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Jegyzőkönyv

Készült: Mezőszemere Községi Önkormányzat képviselő-testület zárt üléséről 2013.
augusztus 07-én (szerda) 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
Bukta Imre képviselő
Gazsi László Tivadar képviselő
Molnár Irén képviselő 17.45-kor érkezett

Igazoltan távol:Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Bukta Gábor polgármester tisztelettel köszönti a megjelenteket a jelenléti ív alapján
megállapítja, hogy a polgármester és a 6 képviselőtestületi tag közül 5 jelen van, így az ülés
határozatképes és azt megnyitja.
Javasolja az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

1.) Az Önkormányzat hitel felvételével, gazdasági társaságaival, valamint a pályázatíró
személyével kapcsolatos kérdések megbeszélése.
Előadó: dr. Szűcs Szilárd aljegyző
2.) Egyebek, kérelmek elbírálása.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
Bukta Gábor polgármester
Megkérdezem, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontokkal a képviselő-testület
egyetért-e?
Bukta Lajos képviselő
Szeretném, ha az előterjesztésemet külön napirendi pontban tárgyalnánk.
Bukta Mária képviselő
A 2013. évi start munkaprogram kapcsán a pénzügyi bizottság elvégezte az ellenőrzést, az
erről készült jegyzőkönyvet mindenki megkapta, szeretném, ha ezt is külön napirendi pontban
tárgyalná meg a képviselő-testület.
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Bukta Gábor polgármester
A napirendi pontok, a képviselők kérésére az alábbiak szerint alakul:

