.
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Szerkezetileg ez a javaslat nem jó helyen lenne, mert a jegyzőkönyv szerepel ebben a
szakaszban. Logikailag kell elhelyezni máshová.
Bukta Mária képviselő
59 §. (1) bekezdését a szociális bizottság tagjait három főre javaslom. Valamint
bővíteni kell, mert a képviselőtestület három állandó bizottságot hoz létre.
A szociális bizottságot 2 képviselő 1 külsős, Pénzügyi bizottságot 2 képviselő 1 külsős
és Településfejlesztési és környezetvédelmi bizottságot 2 képviselő és 1 külsős taggal.
60. §. Javaslom, hogy hatályon kívül kell helyezze a testület.
64. §. Az (1) és (2) bekezdés ismétlődik. Javaslom kerüljön be, hogy a polgármester
minden rendes testületi ülésen – napirend előtt- tájékoztatja a képviselőtestületet a két
ülés között végzett munkájáról, azok eredményéről ( hivatali ügyek, tárgyalások,
egyeztetése).
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Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Ezt a javaslatot a 26. §-ban a rendes ülés napirendje alatt is ellehetne helyezni (2)
bekezdésben. Ismétlődések ne legyenek az SZMSZ-ben.
Bukta Mária képviselő
A 64 §-ban a polgármester akadályoztatása esetén bármelyik testületi tagnak
megbízást adhat.
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Itt ez a mondat mást jelent.
Bukta Lajos képviselő
Az 59 §. A bizottság létszámnál póttagot nem-e kellene meghatározni.
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Az Ötv. nem ismeri a póttagot.
Bukta Mária képviselő
A 64/A § (1) az SZMSZ polgármester helyettesítésére alpolgármestert választhat.

Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
A képviselőtestület közül 1 fő alpolgármester választás kötelező, de ezt az Ötv.
szabályozza.
Bukta Mária képviselő
A 69 §. (1) bek. maradjon, de a (2)-(3) bekezdés egy bekezdés legyen, hogy a
képviselőtestület a települési képviselőnek, bizottsági elnöknek, bizottsági tagnak a
törvény keretei között – rendeletben meghatározott – tiszteletdíjat állapít meg. Az Ötv.
20 §. (2) bek. alapján.
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Külön rendeletben kell a tiszteletdíjat megállapítani és nem összegszerűen, hanem a
mindenkori köztisztviselői alap és szorzó szerint kell meghatározni.
Bukta Mária képviselő
Javaslom, hogy a X. fejezetet hatályon kívül kell helyezni, mert nincs rá szükség.
75 §. Falugyűlés úgy kerüljön bele, hogy a képviselőtestület évente tart
közmeghallgatást az Ötv. 12. §.-a és Falugyűlést az Ötv. 18. §. (2)-a alapján.
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Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
A közmeghallgatást a testületi tagokkal együtt kell tartani és jegyzőkönyvezni kell, a
falugyűlésen tájékoztatást ad a polgármester és a képviselőtestület.

Bukta Mária képviselő
Az I. sz. melléklet a képviselők névjegyzéke változik.
A II. sz. melléklet is változik a bizottsági feladat és hatáskörei kiegészülnek.
Valamint javaslom a Belsőellenőrzést bele tenni az SZMSZ-be. Belső ellenőrzési
szabályzatnak lenni kell, utalványozásnak is utána kell nézni, a polgármester
költségtérítésével kapcsolatban. Szeretnénk, ha a pénzügyi bizottság elnöke
gyakorolná az utalványozási jogkört, de ez csak a polgármester költségtérítésére
vonatkozna.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, javaslom az elhangzottakat az SZMSZ-ben
átdolgozni.
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
A Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulás látja el a belső ellenőrzési feladatokat.
Bukta Imre képviselő
Bukta Mária képviselő előterjesztette a három bizottság létrehozását. A kérdésem,
hogy a bizottságok feladatkörét hol szabályozzuk, az SZMSZ-en belül lehet-e?
Dr Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Igen, a mellékletbe kell beletenni.
