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Jegyzőkönyv

Készült: Mezőszemere Községi Önkormányzat képviselő-testületi üléséről 2013. április 29én (hétfő) du. 17.00 órai kezdettel.
Az ülés helye: Mezőszemere Község Önkormányzat tanácskozó terme.
Jelen vannak: Bukta Gábor polgármester
Bíró Rita képviselő
Bukta Lajos képviselő
Bukta Mária képviselő
Gazsi László Tivadar képviselő
Molnár Irén képviselő
Igazoltan távol: Bukta Imre képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Prokajné Bukta Rita gazdálkodási főelőadó.
Lakosság részéről:Bukta Gábor polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a polgármester és a 6 képviselő-testületi tag közül 5 jelen van, így az ülés
határozatképes és azt megnyitja.
Javasolja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:
1.) Mezőszemere Községi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának elfogadása.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
2.) Egyebek
Előadó: Bukta Gábor polgármester

Bukta Gábor polgármester
Megkérdezem, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontokkal a képviselő-testület
egyetért-e? Aki így egyetért a napirendi pontokkal, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő-testület elfogadta a
napirendi pontokat. Jegyzőkönyv vezetőnek Ficsórné Pécsi Juditot, hitelesítőnek pedig Bukta
Mária képviselőt javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
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1.) Mezőszemere Községi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának elfogadása
Bukta Gábor polgármester
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és véleményezte a 2012. évi beszámolót, valamint a
független könyvvizsgáló jelentését is. Ezt a jelentést most mindenki megkapta. (A
könyvvizsgálói jelentés a jegyzőkönyv melléklete) A könyvvizsgáló elfogadásra javasolja a
beszámolót. Átadom a szót Bukta Máriának a Pénzügyi Bizottság elnökének, hogy mondja el
a javaslatait, véleményét a beszámolóval kapcsolatban.
Bukta Mária képviselő
A független könyvvizsgáló mindent rendben talált, véleményem szerint is rendben van a
zárszámadás. Az előterjesztés 3. bekezdésében arról van szó, hogy a képviselő-testület nem
tett meg mindent 2012-ben a pályázatok érdekében. Ez így véleményem szerint nem helyes
megfogalmazás, a zárszámadást ettől függetlenül elfogadásra javaslom.
Bukta Gábor polgármester
Sajnos a megállapítás nem túl hízelgő számunkra, azonban tényszerű. 2013-ban törekedni kell
a pályázati lehetőségek minél nagyobb arányú kihasználására. A megkezdett beruházások
közül a buszöböl pályázat volt még függőben, mert annak csak az I. üteme valósult meg, a II.
üteme nem. 2008-ban készült el, és a pályázati terv dokumentáció 3 évig érvényes, vagyis
2011. december 31-én lejárt. Most újra be kell adni, ha a másik kettő pár buszöblöt is
szeretnénk megcsináltatni. Amennyiben útpályázatot szeretne az Önkormányzat beadni,
ahhoz a költségvetésbe bele kell venni 3 M Ft-ot, ugyanis ennyibe kerül a geológiai felmérés,
és a Nemzeti Közlekedési Hatóság által elkészített építési terv.
Bukta Mária képviselő
Van-e 2013 évben pályázati lehetőség az utak felújítására?
Bukta Gábor polgármester
Jelen pillanatban még nincs, de Márkus János pályázatíró figyeli, és szól, ha kiírásra kerül.
Bukta Gábor polgármester
A képviselő-testületnek kell eldöntenie, hogy megbízzunk-e egy geológust a településen lévő
makadám, illetve földutakat felmérésével. Ö lesz az, aki ezek alapján nyilatkozni tud a
megvalósíthatóság feltételeiről. A szakértői vélemény alapján tudunk csak pályázni,