1.) Az Önkormányzat hitel felvételével, gazdasági társaságaival, valamint a pályázatíró
személyével kapcsolatos kérdések megbeszélése.
Előadó: dr. Szűcs Szilárd aljegyző
2.) A pénzügyi bizottság beszámolója a Start-munkaprogram ellenőrzéséről
Előadó: Bukta Mária képviselő
3.) Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatallal kapcsolatos tartozások megbeszélése
Előadó: Bukta Lajos képviselő
4.) Egyebek, kérelmek elbírálása.
Előadó: Bukta Gábor polgármester
Bukta Gábor polgármester
Aki így egyetért a napirendi pontokkal, kérem kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítom,
hogy 7 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.
Mivel az Önkormányzat vagyonát érintő kérdésekről lesz szó, ezért kellett zárt ülést
elrendelni.
1.) Az Önkormányzat hitel felvételével, gazdasági társaságaival, valamint a pályázatíró
személyével kapcsolatos kérdések megbeszélése
Frank Dániel
Jegyző úr személyes megkeresésre érkeztünk Budapestről, Cégünk 10 éves pályázatírói
múlttal rendelkezik., Átküldtem a pályázati referenciáinkat, amely tartalmazza a nyertes
pályázatainkat, tematikus bontásban. Végeztünk egy előzetes felmérést Mezőszemeréről, a
potenciális pályázatok vonatkozásában. Erről szintén küldtem egy jegyzéket, ami tartalmazza,
hogy milyen infrastrukturális fejlesztéseket tudnánk megvalósítani Mezőszemerén.
A hitel felvétele az önrész finanszírozása kapcsán merült fel az Önkormányzat részéről, ha jól
tudom. Elsősorban ki kellene választani azokat a pályázatokat, amik a település számára a
legfontosabbak lennének. Megbízási kereten belül rátérhetnénk ennek a finanszírozási
hátterének a megteremtésére.
Kérdés esetleg az eddig elhangzottakkal kapcsolatban?
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Az Önkormányzat vehet fel többféle hitelt. Az egyik a folyószámlahitel, a másik a működési
hitel, a harmadik pedig a beruházások hitele. A beruházási hitel felvételnek egy
kormányrendelet szabályozza. 10 M Ft-ig nem kell engedélyt kérnie az Önkormányzatnak a
Kormánytól, a fölött kötelező az engedély beszerzése. Mezőszemerén csak a 10 M Ft alatti
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hitel felvétele jöhet szóba, ismerve az anyagi hátteret, és csak és kizárólag fejlesztésre,
pályázati önrész finanszírozására. Az itt jelenlévő urak tudnának ebben segíteni nekünk,
megfelelő pénzintézetek felkutatásában. A helyi közúthálózat állapota a legnagyobb gond
most a településen. A pályázat útján szilárd burkolattal történő ellátása megoldható lenne. Az
Önkormányzat épületeit fel lehetne újítani, szerkezetileg, energetikailag. Tudnánk olyan
pályázatokban is indulni, ami a helyi kulturális életet lendítené fel, valamint az Önkormányzat
társaságait tenné rendbe, élükön olyan vezetővel, aki gazdaságilag rendbe tenné ezeket a
társaságokat (Mező-Rima Kft, Mefavíz Kft). Embereket tudnánk alkalmazni, a
településüzemeltetést el tudnánk látni ezeken a társaságokon keresztül, illetve ezek a
társaságok is tudnának pályázni, és bevételre szert tenni. Röviden ennyi lenne a mostani
megbeszélés lényege. Ha úgy dönt a testület határozatot kell hozni, hogy meghatalmazza
Frank Dánielt és Horváth Gábor urakat, hogy ők járjanak el a hitel felvétel ügyében. Dönteni
kellene arról is, hogy milyen pályázatban szeretne indulni az Önkormányzat, valamint, kérdés,
hogy milyen lehetőségeket tudnak ajánlani a Mező-Rima Kft működésével kapcsolatban,
település üzemeltetésben, vállalkozás fejlesztésben mit tudnak nekünk nyújtani.
Az a kérdés, hogy melyik lenne az a pénzintézet, amelyik tudna hitelt biztosítani az
Önkormányzat számára, milyen jogi formája lenne, és melyek azok a pályázatok, amiben
érdemes lenne az Önkormányzatnak indulnia.
Horváth Gábor
Több pályázatról van szó, általában egy pénzintézet szokta finanszírozni ezeket a
pályázatokat. 4 vezető bank, és 8 kisebb bank van, ami szóba jöhet. Fontos az, hogy mekkora
összegű beruházást szeretne az Önkormányzat, minél kevesebb önrész vállalásával. Tudni
kellene, hogy elsősorban mit szeretne fejleszteni az Önkormányzat. Több alternatíva kell,
több bank megkeresésével. Az OTP és a CIB Bank azok, amik leginkább adnak hitelt az
Önkormányzatoknak. Az uniós szabvány előírásainak mennyire felelnek meg az
Önkormányzat intézményei? Vagy saját elképzelése van az Önkormányzat pályázatot