Az SZMSZ szövegével kapcsolatban van-e még kérdés és javaslat?
Kérdezem a képviselőtestületi tagoktól, hogy az SZMSZ elfogadása két fordulós
legyen-e, a következő ülésre elkészítem és amennyiben nem lesz több javaslat akkor
az elfogadásra kerül.
Bukta Imre képviselő
Szeretném kérni, hogy az SZMSZ-t átdolgozva 8 nappal az ülés előtt kapjuk meg. A
vegyes rendelkezésbe kerüljön bele a nyilvánosság. Szerepeljen benne, hogy az
önkormányzati ülésekről hang és videó kép felvétel készülhet.
Dr. Tanárki- Fülöp István mb. körjegyző
A Vegyes rendelkezésbe így nem kerülhet bele, de egy új §-al betesszük a
Nyilvánosság biztosítását, amiben szabályozzuk a tájékoztató kiadását, valamint a
hangfelvételt.
Bukta Lajos képviselő
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Tájékoztatom a képviselőtestületet a szociális bizottság hatáskör és feladatairól, ami az
SZMSZ-be is bekerül.
1.) Előkészíti és véleményezi az önkormányzat szociális igazgatási tárgyú
döntéseit, rendeleteit,
2.) Figyelemmel kíséri Mezőszemere egészségügyi és szociális alapellátásról való
gondoskodást helyzetét, módosító javaslatot tesz a képviselő-testület felé az
esetleges átalakításról
3.) A képviselő-testülettől kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben
dönt az átmeneti segélyekről
4.) Dönt a lakásfenntartási támogatás odaítéléséről,
5.) Kiemelt figyelemmel jár el a szociálisan hátrányos helyzetű illetve
veszélyeztetett gyermekek, családok és az egyedülálló nyugdíjasok
tekintetében.
A jogok és kötelezettségek nem változnak.
Bukta Imre képviselő
Elhangzott, hogy dönt a lakásfenntartási támogatás odaítéléséről. A testületnek mennyi
köze van hozzá, mivel normatíva és a törvény alapján van meghatározva.
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Mivel a fellebbezésekről a képviselőtestület dönt, így foglalkozni kell vele.
Hatásköröket delegálhat a képviselőtestület. A bizottsági döntések ellen az ügyfél a
képviselőtestület felé fellebbezhet. Ezért nem praktikus, hogy a képviselőtestület saját
hatáskörébe tartsa a segélyek elbírálását.
Bukta Imre képviselő
Javaslom, hogy a bizottságok is a munkájukról a testületi ülés előtt számoljanak be.
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
A bizottságok munkájáról szóló beszámoló jelentést az SZMSZ-be beletesszük a
polgármester munkájáról szóló tájékoztatásához.
Gazsi László képviselő
A településfejlesztési és környezetvédelmi bizottság feladatait, jogkörét
kötelezettségeit ismertetem.
(1) Megvizsgálja, hogy az éves – infrastruktúrára és építészetre vonatkozó –
költségvetés–tervezet elemei összhangban állnak–e az érvényes koncepcióval.
(2) Közreműködik az önkormányzat középtávú programja és éves fejlesztési
elképzelései kidolgozásában,
(3) Ellenőrzi az Önkormányzat fejlesztési feladatai végrehajtását,
(4) Figyelemmel kíséri a kommunális ellátás helyzetét, közreműködik fejlesztése
érdekében, tervek, koncepciók kidolgozásában,
(5) figyelemmel kíséri Mezőszemere és mikrotérsége fejlesztési lehetőségeit,
(6) közreműködik a természeti és épített környezet értékeinek védelmével,
összehangolásával kapcsolatos mikrotérségi feladatok ellátásában,
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(7) közreműködik a községfejlesztési koncepciók, programok, kialakításában,
(8) véleményezi a rendezési tervek program-tervezeteit,
(9) javaslatot tesz helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánítására
(10) szervezi és ellenőrzi a környezetvédelem terén hozott jogszabályok végrehajtását
(11) A műszaki létesítmények és a kereskedelem terén javaslatot tesz az

infrastrukturális létesítmények, közművek állapotának felmérésére, különös
tekintettel a szűk keresztmetszetekre.