amennyiben arra lehetőség nyílik. A következő képviselő-testületi ülésre meghívom a
geológust.
Bukta Gábor polgármester
A beszámolóval kapcsolatosan kérdés, vélemény, javaslat? Amennyiben nincs, felteszem
szavazásra, hogy aki elfogadja a 2012. évi beszámolót, kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő-testület elfogadta a
beszámolót.
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(A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik).
17.40-kor Prokajné Bukta Rita gazdálkodási főelőadó és Gazsi László képviselő távozik.
2.) Egyebek
Bukta Gábor polgármester
Kelemenné Dudás Tünde a Pénzügyi Bizottság külsős tagja benyújtotta lemondását. Május 1től mondott le, munkahelyi elfoglaltságra hivatkozva. Képviselő-testületi határozat kell, ha új
tagot szeretne delegálni a Pénzügyi Bizottság.
Bukta Mária képviselő
Bíró Rita képviselőt javasolom a Pénzügyi Bizottságba, hogy lássa el a ottani feladatokat.
Bíró Rita képviselő
Köszönöm a bizalmat, azonban a felkérést nem vállalom.
Bukta Mária képviselő
Ebben az esetben én javasolom, hogy ne vonjunk be már külsős tagot, hanem magunk közül
válasszuk azt meg a Pénzügyi Bizottságba. Javasolom, hogy a következő képviselő-testületi
ülésen döntsünk személyéről.
17.50-kor Bukta Lajos képviselő távozik.
17.50-től 18.05-ig szünet
Bukta Gábor polgármester
A Remondis felé fennálló tartozás megfizetésére szól az egyezség, miben szerepel a tartozás
megfizetésének ütemezése. (Az egyezség a jegyzőkönyv melléklete) Az egyezség aláírására
határozatot kell hozni. Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy a polgármester a
Remondissal történő egyezséget aláírja, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Mezőszemere
Községi
Önkormányzat
képviselő-testület 32/2013.(IV.24.) számú
határozata.
Mezőszemere
Községi
Önkormányzat
képviselő-testülete felhatalmazza Bukta Gábor
polgármestert, hogy az egyezséget a Remondis
Kft-vel megkösse, és az erről rendelkező
okiratot aláírja.
Felelős:polgármester
Határidő:azonnal
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Bukta Mária képviselő
Mikor lesz a településen lomtalanítás ?
Bukta Gábor polgármester
Május 15-én szerda reggel 7 órától lesz. A lakosságot tájékoztatjuk, hogy mi az, amit
elszállítanak, és mi az, amit nem.
Bukta Gábor polgármester
Tájékoztatom a képviselőket, hogy azokat a lakosokat, akiknek a portájuk rendezetlen, azokat
levélben szólítja fel az Önkormányzat, hogy tegyék rendbe a portájukat, vágják le a füvet, a
ház előtt és az udvaron is. Az Önkormányzat nem végezhet szolgáltatást a lakosság részére,
mivel erről testületi határozat született. Aki nem tesz a felszólításnak eleget, szankcionálni
lehet. A karbantartói állásra 3-an jelentkeztek. Mivel egyiknek sincs traktoros jogosítványa,
így nem tudom van-e értelme karbantartót alkalmazni. A téli közfoglalkoztatottaknak
december 31-ig van szerződésük. Az intézményeknél ők ellátják a karbantartói feladatokat,
Kobolák Ernő a mezőgazdasági projektben elvégzi a talajmunkákat a traktorral megbízási díj
ellenében, ha szükség van rá, bármikor tud jönni.
Tájékoztatom a képviselőket, hogy Mracskó László, és Zsiga Béláné voltak fent Szihalmon
Bóta Józsefnél, egyeztettek, megbeszélték, hogy mit vesz át a mezőgazdasági projektben
megtermelt zöldségek közül a Gaszting Kft.
Bukta Gábor polgármester
Mivel több hozzászólás, bejelentés nem volt Bukta Gábor polgármester megköszönte a
képviselő-testületi tagok megjelenését, és az ülést 18 óra 35 perckor bezárta.

K.m.f.

Bukta Gábor
polgármester

Bukta Mária
jegyzőkönyv hitelesítő

Széll Gáborné Blaskó Erzsébet
jegyző

Dr. Szűcs Szilárd
aljegyző