illetően? Mi az Önkormányzat érdekeit tartjuk szem előtt, csak el kell dönteni a fontossági
sorrendet.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Két fájó pontja van a településnek, az egyik a helyi úthálózat rossz minősége, amire a
képviselő-testület már hozott határozatot, hogy egy lehetséges pályázaton indul az
Önkormányzat, a szükséges tervek már előkészületben vannak, a másik pedig az elutasított
egészségügyi centrum pályázat, valamint az idősek otthona is felújításra várna. Ezeken kívül
az összes önkormányzati épületre elmondható, hogy szerkezetileg és energetikailag nagyon
rossz állapotban vannak, a fenntartásuk igen költséges. Ideje lenne ezeknek is a felújítását
elkezdeni, illetve visszatérő probléma a belvíz elvezetés is, gondot okoz az itt élőknek. Az
1200 lakosból 400 fő a cigány származású, akiknek ¾-e nem rendelkezik munkával.
Rendezetlen körülmények között élnek. Az ő sorsukat is valamilyen formában rendezni
kellene. Munkahely teremtő, és képzési programokra, pályázatokra lenne szükség az ő
esetükben.
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy döntsön arról, hogy vegyen fel az Önkormányzat
hitelt, és ennek az intézésével megbíznánk Frank Dánielt. Ebben az esetben az őszi időszakra
már rendelkezne az Önkormányzat egy aláírt hitelszerződéssel, és kb. 10 M Ft tőkével,
valamint várnánk javaslatot a Mező-Rima Kft ügyvezető igazgatójának személyét illetően,
hogy ki lenne az a személy.
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Bukta Gábor polgármester
Mely pályázatok vannak nyitva most? Útépítés, és egészségügyi centrumos pályázatra van-e
most lehetőség?
Frank Dániel
Az útfelújítás, fejlesztési technológiai pályázatba belefér.
Bukta Mária képviselő
Én is úgy gondolom, hogy a legfontosabb most az útfelújítás, amit feltétlenül jó lenne, ha még
választások előtt meglenne.
Valamint, a nem támogatott egészségügyi pályázatunkat kellene újra elővenni.
Horváth Gábor
A pályázat beadása, elkezdése, az elbírálás, mind sok időt vesz igénybe. Elsősorban elvi
építési engedély kell a pályázat beadásához, addigra az önrésznek is meg kell lennie, aztán a
tényleges építési engedély, szakhatósági engedély, és az időjárási tényezők is nagyban
befolyásolják az ilyen beruházásokat. 1 éves projektekben kell gondolkodni. Elkezdeni el
lehet választások előtt.
Bukta Gábor polgármester
Van-e még valakinek kérdése az urakhoz?
Bukta Imre képviselő
Tudnak olyan útfelújítási pályázatot ennek a településnek, ami még választás előtt
megvalósulna? A meglévő utak felújításáról, az aszfaltozásra szoruló utakról, és a sáros utak
felújításáról lenne szó.
Horváth Gábor
Mindig van folyamatosan ilyenre lehetőség.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Annyi segítség van ezzel kapcsolatban, hogy már fel lettek mérve az utcák, mind állapot,
mind pedig hossz tekintetében, árajánlat is lett kérve. Az energetikai pályázatokra januártól
lehet igényt benyújtani, erre is fel kell készülni addig. Mivel a kiemelten hátrányos helyzetű
települések közé tartozik Mezőszemere, ezért úgy gondolom, hogy a kisebbség
felzárkóztatására is nagyobb eséllyel tudunk pályázni, amennyiben lesz ilyenre lehetőség.
17.45-kor Molnár Irén képviselő megérkezett.
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Bukta Gábor polgármester
60 napon belül elvi, és kiviteli engedélyünk lesz az út pályázathoz. Ehhez kb. 3 M Ft-ra lesz
szüksége az Önkormányzatnak.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Szeptember első hetében, 4-én, ha az uraknak is jó, tartanánk egy testületi ülést, ahol már
konkrét dolgokról számolnának be, és kész tervekkel tudnának jönni, a szükséges adatokat
addigra szolgáltatom.
Bukta Gábor polgármester
3 fő irány van, az út az egészségügyi pályázat, és a szociális otthon felújítása.
Kérdése van-e még valakinek?
Amennyiben nincs, felteszem szavazásra, hogy amennyiben a képviselő-testület megbízza az
ISME Kft-t, hogy pályázati önrész biztosításához hitel felvételi ügyében eljárjon, és a
pályázatokat előkészítse az Önkormányzat részére, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a képviselő-testület az alábbi
határozatot hozta:
Mezőszemere
Községi
Önkormányzat
képviselő-testületének
50/2013.(VIII.07.)
számú határozata.