(12) Elvi állásfoglalást alakít ki a közszolgáltatások tekintetében azok fejlesztési,
üzemeltetési és pénzügyi vonatkozásában.
(13) Elvi javaslatokat dolgoz ki a hiányok megszüntetések módjára/alapátadás
kedvezményes telekjuttatás, adókedvezmény, stb./
(14) Közterületek kialakítása: terek, parkok, játszótér.
(15) Beruházási fejlesztések, közbeszerzések ellenőrzése fizikai és pénzügyi
vonatkozásban a pénzügyi bizottsággal együttműködve.
(16) Közvilágítás, kommunális ellátás, utak felügyelete.
(17) Helyi jellegű természeti értékek védelme, építészeti örökségek védelme.
(18) Humán erőforrások feltárása (munkanélküli szakképzettek felmérése)
(19) Rendezési tervek előkészítése. Mezőszemere honlapjának felügyelete,
szerkesztése.
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
A vízkészlet országosan védett, azt már külön nem kell védetté nyilvánítani.
Gazsi László képviselő
A honlapot ki üzemelteti?
Bukta Gábor polgármester
Az önkormányzat működteti a honlapot, melyet a Faluházban készítenek el.
Van-e még kérdés ezzel kapcsolatban?
Bukta Imre képviselő
Az SZMSZ tartalmazza az Alapító okiratot, mit takar.
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Az alapító okiratban a szakfeladat számok vannak felsorolva, központilag
meghatározott normatíva igényléshez kell. Adott szerv azon feladatokat láthat el amik
az Alapító okiratban vannak meghatározva. Normatívát csak akkor igényelhetünk ha
szerepel az alaptevékenységben.
Bukta Mária képviselő
Ismertetem a pénzügyi bizottság feladat és hatáskörét valamint jogait és
kötelezettségeit.
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Feladat és hatáskör:
(1) Ellenőrzi a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati
fegyelem érvényesülését.
(2) Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját
bevételekre.
(3) Figyelemmel kíséri a határidőn túli szállítói tartozásokat.
(4) A képviselő - testület határozata alapján – mint a munkáltatói jogkör gyakorlója – a
pénzügyi bizottság elnöke utalványozza a polgármester költségtérítéséről szóló
számlákat
(5) Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát.
(6) Véleményezi az éves költségvetést, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámolókat, féléves, három negyedéves beszámolókat, valamint a költségvetési
koncepciót.
(7) Véleményezi a pénzügyi- gazdasági ellenőrzések tervét és az ellenőrzések
tapasztalatait.
(8) Közreműködik az önkormányzati hivatal és az intézményei pénzügyi, gazdasági
ellenőrzéseiben.
(9) A helyi önkormányzati képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatát és az
összeférhetetlenséget vizsgálja.
Jogai és kötelezettségei
1.) A képviselőtestület bizottságának nem képviselő tagja a megválasztását

követően köteles esküt tenni a képviselőtestület előtt,
2.) A bizottság tagjaira ugyanazok a rendelkezések irányadók, mint a
képviselőtestületi tagokra, értelem szerint
3.)A pénzügyi bizottság elnökének a költségvetéshez illetve a
féléves, három negyedéves
beszámolóhoz írásos véleményt kell csatolni.
A 4. sz. melléklet szerintem nem kellene az SZMSZ-be, mivel a köztisztviselők
munkakörét, végzettségét illetve képzettségi pótlékot szabályozza.
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Nem tudom, hogy miért van benne a képzettségi pótlék, ez a közszolgálati
szabályzatban kellene, hogy benne legyen.
Gazsi László képviselő
Szerintem az 5. sz. melléklet sem kell.
Bukta Lajos képviselő
A vagyon nyilatkozatot ki vizsgálja meg?
Dr Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
A vagyonnyilatkozatokat a pénzügyi bizottság fogja ellenőrizni.