Mezőszemere Községi Önkormányzat
képviselő-testülete megbízza az ISME Kft-t,
hogy járjon el a képviseletében az
önkormányzati hitel felvétele céljából, és
egyben készítse elő a település szempontjából
lényeges pályázatokat.

Határidő: értelem szerint
Felelős: dr. Szűcs Szilárd aljegyző

17.50-től 18.05-ig szünet.

2.) A pénzügyi bizottság beszámolója a Start-munkaprogram ellenőrzéséről.
Bukta Mária képviselő
Július 31-én elvégezte a pénzügyi bizottság a 47/2013.(VII.16.) számú határozat értelmében a
2013. évi start munkaprogram pénzügyi ellenőrzését.
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A dolgozók minden dokumentumot a rendelkezésünkre bocsátottak ami alapján az ellenőrzést
el tudtuk végezni. Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet mindenki megkapta.
( A jkv a jegyzőkönyv melléklete)
Akinek van kérdése a megállapításokkal kapcsolatban, azt kérem tegyétek fel.
A belvíz és a közút projektet a hatósági szerződések alapján nem látom biztosítottnak, hogy
ezek a projektek megvalósulnak. Ezekre az észrevételekre a polgármester úrtól, mint a
projektért felelős személytől, illetve mint az Önkormányzatot képviselő személytől ezekre a
kérdésekre a következő testületi ülésre adjon választ a képviselő-testület részére írásban.
Bukta Gábor polgármester
Ebben a jegyzőkönyvben vannak olyan megállapítások, amelyek szeptember 04-ig a
következő testületi ülésig nem várhatnak, ezért én szeretnék ezekre augusztus 23-ig írásban
reagálni.
Vannak olyan dolgok is, amit csak itt a képviselők előtt lehet tisztázni. Gondolok itt Mracskó
Lászlóra, mivel az ő esetében nem kevés pénzről van szó, és a vélt sérelmet is tisztázni
kellene vele. A részére megállapított összegben az is benne szerepel, hogy a mezőgazdasági
projekt befejezéséig részt vesz a felügyeletben, irányításban, ami így nem valósul meg, mivel
nem vállalja tovább az őt ért sérelmek miatt. Jó lenne, ha személyesen eljönne és
megbeszélnénk a továbbiakat vele. A másik megállapítás, amire most is tudok válaszolni, az a
döngölőbékával kapcsolatos. Annak idején a képviselő-testület felhatalmazta Nagy Róbertet,
hogy cserélje ki lap vibrátorra. Mivel az, jóval többe kerülne, így marad a döngölőbéka, amit
a jövő héten ideszállít, mivel most külföldön tartózkodik. Az Unitransport Kft-vel beszéltem,
ahol azt mondták, hogy Önkormányzat részére bocsátanak egy részletes kimutatást az
elszállított szemét mennyiségéről.
Az üzemanyag felhasználással kapcsolatban egyeztetek azokkal a dolgozókkal, akik ezt
kezelik, bevételezik, és kiadják, mert ami üzemanyagot én megveszek, az itt is kerül
felhasználásra. Ezek a dolgozók meg tudják mondani, hogy melyik gép, mennyi üzemanyagot
használ el naponta.
Keresünk erre egy személyt, aki ezt egy kézbe veszi, és egy személyben felel érte a
továbbiakban.
Bukta Mária képviselő
A pénzügyi bizottság a Törő József által bemutatott „kockás füzet” alapján tudta a
felhasználást ellenőrizni. Nekünk ez állt rendelkezésünkre, és a beérkezett számlák.
Ő azt mondja, hogy a hozzá beérkezett üzemanyagot ő ki is adja, valamint 60 liter gázolaj volt
július 31-én készleten.
Bukta Gábor polgármester
Búzás Tamásnál is van egy permetezési napló, amiben ő is vezeti a permetezéshez felhasznált
üzemanyagot.
Ki fogom deríteni, hogy hol a hiányzó üzemanyag, ki nem dokumentálta rendesen.
Irányító is kell a mezőgazdasági projekthez, mivel Koós Péter heti egy napot van velük, és a
másik felügyelő is. Kühn Ágnesről is dönteni kell, mivel ő már az idén valószínű, hogy nem
fog visszajönni, mivel megműtötték, így az adminisztrációs munkák is akadoznak, hogyha
Mihály Andrea pl. szabadságon van.
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Bukta Lajos képviselő
A döngölőbéka üzemeltetésére is lett elszámolva üzemanyag. Hogyan lehet ez, mivel itt sincs
az eszköz.
Bukta Gábor polgármester
Nem ahhoz lett felhasználva az üzemanyag, a közút projekthez tartozik az utak, járdák mellett
lévő zöld területek kaszálása is, valamint a fű, gaz elszállítása traktorral.
Bukta Imre képviselő
Ebben a pénzügyi beszámolóban van egy csomó észrevétel, szabálytalanság felvetve. Ezt
miért egy ilyen jegyzőkönyvnek kell feltárni, miért nem a projekt felelőse vonja felelősségre
ezeket az embereket. A közútnál egy olyan eszközre van üzemanyag elszámolva, ami nincs is
az Önkormányzatnál.
Az illegális hulladéklerakó felszámolásánál nem derül ki a számla alapján, hogy a számlán
szereplő összeg milyen mennyiségű hulladék elszállítását takarja.
Bukta Mária képviselő
Polgármester úr ígéretet tett arra, hogy beszerzi a szállítólevelet a vállalkozótól, amin
tételesen szerepelni fog az elszállított hulladék mennyisége.
Bukta Gábor polgármester
Volt egy megállapodás, amiben megbíztuk a Kft-t 24 tonna szemét elszállítására, és
elhelyezésére. 16 autónyi szemetet jelentett. Temetőbejárás alkalmával a képviselő-testület
kérése volt, hogy az ott található szemetet is szállítassuk el a projekt keretén belül. A
szállítólevelet a számla mellé be fogom szerezni.
Bukta Imre képviselő
A polgármester, írásban tájékoztassa a képviselőket a jegyzőkönyvben megállapított
észrevételekre vonatkozóan.
A benzint ki vásárolja? Kizárólag a polgármester?
Bukta Gábor polgármester
Igen én szoktam.
Bukta Mária képviselő
370 liter üzemanyagot keresünk, ami nem lett bevételezve, számla pedig van róla.
A 2 nagy fagyasztóládát is nyilvántartásba kell venni, valamint az utánfutót is.
Bukta Imre képviselő
Milyen utánfutó? Mikor személyautója nincs is az Önkormányzatnak.
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Bukta Gábor polgármester
A robi kapa után való. Leírom a hiányosságokat.
Bukta Imre képviselő
A belvízes 10 fő most hol dolgozik?
Bukta Gábor polgármester
Mihály Barnabás osztja be őket. Tóth József Pacsirta úti lakos ismételt kérése, hogy 30 cm-el
emeljük fel a csövet az út alatt, az utcában lévő lakosok közül is többen aláírták a beadványát.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Nem a képviselő-testület feladata, vízügyi szakembert kell hívni. Most nincs benne víz, most
kellene megcsinálni.
Bukta Imre képviselő
Nem a csővel van a baj, a kifelé vezető árok van feltöltődve, azt kell kitakarítani, kiásni.
Bukta Gábor polgármester
A cső maradjon a helyén.
Gazsi László képviselő
Az Önkormányzat dönt, nem Tóth József. Holnap menjenek oda az emberek, és ássák ki a
Pacsirtaút, Csikójáró felé esőárkot. Meg kell nézetni szakemberrel.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Szakemberrel kell megnézetni, hogy mit csináljunk még a hátralévő időben. Vízügyi
szakemberrel meg kell nézetni az egész falut. Pénzt kell rá áldozni.
A polgármester, írásban válaszolja meg a kérdéseket.
Bukta Mária képviselő
A pénzügyi bizottság határozat alapján végezte a pénzügyi vizsgálatot. A jegyzőkönyvet nem
kell határozatban elfogadni?
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Kérdések lettek megfogalmazva a jegyzőkönyvben, amelyekre választ vár a bizottság a
polgármestertől. Határozat nem kell róla.
Bukta Gábor polgármester
Augusztus 23-ára meg lesz az írásos válaszom.
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3.) Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatallal kapcsolatos tartozások megbeszélése