2.) Bejelentések, indítványok
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Bukta Gábor polgármester
Jakab József Mezőszemere Kossuth út 17 hsz. alatti lakos szeretné a képviselőtestület
elé terjeszteni bejelentését. Kérem a testületet, hogy hallgassa meg.
Jakab József
Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestületi tagokat, polgármester urat és jegyző urat.
15 évig voltam a Földkiadó Bizottság elnöke, most mint a nemzeti birtokhasznosítási
bizottság tagja kéréssel fordulok önökhöz.
A hideg beálltával megemelkednek a fa lopások, melyeket csökkenteni lehetne ha a
tűzelési időszakban minden évben a lakásfenntartási támogatást azon személyek, akik
nem rendelkeznek vezetékes gázzal, természetben szilárd tüzelő anyagban kapnák
meg. A szilárd tüzelőanyag kiadás a mezőszemerei tüzépen keresztül lebonyolítható
lenne, előzetesen a vállalkozóval egyeztetve.
Az önkormányzat dönthet, hogy kedvezményes tüzelőt adna a rászorultak részére.
A falopások visszaszorítására ez lenne a megoldás, mivel a falopók nagy kárt okoznak
a tulajdonosoknak,nem beszélve a jelentős környezetrombolásról.
Kérem a testületet, hogy mérlegelje a felvetésemet, minél előbb döntsön ebben a
kérdésben.
Bukta Lajos képviselő
Jakab József úr nyitott kapukat dönget, az lesz az álláspont, hogy pénz helyett
természetben kapják a lakásfenntartási támogatást. Kérdezem, hogy látja ezt
kivitelezni?
Jakab József
A Tüzép rendelné meg a fát, és onnan szállítanák el a támogatásban részesülők.
Bukta Imre képviselő
Törvényileg nem lehet kivitelezni, hogy a vállalkozónak bizniszt csinál a
képviselőtestület.
Bukta Gábor polgármester
Azon személyek, akik kérték kiírtuk a lakásfenntartási támogatás összegét és a tüzépen
levásárolhatta tüzelőanyagra.
Gazsi László képviselő
Ezzel kapcsolatban észrevételezték, hogy miért csak a Tüzépen és a FAVORIT ABC.ben lehet vásárolni.
Bukta Imre képviselő
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Javaslom, hogy az önkormányzat vásároljon szenet és az önkormányzat jutányos áron,
adná a rászorultak részére.
Bukta Gábor polgármester
Ezt nem lehet kivitelezni, itt nem lehet tárolni szenet. Nem beszélve arról, hogy az
önkormányzat pénze állna benne.
Fa kivágásra az engedélyt megkértük, a kérelem folyamatban van. Úgy gondolom 2 –
3 napon belül megkapjuk és lehet a fát kitermelni.
Bukta Mária képviselő
Az erdő tulajdonosok saját maguk védjék meg a tulajdonukat. Jelentsék fel a fa
tolvajokat. Nem megoldás, hogy a tüzép vállalkozóhoz megy a lakásfenntartási
támogatás. A lopás nem önkormányzati feladatkör, nincs rá jogszabályi keret.
Lakásfenntartási támogatás a kérelmezőnek adható, ha jogosult rá.
Bukta Lajos képviselő
Utána nézünk a lehetőségeknek.
Bukta Gábor polgármester
A természetbeni juttatásokat felül kell vizsgálni az önkormányzatnak.
A támogatásban részesülő ott vásárol, ahol akar.
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
A normatív lakásfenntartási támogatást nem lehet természetben adni, a szociális tv.
szerint pénzben kell kifizetni.
A Jakab József beadványára írásban válaszolni fogok, s ha észrevételt tesz arra én
lehetőséget adok.
Bukta Imre képviselő
Kerecsenden az önkormányzat vásárolt szenet, melyet a rászorultaknak oszt szét. Meg
kellene keresni a jegyző urat, hogy hogyan tudták ezt kivitelezni.
Az önkormányzatnak a törvényesség betartása fontos. A Monoki képviselőtestület
törvényellenes rendeletet hozott, mely még most is működik.
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
A következő ülésre Kerecsend jegyzőjét megkeresem, és választ adok a kérdésre.