Bukta Gábor polgármester
Bukta Lajos képviselő nyújtott be egy beadványt ehhez a napirendi ponthoz, ezért át is adnám
neki a szót. Az előterjesztést mindenki megkapta.
Bukta Lajos képviselőt kereste meg szóban Bóta József Sándor Szihalom polgármestere, hogy
tájékoztassa, hogy a mezőszemerei kirendeltség mennyivel tartozik Szihalomnak. Ezt a
tájékoztatást az Önkormányzat is megkapta írásban, de nem annyi a tartozás, mint amennyit
Szihalom leírt, hanem sokkal kevesebb. Prokajné, már sokkal hamarább elutalta az összeg
nagy részét, csak a júliusi összeg nincs elutalva, és az április haviból maradt 305 E Ft,
szemben a Szihalom által közölt összeggel, ami szerint a mezőszemerei Önkormányzatnak 3,7
M Ft-os tartozása van feléjük. 1 hónapos csúszásban voltunk, de voltunk fent Szihalmon
jegyző úrral, és megbeszéltük. Kértem, hogy minden hónapban küldjenek részünkre egy
írásos kimutatást, hogy mennyi összeget kell utalnia Mezőszemerének, mivel a közüzemi
számlákat is ő kapja, valamint a bérek is oda mennek. Ennek ellenére nem tájékoztat
bennünket Szihalom.
Bukta Lajos képviselő
Polgármester úr elmondta amit szerettem volna mondani. Bóta polgármester úr ma is mondta,
hogy találjon ki valami megoldást a két önkormányzat gazdaságisa, erre a dologra, hogy
zökkenőmentes legyen a két hivatal között a munka. Ha ez a dolog a későbbiekben sem fog
rendeződni, a mezőszemerei köztisztviselők nem fognak bért kapni, ezt a választ kaptam.
Bukta Mária képviselő
Ezt elsősorban a két önkormányzat gazdaságisának kell megoldania, de ha szükséges, akkor a
két pénzügyi bizottság is besegít, hogy rendeződjön ez az állapot.
Jegyző úr segítségét is kérném ehhez, hogy segítsen kimunkálni a megfelelő intézkedést.
Bukta Gábor polgármester
Én ezt a kimutatást most látom először. Nekem van ugyan címezve, de én ezt nem kaptam
meg.
Bukta Lajos képviselő
Ezt a levelet én kaptam Szihalmon, most osztottam szét testületi ülés előtt.
dr. szűcs Szilárd aljegyző
A két polgármester üljön össze, és tegyék tisztába ezeket a dolgokat, hogy pontosan mennyi is
a tartozása Mezőszemerének, mert ennek így semmi értelme. Újra el kell készítenie mindkét
Önkormányzatnak a kimutatást pontos, naprakész adatokkal.
19.25-kor Bíró Rita képviselő távozik.
19.25-től 19.45-ig szünet.
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4.) Egyebek, kérelmek elbírálása.
Gazsi László képviselő
Lenne egy előterjesztésem, az óvoda nyitvatartási rendjével kapcsolatban. Szerintem nem
indokolt az óvoda 10 órás nyitva tartása. 9 órás nyitva tartás után is jár a normatíva.
Az én javaslatom az, hogy a mostani reggeli 6 óra helyett csak 7-től legyen nyitva az óvoda
16 óráig, ugyanis nincs olyan dolgozó szülő, aki miatt indokolt lenne. Úgy tudom, hogy a
képviselő-testületnek jogában áll ennek a módosítása.
Bukta Gábor polgármester
A 8 órán túli nyitva tartásra plusz normatívát adnak, ezt nem szabad visszaadni. Heti
váltásban vannak a dajkák, nem olyan megterhelő, a korai kezdés. Én nem javaslom, hogy
változtassunk rajta.
Gazsi László képviselő
Költségcsökkentés szempontjából is jobb lenne. A fűtésen, és a villanyon is lehetne spórolni.
Bukta Mária képviselő
Ezt az óvodavezetőnek kellene jelezni felénk, ezt nem tette meg eddig, nem jelzett a testület
felé, hogy nincs kihasználva a reggeli nyitva tartás. Ebben az óvodavezető megkérdezése
nélkül nem dönthetünk. Készítsen egy felmérést a szülők között, hogy van-e igény, vagy
nincs a korai nyitva tartásra.
Molnár Irén képviselő
Miért nincs egy csoport, ha kevés a gyereklétszám?
Gazsi László képviselő
Nyáron változott az Oktatási törvény, pontosan az ilyen kevés létszámú óvodák miatt,
felemelték a csoport létszámot 25-ről, 30-ra. 30 fős vegyes csoportot lehet létrehozni.
Egerfarmoson is 1 vegyes csoport van, 26 fős gyereklétszámmal, 2 óvónővel, és egy dajkával.
Egy óvónőnek nincs bére, nem állja az állam, az Önkormányzat fizeti.
Bukta Imre képviselő
Pazarlás az Önkormányzat részéről a 3 óvónő, és a 2 dajka alkalmazása. Luxusnak tartom.
Gazsi László képviselő
A konyhán, és a házi segítségnyújtásban is 2-2 embert az önkormányzat fizet, mert normatívát
nem kapunk utánuk.
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Bukta Gábor polgármester
A házi segítségnyújtást „köszönheti” az Önkormányzat, -mint sok más egyebet is- Soltész
jegyző úrnak. Szeptember 04-én jöjjön el a vezető óvónő, és hallgassuk meg. Készítsen
felmérést a nyitva tartással kapcsolatban addig, Prokajnét is megkérdezzük a normatíváról.
Bukta Gábor polgármester
A Kormányhivatal állásfoglalása szerint 2012.július 01-től az intézményvezetők- az
Óvodánál, és a Gondozási Központnál- munkáltatói jogkörrel vannak felruházva, mivel önálló
intézmények. A képviselő-testület, csak a vezető kinevezéséről dönt.
Gazsi László képviselő
Az óvodába az ebédet nem úgy szállítják, mint ahogy az a szerződésbe le van írva, hanem
megint kiskocsival kell a konyháról átvinni.
Bukta Mária képviselő
Ez csak a nyári gyermekétkeztetés idején lesz így, mert azok közül akik kapják az ingyen
ebédet, már van aki jár óvodába, van aki nem. Az összeset a konyhára viszik egybe.
Bukta Gábor polgármester
Holnap beszélek Bóta Józseffel, hogy az óvodai ebédet a leadott létszám alapján az óvodába
vigyék, valamint ma az öregek is panaszkodtak, hogy későn kapták meg az ebédet. Volt
akihez ¾ 2-kor vitték ki.
20.25-kor Gazsi László képviselő távozik.
Bukta Gábor polgármester
A Bródy Sándor Megyei Könyvtár megkereste az Önkormányzatot, egy pályázat kapcsán. A
mozgókönyvtári szolgáltató helyek dokumentum állományainak elektronikus katalógusba
történő rendezéséről van szó. A pályázathoz csatlakoznia kellene Mezőszemere településnek,
és most határozatot kellene hozni arra vonatkozóan, hogy az együttműködési megállapodást a
polgármester aláírhassa. A pályázat támogatja, az egyes területi szinten az országos könyvtári
katalógusok fejlesztését. Az összes könyvet beszállítanák a megyére ott rendbe raknák, és
számítógépes nyilvántartásba vétel, az adatbázis kiépítése után visszakerülnek ide a könyvek.
A keresés egyszerűbbé válna a települések között.
Felteszem szavazásra, hogy amennyiben a képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy
a pályázati csatlakozási szerződést a Bródy Sándor Megyei Könyvtárral aláírja, kérem
kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodik szavazattal a
képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
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Mezőszemere
Községi
Önkormányzat
képviselő-testületének
51/2013.(VIII.07.)
számú határozata.

Mezőszemere Községi Önkormányzat
képviselő-testülete úgy határozott, hogy
megbízza a polgármestert, hogy a TÁMOP
pályázathoz történő csatlakozáshoz az
együttműködési megállapodást a Bródy Sándor
Megyei Könyvtárral aláírja.
Felelős: képviselő-testület, polgármester
Határidő:azonnal

Bukta Gábor polgármester
4 segély kérelem érkezett. Az első Hideg Istvántól, aki Mezőkövesden lakik a hajléktalan
szállón. A Máltai Szeretetszolgálat keresett meg bennünket, mivel egyszer már adtunk neki
támogatást, hogy ha ismét tudná segíteni az Önkormányzat anyagilag, mert semmilyen
jövedelme nincs, tüdődaganatra műtötték, a gyógyszereit sem tudja kiváltani.
Bukta Mária képviselő
A saját lakosainkat sem tudjuk támogatni.
Bukta Gábor polgármester
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy Hideg István egyszeri támogatást kapjon
az Önkormányzattól, az kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 0 igen, 4 nem , 1 tartózkodik szavazattal a képviselő-testület a kérelmet
elutasította.
Mezőszemere
Községi
Önkormányzat
képviselő-testületének
52/2013.(VIII.07.)
számú határozata.

Mezőszemere Községi Önkormányzat
képviselő-testülete úgy határozott Hideg István
egyszeri támogatási kérelmét nem támogatja.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
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Bukta Gábor polgármester
A következő két kérelem méltányossági ápolási díj megállapítására érkezett. Az egyik Avram
Artur Laurentiu, Mezőszemere, Szabadság út 81 szám alatti lakostól érkezett. Kérelmét a
Járási Hivatal elutasította, de az Önkormányzat méltányosságból megállapíthat neki. Az
anyósa élettársát szeretné ápolni, mert az anyósa szemét most műtötték, és szerinte ő nem
tudja ellátni.
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy Avram Artur Laurentiu méltányossági
ápolási díjat kapjon az Önkormányzattól, az kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 0 igen, 4 nem , 1 tartózkodik szavazattal a képviselő-testület a kérelmet
elutasította.
Mezőszemere
Községi
Önkormányzat
képviselő-testületének
53/2013.(VIII.07.)
számú határozata.

Mezőszemere
Községi
Önkormányzat
képviselő-testülete Avram Artur Laurentiu,
Mezőszemere, Szabadság út 81 szám alatti
lakos ápolási díj kérelmét elutasítja.
Mezőszemere
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete az 1993 évi III. tv. 43/B §
(1) bek. értelmében- Az egyes szociális
ellátásokról
szóló
2/2012.
(III.21.)
önkormányzati rendeletében ápolási díjra való
jogosultságot nem állapított meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület

Bukta Gábor polgármester
Szintén méltányossági ápolási díjat szeretne kérni Szajkó Lászlóné, Mezőszemere, Dózsa
György út 23 szám alatti lakos. Suháné Erős Csillát, a testvérét szeretné ápolni. Az ő kérelmét
is elutasította a Járási Hivatal, ezért fordult hozzánk.
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy Avram Artur Laurentiu méltányossági
ápolási díjat kapjon az Önkormányzattól, az kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 0 igen, 4 nem, 1 tartózkodik szavazattal a képviselő-testület a kérelmet
elutasította.
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Mezőszemere
Községi
Önkormányzat
képviselő-testületének
54/2013.(VIII.07.)
számú határozata.
Mezőszemere
Községi
Önkormányzat
képviselő-testülete
Szajkó
Lászlóné,
Mezőszemere, Dózsa György út 23 szám alatti
lakos ápolási díj kérelmét elutasítja.
Községi
Önkormányzat
Mezőszemere
Képviselő-testülete az 1993 évi III. tv. 43/B §
(1) bek. értelmében- Az egyes szociális
ellátásokról
szóló
2/2012.
(III.21.)
önkormányzati rendeletében ápolási díjra való
jogosultságot nem állapított meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Képviselő-testület
Bukta Gábor polgármester
Jakab István, Mezőszemere, Damjanich út 19 szám alatti lakos egyszeri támogatást szeretne
kérni az Önkormányzattól. Az ápolási díja megszűnt, mivel a testvére, akit ápolt meghalt, és
most csak lakásfenntartási támogatást kap, amiből a rezsit nem tudja fizetni.
Milyen összeget javasol neki a képviselő-testület?
Bukta Imre képviselő
Én 5.000-Ft-ot javaslok.
Bukta Gábor polgármester
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy Jakab István egyszeri, 5.000-Ft-os
támogatást kapjon az Önkormányzattól, az kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 4 igen, 0 nem , 1 tartózkodik szavazattal a képviselő-testület a kérelmet
támogatja.
Mezőszemere
Községi
Önkormányzat
képviselő-testületének
55/2013.(VIII.07.)
számú határozata.