A Monoki ügyben az Alkotmánybíróságnak kellene az önkormányzati rendeletet
megszüntetnie törvénysértésre hivatkozva és hatályon kívül helyezni.
Bukta Gábor polgármester
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása
október 28-án tartotta az alakuló ülését. Az ülésen megválasztották a Kistérségi
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Többcélú Társulás elnökét aki Farkas László Márton polgármester lett. Az
elnökhelyettesek Tóthné Szabó Anita és Petrovics János polgármesterek.
A pénzügyi bizottságban Dr. Berecz Kálmán polgármester az elnök, tagjai Poczokné
Blanár Gabriella és Bozsik Csaba polgármesterek
A Területfejlesztési bizottságban Rajna Kálmán polgármester lett az elnök, tagjai
Morvai János és én Bukta Gábor polgármesterek,
A Kistérségen belül egy új bizottságot is létrehoztak az oktatási bizottságot melynek
elnöke Kerek József polgármester az elnök és tagjai Tóthné Szabó Anita és Bóta
József polgármesterek lettek.
A képviselőtestületnek határozatot kell hozni, hogy a Kistérségi Társulási
Megállapodás módosításához, az új bizottság létrehozása miatt.
Kérem a véleményeket.
Amennyiben nincs észrevétel, kérem a képviselőtestületet, hogy határozatban is
járuljon hozzá a Kistérségi Társulási Megállapodás módosításához.
A képviselőtestület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot
hozta.
Mezőszemere
Község
Képviselőtestület 67/2010.
határozata.

Önkormányzat
(X. 29.) sz.

Mezőszemere
Község
Önkormányzat
Képviselőtestülete az előterjesztés alapján
megtárgyalta Füzesabonyi Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Megállapodás módosítását
melyen belül Oktatási Bizottság létrehozását
egyhangúlag elfogadott.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselőtestület.
Bukta Gábor polgármester
A Füzesabonyi Munkaügyi Központ vezetője Gardián Edit tájékoztatta az
önkormányzatokat, hogy a kormány a közcélú és közhasznú foglalkoztatásokat
megszüntette. A normatív támogatásokat megvonta a kormány. Az intézményeinknél
vannak közcélú dolgozók melyeknek a bérét 90 %-ban támogatta a kormány és az
önkormányzatnak csak 10 %-ot kellett biztosítani. Ezeknek, a személyeknek 2010.
december 31.-ig van szerződésük.
Bukta Mária képviselő
Van-e olyan dolgozó az önkormányzatnál, aki kinevezett volt és átkerült közcélú
foglalkoztatásba?
Bukta Gábor polgármester
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Nálunk ilyen dolgozó nem volt, csak közcélú foglalkoztatottak. 2011. január 1-től
pótolni kell az embereket, és a teljes bért kell fizetni az önkormányzatnak.
A nyugdíjba ment dolgozók helyett nem vettünk fel senkit, a munkát közcélú
vállalókkal biztosítottuk.
Bukta Mária képviselő
Amennyiben 2011 január 1-től közcélú foglalkoztatás nem lesz, ezeket a személyeket
nem tudjuk felvenni. A közcélú álláshelyek megszűnnek, vagy a költségvetésbe erre
fedezetet kell biztosítani, és a foglalkoztatását megpróbálja finanszírozni az
önkormányzat.
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Az ellátásban a feladat az ott marad az intézményekben és többletmunkát jelent az ott
dolgozók részére. Ellehetetlenülnek a munkahelyek, mert a dolgozók megszűnnek
december 31-vel. Működés szempontjából kell valami megoldást találni.

Bukta Mária képviselő
Közcélú foglalkoztatás az intézményeknél költségtakarékossági szempontból nagyon
sokat jelentett. Veszélyben van az intézmények működése, feladatok ott lesznek,
melyet csak többletmunkával lehet megoldani.
Bukta Gábor polgármester
A Munkaügyi központ próba projektet szeretne bevezetni, a munkanélkülieket
beiskoláznák erdészeti szakképzést, szereznének, valamint traktoros szakképesítést.