Mezőszemere Községi Önkormányzat
képviselő-testülete úgy határozott, hogy Jakab
István, Mezőszemere, Damjanich út 19 szám
alatti lakost egyszeri, 5.000 Ft-os támogatásban
részesíti.
Felelős: képviselő-testület
Határidő: azonnal
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Gábor polgármester
A mai napon voltak kint a katasztrófavédelemtől ellenőrizni a szirénát, ami sajnos nem
működik, javításra szorul. Az Önkormányzat kötelező feladata ennek a karbantartása,
megjavítása.
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
A tavalyi önhikiből a Füzesabonyi kistérségi társulás irányába, kapott az Önkormányzat 3.166
E Ft-ot, erre, a kistérségi tartozás kiegyenlítésére az Önkormányzat 1.406 E Ft-ot fordított, a
fennmaradó összeget még nem egyenlítettük ki, ezért a Kincstár a különbözetet le fogja vonni
az Önkormányzattól. A Kincstártól azt a javaslatot kaptuk, hogy keressük meg a Tállai
államtitkár urat, hogy járjon közbe annak érdekében, hogy ezt az összeget, 1.760 E Ft-ot az
Önkormányzatnak ne kelljen visszafizetnie.
Bukta Imre képviselő, ha jól tudom jó kapcsolatot ápol az államtitkár úrral, ha lehetne
megkeresni őt, hogy adjon helyt a kérelmünknek.
A munkáltatói jogkör gyakorlásával kapcsolatban a Kormányhivatal állást foglalt. Az
Önkormányzat tekintetében ez azt jelenti, hogy mind a Gondozási Központ, mind pedig az
Óvoda vonatkozásában a munkáltatói jogkört az ott dolgozók felett az intézményvezető
gyakorolja, tehát nem a testület, és nem a polgármester. Hozott a képviselő-testület korábban
egy határozatot, a 10/2012. (III.21.) számú határozatot, amit most hatályon kívül kell
helyezni.
Bukta Mária képviselő
És mi van a Faluházzal?
dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Ott nincs vezető, és nem önálló költségvetési szerv, ahogy a konyha sem az. Ott a törvény
alapján, ugyanúgy az Önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja a munkáltatói jogokat, az
egyéb jogokat továbbra is a polgármester.
Határozatot kell hozni, hogy a tavalyi határozatot hatályon kívül helyezi a képviselő-testület.
Bukta Gábor polgármester
Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy a 10/2012.(III.21.) számú határozatát a
képviselő-testület hatályon kívül helyezze, az kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Megállapítom, hogy 5 igen, 0 nem , 0 tartózkodik szavazattal a képviselő-testület az alábbi
határozatot hozta:
Községi
Önkormányzat
Mezőszemere
képviselő-testületének
56/2013.(VIII.07.)
számú határozata.
Mezőszemere Községi Önkormányzat
képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
10/2012. (III.21.)számú határozatát hatályon
kívül helyezi.
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Felelő: képviselő-testület
Határidő: azonnal

dr. Szűcs Szilárd aljegyző
Tájékoztatni szeretném a képviselő-testületet, hogy érkezett az Önkormányzathoz egy
megkeresés, a tavalyi start munkaprogrammal kapcsolatban a rendőrség részéről. Nem tudom
pontosan, hogy miért folyik rendőrségi nyomozás, de mivel ez a pályázat függ a Munkaügyi
Központtól, tájékoztatni kell őket a nyomozásról. Annak ellenére, hogy már egy lezárt, és
elszámolt pályázatról van szó. Ezt csak tájékoztatásként mondtam el a képviselőknek.
Bukta Gábor polgármester
Mivel több hozzászólás, bejelentés nem volt Bukta Gábor polgármester megköszönte a
képviselő-testületi tagok megjelenését, és az ülést 20 óra 45 perckor bezárta.

K.m.f.

Bukta Gábor
polgármester

Bukta Mária
jegyzőkönyv hitelesítő

Széll Gáborné Blaskó Erzsébet
jegyző

dr. Szűcs Szilárd
aljegyző