Sarud településen erdőtelepítést végeznek állami támogatással, és ott foglalkoztatná a
munkanélkülieket.
Önkormányzatnak probléma lesz a személyek hiánya miatt a feladat ellátás. A házi
segítségnyújtásban is közcélút foglalkoztattunk, ellátási formák és feladatok szűnnek
meg.
Közcélú foglalkoztatásba a RÁT-ban részesülőket tudtuk bevonni, és 95 %-os állami
támogatást kaptunk utánuk. A közcélúakat 6 és 8 órában foglalkoztattuk.
Pásztor József képviselő
Én, mint képviselő nem tudtam arról, hogy kit vesznek fel, és kinek szűnik meg a
foglalkoztatása. Jó lett volna tudni, hogy az önkormányzat kit foglalkoztat éves
szinten.
Az iskolába is lett felvéve egy pedagógus, amiről szintén nem tudtam.
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
A munkáltatói jogkört nem a testület, hanem a polgármester gyakorolja. Neki kell
eldönteni, hogy kit vesz fel közcélú munkára.
Az iskolába az iskolaigazgató feladata és jogköre, hogy kit alkalmaz, kit vesz fel.
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Bukta Lajos képviselő
Úgy hallottam, hogy a közhasznú foglalkoztatottságot ki fogják bővíteni, de
szigorítások lesznek, aki nem fogadja el a munkát, megszüntetik a RÁT-ot. A
támogatásba bele tervezik a szerszámok vásárlását is.
Bukta Gábor polgármester
Tájékoztatom a képviselőtestületet, hogy a Tóth-Montvajszki Mária védőnő 2010.
december 15.-vel elmegy, mivel Miskolcon sikerült állást találnia. A
képviselőtestületnek ki kell írni a védőnői pályázatot. Helyettesítésről a Füzesabonyi
vezető védőnő intézkedik.
Bukta Imre képviselő
Szeretném megkérdezni a jegyző úrtól, hogy a Mezőszemere 257 hrsz-u ingatlannak
utána nézett-e?
Dr Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Utána jártam. Farkas Csaba behozta a lakásbérleti szerződést, melyben rögzítve van,
hogy lakásbérleti szerződést kötött a Kincstár Vagyoni Igazgatósággal 2000. január 1.én és a szerződés az ingatlan értékesítéséig tart.. A szerződésben a Ptk. alapján nem
zárták ki azt, hogy nem adhatja tovább albérletbe, ezért kiadhatta a tulajdonos
albérletbe.
Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
Az általános iskola igazgatója írásban megkeresett és kérte, hogy beadványát
terjesszem a képviselőtestület elé.
Tájékoztatott, hogy az általános iskolában egy látássérült (gyengénlátó) és egy
érzékszervi fogyatékos (nagyothalló) tanuló van, akiknek sajátos nevelési igényű
ellátásra van szükségük, melyet az integrációt segítő gyógypedagógus és logopédus lát
el heti 1 órában.
A tanulók ellátásához szükséges szakmai, illetve pénzügyi intézkedések megtételéhez
a fenntartó önkormányzat jóváhagyására van szükség. Kéri az iskola igazgató a
gyógypedagógiai ellátás pénzügyi fedezetét.
Az önkormányzatnak a látássérült gyógypedagógussal megkötendő óraadói szerződés
alapján minden megtartott óra után 3.500.-Ft óradíjat kell fizetnie az iskolának. Ez
novembertől tanév végéig bruttó 98.000.-Ft. De, ha a tanuló után megigényeljük az
SNI kiegészítő normatívát az 224.000.-Ft/fő/év.
A logopédus heti 1 óra ellátása 2.500.-Ft óradíj. Ez novembertől tanév végéig bruttó
70.000.-ft. Ez után a tanuló után is 224.000.-Ft az SNI kiegészítő normatíva.
Kéri a képviselőtestületet, hogy a pénzügyi fedezetet biztosítsa a tanulók
gyógypedagógiai ellátásához.
Bukta Gábor polgármester
Javaslom, hogy biztosítsuk a pénzügyi fedezetet, mivel ezt normatívában vissza fogja
kapni az önkormányzat.
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A képviselőtestület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot
hozta.
Mezőszemere
Község
Önkormányzat
Képviselőtestület 68/2010. (X,29.) sz.
határozata.
Mezőszemere
Község
Önkormányzat
Képviselőtestülete a Mezőszemere Általános
Iskola és Óvoda előterjesztését megtárgyalta,
és a látássérült gyógypedagógiai ellátásra
valamint az érzékszervi fogyatékos logopédiai
ellátásra a pénzügyi fedezetet a költségvetés
terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Képviselőtestület.
Bukta Gábor polgármester
Az általános iskola igazgatója kérelemmel fordult a képviselőtestület felé. Tűzvédelmi
ellenőrzés volt az iskolában. Az ellenőrzés során a tűzoltó hatóság a megváltozott
tűzvédelmi jogszabályok betartása végett előírta Szabó József fűtő-karbantartónak a
tűzvédelmi szakvizsga megszerzését. A tanfolyam díja 15.000.-Ft-ba kerül. Kéri a
képviselőtestületi tagokat, hogy a tanfolyam díj átvállalással támogassák a Fűtőkarbantartó beiskolázását.
Továbbá tájékoztatja a testületet, hogy az iskolai Buderusz autómata kazán
programozhatóságát biztosító panelegység meghibásodott. Nem láthatók rajta a
szükséges információk. Emiatt bizonytalan, illetve nem lehet elvégezni a kazán fűtési
paramétereinek beállítását, ezért az üzemeltetése veszélyessé vált.
A javítással kapcsolatban érdeklődött a gyártónál, és azt a tájékoztatást kapta, hogy a
folyadékkristályos kijelző nem javítható, az egész egységet kell cserélni. Ez bruttó
62.000.-Ft-ba kerül.
Gazsi László képviselő
A tantestületből jelezték, hogy a bérlet kifizetése akadozik, nem kapják meg minden
hónapban a bérlet árát.
A tanszer amit a tanárok használnak azt az önkormányzat állja, vagy saját
költségvetéséből finanszírozza az iskola. A tanárok azt mondták, hogy saját maguk
vesznek tollat mert nem kapnak.
Bukta Gábor polgármester
A bérleteket minden hónapban kifizetjük.
Az általános iskola költségvetéséhez 40 millió forintot tesz az önkormányzat, hogy
működni tudjon. Az iskola költségvetését az iskolaigazgató készíti el, amiben a dologi
kiadások is szerepelnek. Úgy kell tervezni a költségvetést, hogy az reális legyen és a
dologi kiadás is a valóságot tartalmazza.
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Dr. Tanárki-Fülöp István mb. körjegyző
A dologi kiadás bevan tervezve a költségvetésbe, ezt vagy alul tervezte vagy elköltötte
az iskola.
Bukta Mária képviselő
Én is iskolában dolgozom, és ott a pedagógusok nem kapnak tollat, saját maguknak
vásárolják meg.
Bukta Gábor polgármester
A költségvetés tárgyalásánál majd meglátja a képviselőtestület az intézményeknél a
tervezést, melyet minden intézmény vezetője készít el.
Gazsi László képviselő
Az iskolában a kazánt szakemberrel kellene megnézetni először, mert lehet hogy nem
is kell cserélni mert meglehet javítani a mikro kristályos kijelzőt. Meg kell nézni első
körben, hogy indokolt-e újat vásárolni.
Bukta Gábor polgármester
A Promtherm Agria Tüzeléstechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel kötöttünk
karbantartási szerződést a gázkazánok javítására és karbantartására. Felveszem velük a
kapcsolatot, hogy jöjjenek ki és vizsgálják meg az iskolában a gázkazánt. Amennyiben
kell akkor javítsák is meg, mert így nem lehet használni.
Bukta Mária képviselő
Van-e kerete az önkormányzatnak erre?
Bukta Gábor polgármester
Nincs pénz, de megpróbáljuk megjavítani.
Még ebben az évben nyújtunk be ÖNHIKI támogatásra pályázatot, hát ha kapunk még
támogatást a számlák rendezésére. Amit kaptunk 3 millió forintot, a számlák
kifizetésére fordítottuk, de még mindig van kifizetetlen számla az önkormányzatnál.
Az önkormányzatnál és az intézményeknél a szolgáltatók havonta olvassák le a
fogyasztást.
Gazsi László képviselő
Az önkormányzatnak meg kell nézni a lehetőséget, és el kell gondolkodnia a
szolgáltató váltásról. Minél kedvezőbb legyen a szolgáltatás. Én is váltottam
szolgáltatót és kevesebbet fizetek mint a TIGÁZ felé fizettem.
Bukta Gábor polgármester
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Mivel az önkormányzatnak tartozás van a TIGÁZ felé, s még ki nem fizetjük a
számlákat addig nem lehet szolgáltatót váltani.
Megkérdezem a képviselőtestületet, hogy aki egyetért azzal, hogy a Promtherm Agria
Kft.-t megkeressem a gázkazán javítással kapcsolatban az kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselőtestület 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot
hozta.
Mezőszemere
Község
Önkormányzat
Képviselőtestület
69/2010.
(X.29.).sz.
határozata.
Mezőszemere
Község
Önkormányzat
Képviselőtestülete
meghatalmazza
a
polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a
Promtherm Agria Tüzeléstechnikai Szolgáltató
Kft.-vel az általános iskola gáz kazán javítása
ügyében.
Határidő: azonnal
Felelős: Bukta Gábor polgármester
Bukta Lajos képviselő
Lakossági bejelentés történt, hogy Mezőszemerén több helyen bontják az ingatlanokat.
Ezzel kapcsolatban a rendőrséget értesíteni kellene.
A jegyző úr a szociális ellátásból határozatot hozott, hogy előleget lehet felvenni,
melyet a kérelmezők nem kaptak meg, mert a polgármester megvétózta.

Bukta Gábor polgármester
Én nem vétóztam meg, mert a kérelmező a pénzét már elköltötte. Kommunális adó
tartozásuk van és azt is be kell hajtani, mivel a befizetési határidő november 30Bukta Lajos képviselő
A védőnő jelzett nekem, hogy van egy nagycsaládos anya aki egyedül neveli 5
gyermekét és fejtetű jelentkezett a családnál. A lakást ki kellene takarítani, mert
fertőzött az egész család. Javasolta, hogy közhasznú munkások rendbe tehetnék a
lakást kitakaríthatnának, valamint a családot le kellene kezelni.
Bukta Gábor polgármester
Az ÁNTSZ-től kell segítséget kérni. Tetű irtót is kérni kell literes kiszerelésben.
Azt nem lehet, hogy közhasznú munkásokat küldjünk a családhoz, mert arra nem lehet
senkit kötelezni, hogy más házán takarítson.
Bukta Lajos képviselő
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Lövei László körjegyző munkaügyi perével kapcsolatban szeretnénk felvilágosítást
kapni, mivel azt hallottam, hogy a jegyző nem élt azzal a jogával, hogy
visszahelyezzék állásába. Szerintem ki kellene írni a pályázatot körjegyzői állásra.
Bukta Gábor polgármester
Ki kell írni a pályázatot, mert a jegyzői helyettesítést december 31.-ig engedélyezte
Mezőtárkány polgármestere.
Gazsi László képviselő
Tudhatjuk, hogy miért kellett a körjegyző úrnak elmenni?
Bukta Gábor polgármester
Lövei László körjegyző, a hatósági ügyeket nem végezte el, a közigazgatási hivatal is
felszólította, valamint megkereste a képviselőtestületet, hogy kezdeményezzen a
jegyző úr ellen fegyelmi eljárást, amit a két képviselőtestület meg is tett.
Mivel több hozzászólás, bejelentés nem volt Bukta Gábor polgármester megköszönte a
képviselőtestületi tagok és meghívott vendégek megjelenését és az ülést 18 óra 00
perckor bezárta.
K.m.f.
Bukta Gábor
polgármester

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